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Op het moment is er veel aandacht voor de achteruitgang 
van de biodiversiteit. Het landelijk gebied wordt intensief 
gebruikt, waardoor veel planten en dieren verdwijnen. 
In de natuurgebieden zijn de effecten van verdroging en 
vermesting nog steeds zichtbaar. Het internationale IPBES-
rapport van 2019 beschrijft een zorgwekkende internationale 
achteruitgang. Het PBL liet in haar evaluatie van het 
natuurpact zien, dat we met ons huidige natuurbeleid niet aan 
onze internationale doelen zullen voldoen en ook onze eigen 
provinciale Toestand van de Natuur en Landschap beschrijft 
al jaren de achteruitgang van de biodiversiteit in een groot 
deel van onze provincie.

Het besef dat biodiversiteit van belang is voor ons allemaal 
komt steeds meer. Niet voor niets heeft een coalitie van 
boerenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en natuur- 
en milieuorganisaties de handen ineengeslagen om de 
biodiversiteit in Nederland weer te herstellen en krijgt hun 
deltaplan biodiversiteit steeds meer partners. De natuur 
levert ons een gezonde leefomgeving, gezonde en weerbare 
bodems, schoon water, schone lucht, bestuivers voor onze 
gewassen en natuurlijke weerstand tegen ziekten en plagen 
en een omgeving om in te ontspannen en recreëren. Als het 
niet goed gaat met de biodiversiteit heeft dat gevolgen voor 
ons welzijn en onze welvaart. 

Onze provinciale partners in het landelijk gebied roepen in het 
manifest “Naar een rijk platteland 2020” de provincie op een 
strategie te ontwikkelen voor het herstel van de biodiversiteit 
en de transitie van de landbouw. Zij vragen de provincie haar 
regierol in het landelijk gebied op te pakken en ruimtelijke 
ontwikkelingen en gebiedsontwikkelingen te coördineren.

Het ministerie van LNV en de provincies hebben op de 
natuurtop 2019 uitgesproken dat ze het tij willen keren. 
Naast het voltooien van het natuurnetwerk, zetten zij zich in 
voor natuurpositief. Dit betekent dat herstel van natuur en 
biodiversiteit niet alleen plaats vindt binnen natuurnetwerk, 
maar overal. Naast de inzet voor bijzondere en kwetsbare 
soorten richt natuurpositief zich op herstel van algemenere 
soorten en algemene condities, die noodzakelijk zijn voor 
de biodiversiteit en daarmee onze welvaart en welzijn. 
Kernwoorden daarin zijn versterken, verbeteren, verbreden 
en verbinden.

De wens om natuurpositief aan het werk te gaan, sluit aan bij 
het coalitieakkoord verbinden, versterken, vernieuwen. Hier 
geeft de coalitie aan dat ze biodiversiteit op integrale wijze wil 
verbeteren.

1. Inleiding
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Doel van de strategie
In voorliggende Strategie Biodiversiteit schetsen we 
waar kansen liggen om bij te dragen aan herstel van 
de biodiversiteit. De strategie geeft handvatten bij het 
ontwikkelen van de omgevingsvisie, (gebieds)visies, het 
uitwerken van plannen en het invullen van programma’s 
en agenda’s. Op provinciaal niveau maar ook voor de 
uitrol van landelijke agenda’s in Groningen. Zij kan 
gebruikt worden in regionale en lokale visies en plannen. 
De Strategie Biodiversiteit is geen eigen programma met 
projecten en middelen, maar een beleidsstuk ter aanvulling 
op de beleidsnota natuur: Groningen groen van Wad tot 
Westerwolde. Het is een sectoraal stuk dat beschrijft wat 
er nodig is om de biodiversiteit in Groningen te behouden 
en versterken. Dit kan vervolgens ingebracht worden in 
allerlei integrale opgaven. De Strategie Biodiversiteit heeft 
als doel om input en inspiratie te bieden voor allerlei visies, 
programma’s en projecten in onze leefomgeving. Zowel 
binnen als buiten de provinciale organisatie.

Leeswijzer
De strategie start met de vraag wat is nu eigenlijk 
biodiversiteit (hoofdstuk 2) en hoe staat het met de 
biodiversiteit in Groningen (hoofdstuk 3)? Waarin 
onderscheidt Groningen zich in nationaal en internationaal 
verband (hoofdstuk 3)? Uit deze analyse van de Groninger 
situatie volgen de aandachtspunten voor de Strategie 
Biodiversiteit (hoofdstuk 4). Hoofdstuk 5 beschrijft de 
basis van de strategie. Deze basis wordt vervolgens 
uitgewerkt in vijf herstelstrategieën (hoofdstuk 6 t/m 10). 
De herstelstrategieën zijn naast elkaar inzetbaar en 
laten aanknopingspunten zien met verschillende visies, 
programma’s en agenda’s. De aansluiting tussen biodiversiteit 
en andere opgaven is per landschapstype beschreven in 
bijlage 2.

Een strategie om aan te geven:
• Wat is biodiversiteit in Groningen?
• Hoe kunnen we biodiversiteit versterken?
• Waar liggen kansen, hoe kunnen we opgaven koppelen?
• Waar hebben we hulp bij nodig, van wie?

Figuur 1. De Strategie Biodiversiteit is de lens waardoor 
we onze visies, programma’s en projecten bekijken.
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Het gaat slecht met de biodiversiteit. Daar zijn we het 
allemaal over eens. Maar wat is dan biodiversiteit? In de 
gesprekken rond biodiversiteit komt een grote diversiteit aan 
beelden langs. Voor de een zijn het wettelijk beschermde 
soorten, bijzondere of kwetsbare soorten. De ander verstaat 
er veel soorten onder of juist grote aantallen van een soort. Is 
het een ingezaaide berm met mooie opvallende bloemen of is 
het een natuurlijke gevarieerde vegetatie?

Moet je een referentie kiezen, zoals de een doet rond 1850 
of zoals de ander rond 1950? En hoe ga je dan om met 
nieuwe ontwikkelingen als nieuwe soorten, exoten en een 
veranderend klimaat?  Is het voldoende om condities te 
scheppen en komt het dan goed met de biodiversiteit of is 
het meer? En dan heb je ook nog de regionale verschillen. 
Per landschap komen tenslotte andere soorten of in andere 
aantallen voor.

De achteruitgang van de biodiversiteit wordt voor steeds 
meer mensen zichtbaar. We maken ons zorgen over de 
biodiversiteit, omdat steeds meer voor iedereen herkenbare 
algemene soorten afnemen. Niet alleen de kwetsbare soorten 
hebben het moeilijk. Ook tot nu toe algemene soorten gaan 
achteruit. Denk aan de huismus en de egel. Die, tot voor 
kort, voor iedereen vanzelfsprekende natuur, noemen we de 
basiskwaliteit natuur. Onder de basiskwaliteit natuur verstaat 
men: 

“De Basiskwaliteit Natuur is op orde als de voor dat 
landschap karakteristieke en algemene soorten 

algemeen zijn en blijven.”
De bepalende factoren daarbij zijn het milieu, de inrichting 

en het beheer en gebruik. Deze factoren moeten aan 
minimum vereisten voldoen om de Basiskwaliteit 

duurzaam te garanderen.

Basiskwaliteit natuur is een begrip voor de minimale 
eisen waaraan een gebied moet voldoen om de gewenste 
biodiversiteit in stand te houden. Dat wil zeggen dat de 
milieucondities, inrichting en beheer van het gebied zodanig 
zijn dat algemene soorten algemeen blijven en er voldoende 
leefruimte is voor alle niveaus van de voedselpiramide. Wat 
we verstaan onder algemene soorten verschilt per gebied, 
in een stadswijk verwacht je immers andere soorten dan in 
agrarisch gebied. Door voor een gebied de basiskwaliteit 
natuur vast te leggen ontstaat een helder streefdoel van 
waaruit acties kunnen worden genomen om de biodiversiteit 
te verbeteren.

Naast de zorg voor een goede basiskwaliteit natuur hebben 
we met elkaar de zorg voor de kwetsbare soorten. Voor 
soorten, die afhankelijk zijn van specifieke omstandigheden, 
maar weinig voorkomen of achteruitgaan, hebben we vaak 
een bijzondere zorgplicht. In veel gevallen is die zorgplicht 
vastgelegd in de Wet natuurbescherming en de Europese 
Vogel- en Habitatrichtlijnen. Deze kwetsbare soorten komen 
niet alleen voor in de natuurgebieden. In Groningen komen 
veel van deze soorten juist daarbuiten voor. Denk maar aan 
onze akkervogels of de otter, die op steeds meer plaatsen 
voorkomt. Met de Groninger Gouden Soorten brengen we 
de soorten met een extra provinciale zorgplicht onder de 
aandacht. 

2. Biodiversiteit, verschillende beelden

©Vogelbescherming Nederland

Figuur 2. Illustratie van de basiskwaliteit natuur: elk landschapstype heeft zijn eigen kenmerkende 
algemene soorten, waarbij de verschillende landschappen onderling samenhangen en elkaar 
beïnvloeden. 



STRATEGIE BIODIVERSITEIT 5

In de discussies over biodiversiteit maakten we met elkaar 
regelmatig het onderscheid tussen algemene en bijzondere 
soorten. Waar moet je je inspanningen op richten? Op 
herstel van de basiskwaliteit geven veel deelnemers in de 
discussies aan. Daar is de meeste winst te halen. Voor de 
andere soorten zorgen we al binnen het natuurnetwerk. Maar 
is die zorg voldoende? Herstellen we daarmee alle aspecten 
van de biodiversiteit? Of zijn er juist veel meer verbanden en 
moeten we zorgen voor meer samenhang, robuustheid en 
systeemherstel? Planten en dieren houden zich immers niet 
aan de grenzen in ons (ruimtelijk) beleid. En natuurgebieden 
staan onder invloed van hun omgeving. 

In de Strategie Biodiversiteit kiezen wij er voor om alle 
verschillende aspecten van biodiversiteit een plek te geven. 
We hebben een zorgplicht voor kwetsbare soorten, maar 
zij kunnen vaak niet in onze provincie leven als we niet ook 
aandacht besteden aan de algemenere soorten, aan de 
basiskwaliteit. De otter en de grutto zijn immers voor hun 
voedsel afhankelijk van de algemene soorten. Net zoals wij 
afhankelijk zijn van de insecten voor bestuiving van onze 
gewassen.

Wij streven naar een goede variatie in soorten passend bij 
landschapstypes en ecosystemen, rekening houdend met 
regionale verschillen en ontwikkelingen in de tijd. Om die 
variatie in stand te kunnen houden, is het belangrijk om de 
juiste condities te scheppen, maar ook om die te blijven 
verzorgen door te beheren en waar nodig te herstellen. 
Daarbij kijken we binnen én buiten natuurgebieden, waar we 
zorgen dat soorten veilig door het landelijk gebied kunnen 
trekken of er in leven. Ook hier hebben we op nationaal en 
internationaalniveau een zorgplicht liggen. In deze strategie 
laten we zien dat iedereen kan bijdragen aan biodiversiteit. 
Per herstelstrategie, programma, persoon of per sector zullen 
de accenten waarop zij bijdragen aan biodivesiteitsherstel 
verschillen. Bij de een zal het accent misschien liggen op 
herstel van de basiskwaliteit, bij de ander meer op condities, 
ecosystemen of kwetsbare soorten.

Om een beeld te krijgen van de Groningse biodiversiteit 
zetten we in het volgende hoofdstuk op een rij hoe de 
biodiversiteit zich de afgelopen 20 jaar heeft ontwikkeld en 
waar we in Groningen in nationaal en internationaal een 
bijzondere positie in hebben.
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3. Groninger analyse
Met het huidige natuurbeleid investeren we al veel in de 
Groninger biodiversiteit. Je kunt daarbij denken aan het 
realiseren van het natuurnetwerk, verbindingszones, het 
passeer baar maken van wegen, ecologisch bermbeheer, 
het beschermen van kwetsbare soorten en niet te vergeten 
het beheer van natuurgebieden, landschapselementen 
en de akker- en weidevogels. Dat deze investeringen van 
groot belang zijn, beschrijft dit hoofdstuk. Ook laat het zien 
voor welke onderdelen wij een bijzondere positie hebben in 
nationaal en internationaal verband. De Groninger analyse 
helpt bij het formuleren van strategieën in hoofdstuk 6 t/m 10.

20 jaar meten, Toestand van Natuur en 
Landschap
In Groningen meten we de toestand van de natuur al ruim 
twintig jaar. De inventarisaties in het veld laten ons, aan de 
hand van een paar soortgroepen, zien hoe de biodiversiteit 
de afgelopen 20 jaar is veranderd in onze provincie. Als je alle 
rapportages van de afgelopen jaren op een rij legt, ontstaat 
het volgende beeld.

Vergroten areaal en beheer dragen bij aan biodiversiteit 
In de Toestand van de Natuur zien we terug dat het vergroten 
van het areaal natuur (het inrichten van het natuurnetwerk) 
heeft bijgedragen aan het behoud van de biodiversiteit. 
De positieve effecten hiervan op de biodiversiteit zie je 
bijvoorbeeld rond het Zuidlaardermeer en het Leekstermeer. 
Ook zie je dit terug in het behoud van natuurreservaten en 
het clusteren van weide- en akkervogelgebieden. Essentieel 
voor het behoud van de biodiversiteit is het uitvoeren 

van beheer- en herstelmaatregelen. Met de beheer- en 
herstelmaatregelen zorgen we onder andere voor variatie, 
waardoor er geschikt leefgebied is voor de diverse planten 
en dieren van een ecosysteem. Je kunt hierbij denken aan 
het braakleggen van gronden en het hanteren van een divers 
bouwplan ten behoeve van de akkervogels. Maar ook aan het 
gericht op natuur beheren om de variatie te behouden binnen 
bijvoorbeeld graslanden, kwelders en rietvegetaties. Of aan 
het uitvoeren van herstelmaatregelen om de invloeden van 
buitenaf en de natuurlijke successie terug te zetten.

Herstel abiotiek nodig om biodiversiteit te behouden 
Het inrichten van een natuurgebied kan pas plaats vinden 
als alle grond beschikbaar is. Je kan bijvoorbeeld het 
waterpeil nog niet aanpassen als er midden in het gebied 
nog een gebruik plaats vindt, dat een lage waterstand nodig 
heeft. De Toestand van de Natuur laat zien dat in gebieden, 
die nog niet ingericht kunnen worden, de biodiversiteit 
verder achteruitgaat. De water- en milieuomstandigheden 
(de abiotiek) zijn hier niet voldoende. De bestaande 
natuurwaarden gaan hierdoor achteruit. Dit effect is nog 
groter in gebieden met veenbodems, zoals bijvoorbeeld in het 
Zuidelijk Westerkwartier

In gebieden waar planten en dieren afhankelijk zijn van 
voedselarme milieus, zoals bijvoorbeeld in de bossen, 
heidevelden en besloten gebieden van Westerwolde, 
Gorecht en het Zuidelijk Westerkwartier is de invloed van 
stikstof zichtbaar. De Toestand laat zien dat planten die meer 
voedingsstoffen kunnen gebruiken overheersen ten koste 

van planten van schrale milieus. Dit heeft niet alleen invloed 
op de vegetatie, maar ook op de dieren die afhankelijk zijn 
van planten van schrale milieus, zoals bijvoorbeeld veel 
vlindersoorten.

Fragiele balans in gebieden  
De Toestand van de Natuur laat zien dat er in veel gebieden 
een fragiele balans is in de verschillende ecosystemen.  
Het herstel van de abiotiek en natuurlijke dynamiek zijn 
essentieel om de balans te behouden en de biodiversiteit te 
herstellen. Dit kan door bijvoorbeeld het verbeteren van de 
waterhuishouding en de aanpak van vermesting en verzuring.
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Biodiversiteit buiten natuurgebieden gaat achteruit 
De inventarisaties voor de Toestand van de Natuur hebben 
ook plaats gevonden buiten de natuurgebieden. De Toestand 
van de Natuur laat zien dat in de agrarische percelen 
vrijwel geen diversiteit meer is in de vegetatie (figuur 3). De 
karakteristieke flora is vrijwel verdwenen. In een intensief 
gebruikt landschap is het voor veel soorten, bijvoorbeeld 
verschillende vogels, moeilijk om nog een geschikt leefgebied 
te vinden. Er is te weinig voedsel of nestgelegenheid 
beschikbaar. Door gebrek aan geschikt leefgebied verdwijnen 
er cruciale lagen uit de voedselpiramide. Figuur 4 illustreert 
dit. Het leefgebied van sommige soorten ligt vooral in de 
randen van percelen. Je kunt daarbij denken aan soorten 
die broeden in oevers of in de struikjes langs de weg, zoals 
bijvoorbeeld de geelgors. De Toestand van de Natuur laat 
zien dat deze soorten het langer kunnen vol houden in een 
intensief gebruikt landschap dan soorten, die bijvoorbeeld 
midden in een perceel broeden. 

Figuur 3. Verdeling van de graslandvegetaties in graslandontwikkelingsfasen in het provinciaal 
vegetatiemeetnet (2013–2015) in gangbaar agrarisch gebied, weidevogelzoekgebied en 
weidevogelreservaten. Van rood naar groen is de ontwikkelingsfase aangegeven van een soortenarm 
productiegrasland naar een soorten- en kruidenrijk grasland (bron: Toestand van de Natuur 2019)

Nat kruidenrijk overstromingsgrasland in oude meander van het Reitdiep in het voorjaar. Figuur 4. Veranderingen in de voedselpiramide in agrarisch gebied

20 jaar meten samengevat:
• In agrarische percelen is vrijwel geen diversiteit in  
 vegetatie meer, karakteristieke flora is vrijwel   
 verdwenen
• Weidevogels zijn drastisch afgenomen
• Soorten, die voorkomen in de randen van percelen  
 (oevers, sloten, struikjes etc) houden het langer vol  
 in een intensief gebruikt landschap dan soorten, die  
 midden in de percelen voorkomen
• In gebieden, die nog niet ingericht kunnen worden, leidt  
 de gebrekkige abiotiek tot verdere achteruitgang   
 (vooral in gebieden met veenbodems)
• In bos, hei, grasland en besloten gebied is de invloed  
 van stikstof zichtbaar 
• Gebrekkige variatie in kwelder- en kustmilieus.

• Vergroten van areaal (natuurnetwerk) heeft bijgedragen  
 aan behoud biodiversiteit
• Natuurreservaten en geclusterde weide/akkervogel-  
 gebieden dragen bij aan het behoud van de biodiversiteit
• Beheers- en herstelmaatregelen hebben effect en  
 zijn essentieel. Denk bijvoorbeeld aan effecten van  
 braaklegging, een divers bouwplan, kwelder-, riet- en  
 graslandbeheer
• Herstel van de abiotiek  en dynamiek (waterhuishouding,  
 aanpak vermesting en verzuring) is nodig om de fragiele  
 balans te behouden en is essentieel voor herstel van  
 biodiversiteit
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Biodiversiteit in Groningen in (inter)nationaal 
verband

De Toestand van de Natuur laat zien dat onze inspanningen 
van belang zijn voor het behoud van de biodiversiteit, maar 
ook dat de biodiversiteit nog steeds onder druk staat. Om 
beleid te kunnen formuleren voor het verbeteren van de 
biodiversiteit is het interessant om te weten waar Groningen 
in nationaal verband een belangrijke bijdrage kan leveren. 

Groninger lijst 
Binnen Nederland kennen we een grote variatie aan 
leefgebieden. Dit vertaalt zich in het voorkomen van soorten. 
In Groningen hebben we bijvoorbeeld veel kust en akkers. 
Soorten waarvan een belangrijk deel van hun leefgebied in 
Groningen ligt, zijn opgenomen op de Groninger lijst. Deze 
lijst maakt onderdeel uit van de provinciale natuurvisie. Als 
je de Groninger Lijst bekijkt, komen er een aantal groepen 
naar voren waar we in nationaal verband een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan het behoud en versterken van 
de biodiversiteit. In Groningen zijn dit:

• Vogels en planten van akkers
• Vogels, planten en bijen van kwelders
• Vogels van graslanden 
• Migrerende (zoog)dieren in kleinschalig landschap en  
 moeras (bijv. otter)

Daarnaast hebben we van enkele zeldzame soorten de enige 
of één van de weinige leefgebieden in Nederland, zoals het 
veenbesblauwtje en de steenbraam.

Evaluatie Plan Bureau voor de Leefomgeving 
In nationaal verband heeft het PBL in 2020 een analyse 
gedaan in hoeverre met het huidige beleid de (inter)nationale 
doelstellingen voor Nederland gehaald kunnen worden. 
Uit deze analyse bleek dat met het huidige beleid 65% van 
onze internationale opgaven kunnen halen. In aanvulling 
op deze studie hebben zij vervolgens onderzocht hoe je 
tot 100% doelbereik kan komen. Zij komen tot de volgende 
aandachtspunten:
• Negatieve invloeden beperken (agrarisch gebruik,  
 verdroging, infrastructurele ontwikkelingen)
• Geef ruimte voor algemene soorten, denk om   
 intensivering
• In Groningen veel internationale soorten buiten natuur-  
 en Natura 2000 gebieden. Hier liggen vooral opgaven bij  
 akkers en kust

Deze conclusies sluiten aan bij het beeld uit de Toestand van 
Natuur en Landschap en de analyse aan de hand van de 
Groninger lijst. 

Belangrijke vogelgebieden en habitattypen in 
internationaal verband
Belangrijke vogelgebieden 
Gebieden die van wereldwijd belang zijn voor het behoud 
van vogels zijn in internationaal verband geïnventariseerd 
onder noemer Important Bird Areas (IBA’s). Deze 
inventarisatie biedt inzicht in de belangrijkste vogelgebieden 
en ondersteunt het opstellen van beleid. In 2019 hebben 
Sovon en de Vogelbescherming een nieuw overzicht van de 
IBA’s  in Nederland gepubliceerd, zie figuur 5. In Groningen 
zijn dit de Wadden, het Lauwersmeer, het Leekstermeer/
Onlanden en Zuidlaardermeer en Westerwolde/Oldambt. De 
gebieden zijn aangewezen als belangrijke vogelgebieden 
vanwege hun belang voor vogels van moerassen, akkers en 
kust. Westerwolde en het Oldambt waren nog niet eerder 
aangewezen als belangrijk vogelgebied. Zij zijn met name van 
belang voor vogels van akkers. 

Waardevolle habitattypen 
In Europees verband zijn waardevolle habitattypen 
beschreven (Habitatrichtlijn). Ook in Groningen komen 
een aantal van deze in Europees verband waardevolle 
habitattypen (leefgebieden) voor, volgens onze inventarisaties 
van de vegetatie. Figuur 6 laat zien dat ze zijn te vinden in 
het Lauwersmeer, langs de kust, rond het Leekstermeer, rond 
de Drentse Aa en rond het Zuidlaardermeer. Maar ook buiten 
de Natura 2000-gebieden (rode cirkels) komen waardevolle 
habitattypen voor, zoals in het Zuidelijk Westelijk kwartier en 
Westerwolde. In Groningen bestaan de habitattypen vooral uit 
moerassen, kust en duin, schraallanden en oud bos.
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Figuur 5. Kaart van de belangrijke vogelgebieden (IBA’s) naar Sovon 2019

Figuur 6. Kaart van de gebieden met waardevolle habitattypen in Groningen. In de oranje cirkels 
de Natura 2000 gebieden, in rode cirkels waardevolle gebieden buiten Natura 2000.
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4. Aandachtspunten biodiversiteit in Groningen
In voorgaande paragrafen is beschreven welke waardevolle 
biodiversiteit we in Groningen hebben. Hieruit volgen 
kansen en aandachtspunten waar de Strategie Biodiversiteit 
zich op zou moeten richten. Voor we verder ingaan op de 
strategie, worden deze aandachtspunten hier nog een keer 
samengevat. 

Buiten het natuurnetwerk
• Geef ruimte voor extensivering en herstel van een basis  
 biodiversiteit in het buitengebied (eten, leefgebied voor  
 alle niveaus in de voedselpiramide)
• Zet in op clustering van randen en maatregelen op  
 perceelsniveau 
• Zorg voor voldoende ruimte voor ontwikkeling van  
 populaties, niet alleen voor individuen

De Toestand van Natuur laat zien dat de biodiversiteit buiten 
de natuurgebieden sterk achteruit is gegaan. Ook het PBL 
vraagt aandacht voor de algemene soorten en het effect 
van intensivering. Soorten die voorkomen in randen houden 
het iets langer vol, maar alleen investeren in randen heeft 
niet voor alle soorten het gewenste effect. De leefgebieden 
moeten voldoende omvang hebben, zodat er voldoende 
nest- en voedselgelegenheid is. Om de biodiversiteit te 
vergroten is het van belang dat er voldoende ruimte is voor 
het ontwikkelen van gezonde populaties en niet alleen 
van individuen. De Groninger lijst laat zien dat wij in de 

graslanden en vooral akkers een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren. Verkenningen in internationaal verband tonen het 
belang van de Groninger akkers eveneens aan.

Natuurgebieden
• Zorg binnen en rondom natuurgebieden voor een goede  
 abiotiek
• Beperk de invloed van buiten (bijvoorbeeld waterhuis-  
 houding, vermesting etc.)
• Beheer- en herstelmaatregelen zijn essentieel

De Toestand van de Natuur toont aan dat er een fragiele 
balans is in het behoud van de biodiversiteit binnen 
natuurgebieden. De invloed van buiten speelt in sommige 
gebieden nog steeds een rol. In verband met omliggende 
functies kan de abiotiek van bestaande of nieuwe 
natuurgebieden nog niet altijd geoptimaliseerd worden. Je 
kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan wisselende waterpeilen, 
de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater of het 
neerslaan van voedingsstoffen. PBL vraagt hier aandacht 
voor, zeker in het licht van toekomstige klimaatveranderingen, 
waarin onderwerpen als bijvoorbeeld verdroging een nog 
belangrijkere rol kunnen gaan spelen. Veel van de in onze 
provincie voorkomende habitattypen zijn gevoelig voor niet 
goed functionerende milieuomstandigheden. Beheer- en 
herstelmaatregelen zijn van essentieel belang om de variatie 

in natuurgebieden te behouden en de effecten van invloeden 
van buiten te beperken. 

Groninger aandachtsgebieden
In nationaal en internationaal verband zijn de volgende 
gebieden met name van belang voor de biodiversiteit:
• Akkers
• Kust
• Moeras en graslanden

De akkers en kust in onze provincie bieden een bijzonder 
leefgebied in (inter)nationaal verband. Voor deze gebieden 
hebben we daarmee extra verantwoordelijkheid. De Toestand 
van Natuur laat zien dat de ontwikkeling van de biodiversiteit 
in deze gebieden aandacht vraagt. De akkers en kust vormen 
daarmee belangrijke aandachtsgebieden in een op te stellen 
strategie voor de biodiversiteit. Ook in de moerassen en 
gedeeltelijk in de (schralere) graslanden hebben we een 
internationale verantwoordelijkheid. Veel graslanden buiten 
het natuurnetwerk zijn volgens de Toestand van de Natuur 
hun basiskwaliteit kwijt. Binnen het natuurnetwerk zijn 
de moerassen en graslanden gevoelig voor niet optimale 
milieuomstandigheden. De moerassen en graslanden vormen 
daarom eveneens aandachtsgebieden voor een op te stellen 
strategie voor de biodiversiteit.

• bied met een provincie-dekkend netwerk ruimte voor herstel van een   
 basis biodiversiteit in het buitengebied (eten, leefgebied voor alle niveaus in de  
 voedselpiramide)
• zet in op clusteren randen en maatregelen op perceelsniveau
• zorg voor voldoende ruimte voor ontwikkeling van populaties, niet alleen voor  
 individuen

• zorg voor goede abiotiek binnen en rond NNN
• beperk invloed van buiten (bijvoorbeeld waterhuishouding, vermesting etc.)
• beheer- en herstelmaatregelen zijn essentieel

• kust
• akkers
• moeras
• graslanden

buiten 
NNN

NNN speciale 
aandacht
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KUST

MOERAS

AKKERS

GRASLAND | weidevogelgraslanden

GRASLAND | schraalgraslanden

Vogelgebieden van wereldwijd belang (IBA’s - Important Bird Areas)

NatuurNetwerk Nederland (NNN)

WAARIN IS GRONINGEN BELANGRIJK?
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Uit de aandachtspunten voor de strategie blijkt duidelijk dat 
we zowel binnen als buiten natuurgebieden aan de slag 
moeten. Op beide vlakken wordt ook al gewerkt. Met de 
Natura 2000-beheerplannen, de inrichting van het NNN en 
het Subsidiestelsel Natuur en Landschap werken wij aan de 
kwaliteit van onze natuurgebieden. 

Buiten natuurgebieden zijn in de landbouw al veel 
initiatieven op het gebied van landbouwtransitie, agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer en het bevorderen van 
biodiversiteit. Veel initiatieven bevinden zich nog in de 
onderzoeksfeer of het draaien van pilots. De mate waarin 
bijgedragen kan worden aan biodiversiteit is afhankelijk 
van de inpassingsmogelijkheden voor de ondernemer in 
de bedrijfsvoering. In programma’s als regiodeal en IBP 
Westerkwartier wordt onderzocht op welke wijze inpassing 
mogelijk is en welke verdienmodellen en afzetmarkten daarbij 
horen. Proefboerderijen, het laten zien van “wat werkt” bij 
voorbeeldbedrijven en educatie kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren bij de stimulering naar transitie. Binnen het 
agrarisch natuurbeheer is al veel ervaring opgedaan met het 
inpassen van gesubsidieerde maatregelen ter verbetering van 
de biodiversiteit in de bedrijfsvoering.

De achteruitgang van de biodiversiteit en de wens om 
een transitie in de landbouw te realiseren vragen om 
meer verweving tussen natuur en overige functies. De 
natuurgebieden worden immers van buitenaf beïnvloed en 
veel soorten zijn juist gebonden aan specifiek landgebruik. 
Zo zal je de gierzwaluw vooral in de stad vinden, de 
grauwe kiekendief in onze akkers en de zilveren maan in 

natuurgebieden. Maar er zijn ook soorten die rusten in het 
ene gebied en eten zoeken in het andere gebied en die heen 
en weer trekken tussen natuur- en landbouwgebied.
Om recht te doen aan al die verschillende leefgebieden 
hanteren we in de Strategie Biodiversiteit een zonering 
voor de verweving van (landbouw)functies en natuur. Hierin 
onderscheiden we de volgende drie niveaus, die allen even 
belangrijk zijn voor het behoud en herstel van de biodiversiteit 
in onze provincie. Voor de boerenzwaluw en huismus op het 
erf, de veldleeuwerik en loopkever op het land, de zilveren 
maan in het natuurgebied of voor de otter, die zich niets van 
grenzen aantrekt.

1. Kern natuur   
 behoud (bijzondere) natuurwaarden
2. Overgangszone 
 combineren functies, ondersteunen abiotiek NNN, 
 herstel basiskwaliteit
3. Basiskwaliteit 
 herstel basiskwaliteit, groen-blauwe dooradering

Kernnatuur 
In de kernnatuur (natuurnetwerk en overige bos- en 
natuurgebieden) staat het behoud en de ontwikkeling van 
natuurwaarden voorop. Functies kunnen hier gecombineerd 
worden, zolang zij ondergeschikt en ten dienste zijn aan de 
natuurwaarden. 
Binnen de kerngebieden staat landbouwkundig medegebruik 
in dienst van het natuurbeheer en heeft een positief effect 
op de natuurdoelen en -waarden. Dit vindt plaats door onder 
andere pacht onder bijzondere voorwaarden of particulier 
natuurbeheer. Bijvoorbeeld door het weiden van vee of 
het oogsten van strooisel en gras. In één geval stelt de 
terreinbeheerder akkers beschikbaar voor onderzoek en 
educatie over natuurinclusieve landbouw (Westeresch).

Overgangszone 
In de overgangszone zien we een grote meerwaarde in 
het combineren van functies, het zogenaamde meervoudig 
grondgebruik. Deze zone ligt rond het natuurnetwerk en 
heeft tot doel om binnen het natuurnetwerk de negatieve 
milieu-invloeden van de omgeving te verminderen en de 
basiskwaliteit van natuur in het landelijk gebied te herstellen. 
Door in deze zone de nadruk te leggen op het ontwikkelen 
van functies met minder milieudruk kan de uitspoeling en 
depositie van meststoffen (bijvoorbeeld stikstof) verminderen 
en kan de waterhuishouding nog meer aangepast worden 
op de natuurdoelen. Bij uitstek zijn dit de gebieden, waar 
je zwaardere vormen van natuurinclusieve landbouw en 
agrarisch natuurbeheer zou willen stimuleren en/of waar 
je invulling zou kunnen geven aan bijvoorbeeld opgaven 
als bos en hout en afhankelijk van de locatie en vorm aan 

5. Verweving, de sleutel tot herstel

Figuur 7. Illustratie van de verweving van (landbouw)functies en natuur: van 1. kernnatuur 
naar 2. overgangszone naar 3. basiskwaliteit. 

1 2 3
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energietransitie. Ook kan je hier denken aan het inzetten van 
grondinstrumenten om maatregelen op de meest prioritaire 
plekken in te zetten. Een voorbeeld om te verkennen is het 
inzetten van “groene kavelruil” waarbij vergroeningsopgaven 
geclusterd worden. Bij de invulling van overgangszones 
ligt een uitdaging om de samenwerking tussen alle 
gebiedspartijen te maximaliseren.

Basiskwaliteit 
De basiskwaliteit wordt door veel gebiedspartners genoemd 
als een van de belangrijkste speerpunten voor het herstel 
van de biodiversiteit. Het grootste deel van de provincie heeft 
een belangrijke landbouwfunctie. In deze gebieden staat de 
landbouwtransitie voorop, die moet bijdragen aan herstel 
van de basiskwaliteit. De verweving van functies is zichtbaar 
in de groen-blauwe dooradering van de landbouwgebieden. 
Groenblauwe dooradering is het netwerk van half-natuurlijke 
landschaps- en waterelementen in het landelijk gebied. 
Sloten, slootkanten, bermen, houtsingels en bomenrijen zijn 
bekende voorbeelden. Verspreid in het landelijk gebied liggen 
kleine natuurgebieden, zoals wij dat nu ook kennen. Voor 
sommige soorten hebben wij in (inter)nationaal verband een 
extra opgave. Zij kunnen niet alleen in randen overleven. 
Voor deze soorten zouden we verspreid in het gebied ook 
op perceelsniveau leefgebied moeten reserveren. Deze 
gebieden ondersteunen de basiskwaliteit in de gebieden 
eromheen. 

Bij het herstel van de basiskwaliteit gaat het onder andere om 
verbetering van de waterkwaliteit, een beter bodembeheer, 
vermindering van uitspoeling, maar ook om het ruimte 
geven aan randen en landschapselementen. In het kader 

van regiodeal, IBP Westerkwartier, GLB-pilots, Deltaplan 
Agrarisch water worden verschillende vormen onderzocht, 
variërend van biologische teelt, strokenteelt tot aangepast 
bodembeheer en maatregelen ter voorkoming van uitspoeling. 
Een andere bijdrage aan het herstel van de basiskwaliteit 
vindt plaats in het agrarisch natuurbeheer. 

De drie hier boven beschreven zones zijn afhankelijk van 
elkaar, om de biodiversiteit in Groningen te behouden en 
versterken heb je alle drie nodig. Voor alle niveaus geldt 
daarbij het uitgangspunt: 

Behoud wat je hebt!
De natuur- en landschapswaarden die we hebben, moeten 
we koesteren en schade aan de natuur moeten we vermijden. 
Beheer en herstel wat we hebben en pas compensatie alleen 
toe als het echt niet anders kan. Herstel van de biodiversiteit 
begint immers bij het zuinig zijn op wat er is. Bovendien 
zijn sommige natuurwaarden lastig te compenseren. Is 
compensatie de enige oplossing, zorg dan voor een extra 
impuls van de natuurwaarden. 
De thema’s behoud, beheer en herstel komen steeds weer 
terug in de Strategie Biodiversiteit en vormen de basis voor 
nieuwe ontwikkelingen en initiatieven.

Vijf herstelstrategieën
Verweving van natuur en andere functies kan op 
verschillende manieren vormgegeven worden. Veel manieren 
passen we ook al toe. Als we al deze manieren bij elkaar 
leggen onderscheiden we vijf herstelstrategieën:
• De kern op orde: beheer en herstel in natuurgebieden
• Ruimtelijk sturen: functies combineren op gebiedsniveau

• Voorwaardelijk stellen: mitigatie en compensatie van  
 natuur
• Natuurinclusief aan de slag: op eigen terrein ruimte  
 creëren voor natuur
• Stimuleren & Voorlichten: partijen overhalen om   
 natuurinclusief te werken 

De herstelstrategieën staan niet op zichzelf. Iedere 
strategie benadert een aspect van de totaal strategie. Zo 
richt de strategie De kern op orde zich met name op de 
kernnatuur en de strategie Ruimtelijk sturen vooral op de 
overgangsgebieden. Het meeste resultaat behalen we dan 
ook als we op alle strategieën blijven inzetten. 

In hoofdstuk 6 tot en met 10 worden de vijf herstelstrategieën 
verder uitgewerkt. De herstelstrategieën zijn bedoeld als 
handvat voor het uitwerken van beleid, het uitwerken van 
plannen en als inspiratie voor de verschillende agenda’s en 
programma’s waarin we aan herstel van de biodiversiteit 
willen werken. Bij de beschrijving van de strategieën leggen 
we zoveel mogelijk de koppeling met de programma’s die 
we nu al zien. De Strategie Biodiversiteit is als het ware de 
bril waardoor we al deze programma’s bekijken. In bijlage 1 
lichten we een aantal actuele, vooral landelijke, programma’s 
toe.

Figuur 8. 
Schematische 
weergave van de 
geleidelijke overgang 
van kernnatuur in 
overgangszone en 
basiskwaliteit
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Het natuurnetwerk vormt samen met de overige bos- en 
natuurgebieden en de diverse landschapselementen de 
ruggengraat van onze natuur en daarmee een belangrijke 
basis voor onze biodiversiteit. Binnen het natuurnetwerk 
staat het behoud van de natuurwaarden voorop. Het beheer, 
de waterhuishouding en de bodem staan zoveel mogelijk in 
dienst van de natuurwaarden. In het tekstkader investeren in 
herstel ecosystemen laten we zien dat we daar succes mee 
halen en ecosystemen weer weten te herstellen. 

Het laat ook zien dat we nog maar in een wankel evenwicht 
zitten. De realisatie verloopt niet altijd snel genoeg 
om achteruitgang tegen te gaan. En goed beheer en 
herstelimpulsen blijven nodig voor het in stand houden van de 
natuurwaarden en het verminderen van de invloed van buiten. 
Nieuwe ontwikkelingen als invasieve exoten en toenemend 
(recreatief) gebruik leggen ook een steeds groter beslag op 
de natuurgebieden.

In de herstelstrategie De kern op orde focussen we op het 
behouden en versterken van ons kernnatuur. We richten 
nieuwe natuurgebieden in, herstellen en versterken onze 
bestaande natuurgebieden en zorgen voor goed beheer. 
We nemen hier als provincie een actieve rol in. Zo zijn we 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Natura 2000 
beheerplannen en zorgen we via het Programma Landelijk 
Gebied voor de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland. 
Daarnaast hebben we een ondersteunende rol, door het 
verlenen van subsidies en beheervergoedingen voor natuur.

Maar met het geven van kwaliteitsimpulsen halen we de 
oorzaak niet weg. Om de kern op orde te houden zullen we 
de invloed van buiten nog meer moeten zien in te perken. 
Overgangszones waarin functies zijn afgestemd op een 
verminderde invloed op de natuurkernen zullen nodig 
zijn voor herstel van ecosystemen en het behoud van de 
biodiversiteit. In de strategie Ruimtelijk sturen gaan we daar 
verder op in. 

6. De kern op orde
Investeren in herstel van ecosystemen
Gelukkig gaan er ook dingen goed. De afgelopen jaren 
hebben we met het programma landelijk gebied flink 
geïnvesteerd in het natuurnetwerk en systeemherstel. 
We hebben grote kernen van natuurgebieden kunnen 
inrichten. Figuur 10 laat zien dat we al ruim 70% van het 
natuurnetwerk hebben ingericht.

We hebben bijvoorbeeld veel geïnvesteerd in onze 
moerassen en dat zie je terug in de natuur. In een gezond 
ecosysteem vind je dieren terug uit alle lagen van de 
voedselpiramide, zoals in figuur 10. Het figuur laat zien 
dat dieren eten en worden gegeten en dat je van de 
onderste laag veel meer exemplaren moet hebben om 
de bovenste laag te kunnen voeden. Wil je alle lagen 
van de voedselpiramide van eten kunnen voorzien, dan 
moet er voldoende leefgebied zijn voor alle dieren. In 
onze moerassen laat de terugkomst van de otter en 
zeearend, dieren boven in de voedselpiramide, zien dat 
we in deze gebieden veel bereikt hebben op het gebied 
van biodiversiteit. Helaas is het niet in alle delen van de 
provincie gelukt om de voedselpiramide te behouden.

Figuur 10. Voortgang realisatie natuurnetwerk in Groningen en voorbeeld voedselpiramide
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Wat doen we al?
In het Natuurpact hebben Rijk en provincies afgesproken 
een netwerk van natuur aan te leggen in Nederland. In 
Groningen zijn we hier al goed mee op weg: inmiddels is ruim 
7300 ha NNN-gebied gerealiseerd. Wij zetten ons in om ook 
de resterende hectares uiterlijk 2027 af te ronden. Daarbij 
beseffen we ons dat de laatste stukjes vaak de lastigste zijn. 
De inzet van volledige schadeloosstelling zou dit kunnen 
versnellen. Daarvoor zijn wel middelen nodig, bijvoorbeeld 
binnen het NPLG.

Binnen het NNN liggen de Natura 2000-gebieden. Deze 
gebieden hebben een extra beschermde status vanuit de 
Europese richtlijnen. In de Natura 2000-beheerplannen is 
vastgelegd welke maatregelen wij nemen voor de gebieden. 
De beheerplannen lopen steeds voor een periode van 6 jaar, 
daarna vindt een evaluatie plaats en wordt het beheerplan 
waar nodig bijgesteld of een nieuw beheerplan opgesteld.

De inrichting van het NNN kunnen we niet alleen. En ook na 
inrichting zijn beheer en eventueel extra herstelmaatregelen 
nodig. Met de subsidieregelingen Kwaliteitsimpuls Natuur 
en Landschap (SKNL) en Natuur- en Landschapsbeheer 
(SNL) ondersteunen we partners bij het uitvoeren van 
nodige maatregelen om onze natuurgebieden in stand te 
houden. Recentelijk zijn de beheervergoedingen in het 
kader van de aanpak stikstof verhoogt. De middelen voor 
herstelmaatregelen in het SKNL zijn echter nog beperkt. 
Deels zijn er extra middelen beschikbaar gesteld in 
Programma Natuur (zie verderop onder Wat gaan we doen?), 
maar dit is nog niet voldoende.

We kijken ook naar verbindingen tussen natuurgebieden. 
Veel gebieden liggen nog geïsoleerd, waardoor het voor 
soorten lastig is om van het ene naar het andere gebied 
te trekken. De afgelopen jaren hebben we de robuuste 
ecologische verbindingen grotendeels kunnen realiseren. 
Deze zijn van groot belang voor de onderlinge verbinding 
tussen de grote kernen van het natuurnetwerk. Maar we zijn 
er nog niet. Figuur 11 geeft een beeld van de knelpunten 
tussen infrastructuur en natuurgebieden die er nog liggen 
om natuurgebieden met elkaar te verbinden. Verder zijn 
er naast de robuuste ook een aantal kleinere ecologische 
verbindingen die we nog moeten aanleggen (indicatief 
aangegeven in de provinciale omgevingsvisie). Met het 
budget verbinden natuur dragen we jaarlijks bij aan het 
herstel van nodige verbindingen. Het budget is echter 
onvoldoende om al de knelpunten op te lossen. Met name 
kleinere ecologische verbindingen liggen in veel gevallen nog 
te wachten op koppelkansen om mee te liften. Ook liggen 
er nog steeds veel infrastructurele knelpunten in natuurlijke 
trekroutes.

Tot slot monitoren we samen met onze partners de 
natuurwaarden in onze natuurgebieden. We willen immers 
weten of onze inzet effect heeft gehad en of er nog bijsturing 
of extra maatregelen nodig zijn. De resultaten van de 
monitoring worden elke jaar gerapporteerd in de Toestand 
van de Natuur.
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Wat gaan we doen?
Met het nieuwe NPLG en het daaruit voortvloeiende 
Programma Natuur komt er veel geld beschikbaar voor extra 
inzet op natuur. Voor de eerste fase van het programma 
hebben wij ons vooral gericht op interne kwaliteitsimpulsen in 
bestaande natuur. Verschillende natuurgebieden in Groningen 
staan onder druk door de invloed van stikstof, ook buiten de 
aangewezen stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden. Door 
extra herstelmaatregelen te nemen willen we het negatieve 
effect van stikstof tegengaan en de natuurgebieden robuuster 
maken. Voor de tweede fase van het Programma Natuur 
willen we verder kijken dan binnen de natuurgebieden zelf en 
ons meer richten op overgangszones.
Een belangrijk aandachtspunt voor Groningen in de verdere 
uitwerking van het NPLG is dat we de niet-stikstofgevoelige 
natuur niet uit het oog verliezen. Politiek en maatschappelijk 
is er veel aandacht voor stikstof en stikstofgevoelige 
natuurgebieden. Maar er speelt meer in onze natuurgebieden. 
Denk aan klimaatverandering, droogte en verzilting. Alleen 
door al deze opgaven gezamenlijk op te pakken kunnen we 
de natuur in Groningen behouden. Wij zullen hier aandacht 
voor blijven vragen bij het landelijke NPLG.

Een integrale aanpak biedt kansen voor systeemherstel. 
Zo zien wij mogelijkheden in de aanpak Klimaatadaptatie 
om bijvoorbeeld de verdroging in onze natuurgebieden 
aan te pakken en langs de kust zoet-zout verbindingen en 
brakke biotopen te herstellen. Rond de Eems-Dollard wordt 
hier al aan gewerkt in het Programma ED2050, maar dit 
zou op meer plekken langs de Waddenkust en rond het 
Lauwersmeer vorm moeten krijgen. De uitvoering van de 
Kaderrichtlijn Water biedt mogelijkheden om de waterkwaliteit 

binnen en buiten natuurgebieden te verbeteren. En vanuit 
het Programma Bos & Hout kunnen bosgebieden worden 
versterkt en uitgebreid. 

Verbindingen tussen natuurgebieden zijn nog een zorgpunt. 
Deels kunnen deze worden gerealiseerd door in te zetten op 
meer groen-blauwe dooradering van het landelijk en stedelijk 
gebied. Groen-blauwe dooradering is van essentieel belang 
om binnen het intensief gebruikte landschap voldoende 
voedsel, dekking en broedgelegenheid te bieden. Zij 
verstevigt daarmee het herstel van de basiskwaliteit van het 
landelijk gebied. Vanuit de Regiodeal is een start gemaakt 
om samen met alle regionale overheden een robuuste en 
toekomstbestendige groen-blauwe dooradering te bouwen. 
Ook in het agrarisch natuurbeheer, programma Bos & Hout, 
KRW-maatregelen en het landschapsconvenant richten we 
ons op het herstel van landschapselementen en dragen 
zo bij aan de lokale verbindingen. Maar voor verbindingen 
moeten nog infrastructurele knelpunten opgelost worden. 
Hier is nu beperkt budget voor. Ook beheer van kleine 
landschapselementen en de rol die agrariërs, burgers en 
overheden hierin kunnen spelen is een aandachtspunt.
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Acties kern op orde:
• Afronden van de realisatie van het NNN en daarbij de  
 mogelijkheden verkennen van schadeloosstelling om  
 deze te versnellen
• Uitvoering van de Natura 2000 beheerplannen
• Aandacht voor goed beheer van natuur en   
 landschapselementen door voldoende middelen en  
 heldere afspraken
• Inzet op overgangsgebieden om de invloed van buiten op  
 het NNN te beperken en systeemherstel mogelijk te  
 maken
• Aandacht voor kwaliteitsimpulsen, herstelmaatregelen en  
 bijsturing in o.a. het Programma Natuur en het SKNL
• Aandacht voor niet-stikstofgevoelige gebieden in het  
 NPLG
• Inzet op het creëren van verbindingen en oplossen van  
 infrastructurele knelpunten
• Continueren van monitoring

Programma’s om aan te haken:
• Programma natuur
• Programma landelijk gebied
• NPLG
• Landschapsconvenant
• Programma klimaatadaptatie (verdroging, herstel brakke  
 biotopen, zoet-zout)
• Bos en hout 
• ED2050 en PAGW (herstel zilte en brakke biotopen, zoet- 
 zout overgangen)
• KRW

Figuur 11. Kaart van alle infrastructurele knelpunten in het natuurnetwerk Groningen. Alle paarse en rode punten moeten nog worden opgelost.
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De vele ontwikkelingen in de provincie vragen om meervoudig 
grondgebruik en ruimtelijke keuzes. Ontwikkelingen op het 
gebied van bijvoorbeeld diverse klimaatopgaven (bos en 
hout, veenoxidatie, kustverdediging, verzilting), waterbeheer, 
landbouwtransitie, energietransitie, het stikstofdossier en 
biodiversiteit stellen eisen aan de beschikbare ruimte. Vanuit 
de verschillende beleidsvelden is er de behoefte om functies 
slim te combineren en initiatieven te clusteren. Een al veel 
toegepaste combinatie is waterberging en natuur, maar er 
zijn meer voorbeelden genoemd. Door bepaalde functies of 
gebruiksvormen te clusteren rond het natuurnetwerk kan de 
invloed van buitenaf beperkt worden. Door klimaatopgaven 
te combineren met landbouw zijn er mogelijkheden voor het 
versterken van de biodiversiteit in kust en veengebieden. Met 
name binnen dit spoor is er grote behoefte om dit integraal op 
te pakken.

Zorgen over het ruimtebeslag zijn er ook, met name bij 
de agrarische sector. Zij vragen in de gesprekken over 
biodiversiteit aandacht voor de landbouwtransitie en de extra 
benodigde ruimte als gevolg van de extensivering van de 
landbouw. Zij vragen de ruimte voor biodiversiteit vooral te 
zoeken op randen, overhoeken en erven. In de regiodeal 
wordt daarom vooral gekeken naar de mogelijkheden 

voor afstemming van ecologisch beheer van bermen, 
schouwpaden, oevers en perceelsranden voor de invulling 
van een groen-blauwe dooradering. De analyse van de 
biodiversiteit in Groningen laat zien dat voor herstel van de 
basiskwaliteit de groen-blauwe dooradering een belangrijke 
bijdrage levert, maar ook dat we voor het behoud van een 
aantal soortgroepen niet moeten beperken tot randen, maar 
moeten zorgen voor voldoende grootte van leefgebieden. 
In het agrarisch natuurbeheer richten we ons daarom op 
clustering van maatregelen. Dit laat zien dat de integratie van 
opgaven met aandacht voor het benodigde ruimtebeslag van 
diverse functies extra belangrijk is.

In de strategie Ruimtelijk sturen zetten we in op het slim 
combineren van functies. Dit is bij uitstek van belang in 
overgangszones rond natuurgebieden. Door in deze zone de 
nadruk te leggen op het ontwikkelen van functies met minder 
milieudruk kan de invloed van buiten op de natuurgebieden 
worden verminderd. Zo kan de uitspoeling en depositie van 
meststoffen (bijvoorbeeld stikstof) worden aangepakt en kan 
de waterhuishouding nog meer aangepast worden op de 
natuurdoelen. Maar ook in de rest van het landelijk gebied 
biedt een integrale aanpak kansen om de basiskwaliteit te 
herstellen.

Een oproep in de gesprekken over biodiversiteit is om nu ook 
door te pakken bij de integratie van opgaven, daadkracht 
te tonen en te zorgen voor de uitvoering van ideeën en 
opgaven. Onze partners vragen om regie: de provincie zou 
bij uitstek een coördinerende rol kunnen en moeten spelen 
in het op gang brengen van gebiedsgerichte samenwerking 
(manifest Naar een Rijk Platteland). Wij willen deze rol ook 
pakken. Dat doen wij bijvoorbeeld binnen het NPLG.

7. Ruimtelijk sturen
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Wat doen we al?
Het idee van functies combineren in gebiedsprocessen is 
natuurlijk niet nieuw. Op verschillende plekken in de provincie 
wordt hier al volop op ingezet. Denk aan de inrichting van 
natuurgebieden in combinatie met waterberging en recreatie 
in het Zuidelijk Westerkwartier. Of het programma Ecologie 
& Economie in Balans, waar samen met gebiedspartners 
gezocht wordt naar een optimale mix van natuurontwikkeling 
en duurzame economische groei. Dergelijke processen zullen 
in de aanpak van alle opgaven een belangrijke rol gaan 
krijgen. Dit zien we terug in de opzet van het NPLG, waarin 
sterk wordt ingezet op gebiedsprocessen. Een aandachtspunt 
voor Groningen zijn daarbij de VHR-soorten buiten de 
NNN-gebieden, zoals de akker- en weidevogels. Juist voor 
deze soorten kan via Ruimtelijk sturen in overgangszones 
en de rest van het landelijk gebied veel bereikt worden, mits 
daarvoor instrumenten en middelen beschikbaar komen in het 
NPLG.

De basis voor een integrale inrichting van de leefomgeving 
wordt gelegd in de omgevingsvisie. Onder de nieuwe 
Omgevingswet zal die integraliteit nog meer nadruk krijgen. 
Bij het opstellen van de nieuwe omgevingsvisie is hier dan 
ook veel aandacht voor. De keuze om daarbij bodem en 
water als ordenend principe voor inrichting van het landelijk 
gebied te nemen, is een belangrijke keuze voor het herstel 
van de biodiversiteit. Daarnaast willen wij verkennen hoe we 
overgangszones een plek kunnen geven in de omgevingsvisie 
en andere ruimtelijke plannen.

Wat gaan we doen?
Vanuit verschillende opgaven worden er de komende jaren 
gebiedsprocessen opgestart. Biodiversiteit zou als thema in 
al deze gebiedsprocessen meegenomen moeten worden. Bij 
gebiedsprocessen in overgangszones speelt biodiversiteit 
zelfs een hoofdrol. Dit zijn bijvoorbeeld bij uitstek de gebieden 
waar je zwaardere vormen van natuurinclusieve landbouw 
en agrarisch natuurbeheer zou willen stimuleren. Of waar je 
invulling zou kunnen geven aan opgaven als Bos en Hout en 
afhankelijk van de locatie en vorm aan energietransitie. Ook 
de GRAS en programma’s op het gebied van klimaatadaptatie 
bieden kansen om de invloed van buiten op de natuurkernen 
te beperken.

Aandachtspunten voor de inrichting van overgangszones 
zijn, naast de depositie van stikstof, onder andere de 
beschikbaarheid van voldoende (grond)water en kwaliteit 
van (grond)water. In het kader van de KRW hebben we 
als provincie een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en 
de beschikbaarheid van het grondwater. In veel van onze 
wateren is de kwaliteit nog niet op orde, wat weer effect 
heeft op onze natuurgebieden. Ook de beschikbaarheid 
van grondwater en het peilbeheer is voor sommige 
natuurgebieden van groot belang. Voor het beter beschikbaar 
krijgen van grondwater en het opheffen van verdroging 
in de natuur zoeken we aansluiting bij de programma’s 
klimaatadaptatie, veenweidestrategie en de strategische 
verkenning drinkwater.

Een voor Groningen uniek kerngebied is de kust. In de 
Dollard hebben we grote (internationale) opgaven liggen om 
de natuurwaarden binnen N2000 te verbeteren. De ruimte 
binnen het buitendijkse gebied van de Dollard is beperkt om 
alle opgaven met behoud van de huidige waarden te kunnen 
realiseren in het buitendijkse gebied. Daarnaast hebben wij 
in Groningen in het kader van de 100% doelrealisatie van 
het rijk een opgave voor het behoud van N2000 soorten, 
die verbonden zijn met de kust. Voor het meer landinwaarts 
versterken van de kustbiotopen en het verbeteren van zoet-
zoutovergangen is integratie mogelijk met de opgaven in 
het kader van veenoxidatie, bodemdaling, kustverdediging, 
verzilting en natuurinclusieve landbouw. Aansluiting hiervoor 
zien we onder andere in de programma’s veenweidestrategie, 
klimaatadaptatie, NPLG en ED 2050.

Bij gebiedsprocessen in de rest van het landelijk 
gebied kan de focus meer op andere functies liggen. 
Toch is het belangrijk biodiversiteit wel mee te nemen. 
Onderdeel van een gebiedsproces is dan het nader 
uitwerken van de basiskwaliteit specifiek voor dat gebied. 
Uit de voorbereidende gesprekken van de nieuwe 
omgevingsvisie komt duidelijk naar voren dat met name in 
de landbouwgebieden langs de kust en in de veengebieden 
een draai nodig is naar meer natuur- en klimaatinclusief 
ondernemen. Eerder gaven we al aan dat het voor de groen-
blauwe dooradering nodig is om op grotere leefgebieden 
in te zetten. Door in programma’s als de Regiodeal en 
het Landschapsconvenant in te zetten op clusters van 
maatregelen en doorlopende verbindingen kunnen we deze 
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grotere leefgebieden creëren. Hetzelfde geldt voor het beheer 
van bermen en sloten. Door betere afstemming tussen de 
verschillende grondeigenaren ontstaan grote aaneengesloten 
verbindingen waar soorten langs kunnen trekken en in 
kunnen leven. We zien ook dat veel soorten van het agrarisch 
gebied hun toevlucht tegenwoordig in stad(sranden) en 
industriegebieden zoeken. Met Ruimtelijk sturen op een 
natuurinclusieve inrichting van deze gebieden dragen ook zij 
bij aan de verbetering van biodiversiteit.

Grondinstrumenten zijn een belangrijk middel om 
maatregelen op de meest prioritaire plekken in te zetten. De 
komende periode willen wij verkennen of en zo ja hoe wij 
een instrument voor “groene kavelruil” kunnen vormgeven, 
waarmee vergroeningsopgaven geclusterd worden. Een 
ander voorbeeld om te verkennen is de mogelijkheid en 
de wenselijkheid om het ruimtelijke ordeningsspoor in te 
zetten voor overgangszones in analogie met de vroegere 
beheergebieden rond het natuurnetwerk. Ook het instrument 
landinrichting wordt door sommige partijen geopperd 
om daadkrachtig aan de slag te gaan. Bij de invulling 
van overgangszones ligt vooral een uitdaging om de 
samenwerking tussen alle gebiedspartijen te maximaliseren. 

Acties Ruimtelijk sturen:
• Opgaven integraal aanpakken in gebiedsprocessen, o.a.  
 in het kader van de NPLG
• Versterken van de groen-blauwe dooradering in het hele  
 landelijke gebied
• Verkennen van de mogelijkheden om overgangszones  
 binnen ruimtelijke plannen vast te leggen
• Afstemmen ecologisch beheer en onderhoud van randen  
 met andere grondeigenaren
• Verkennen van de mogelijkheden voor groene kavelruil
• Agenderen van VHR soorten buiten N2000 en NNN bij de  
 uitwerking van het NPLG

Programma’s om aan te haken:
• Programma natuur
• NPLG
• Regiodeal/IBP Westerkwartier,
• Agenda natuurinclusief
• Programma klimaatadaptatie
• Bos en hout 
• Veenweidestrategie
• GLB
• KRW
• ED2050
• Landbouwvisie
• Omgevingsvisie
• Gebiedsvisies
• GRAS
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Bescherming van natuur en natuurinclusief werken gaat 
niet vanzelf. Om de biodiversiteit in zowel natuurgebieden 
als daarbuiten te behouden en versterken zijn heldere 
kaders nodig voor gebruik van de ruimte. In de strategie 
Voorwaardelijk stellen bewaken wij deze kaders. Denk aan 
het toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen op hun effect 
op de natuurgebieden en op beschermde soorten. In de 
vergunningverlening stellen we eisen ter compensatie of 
mitigatie, bijvoorbeeld in het kader van de natuurwetgeving. 
Soms vindt de compensatie op de locatie van het vergunde 
plaats, soms worden er andere locaties aangewezen. Het 
uitgangspunt is daarbij altijd Behoud wat je hebt! Het is veel 
makkelijker om natuurwaarden die er zijn te versterken dan 
die elders opnieuw te moeten realiseren. Wees daarom zuinig 
op wat je hebt, pas compensatie alleen toe als het echt niet 
anders kan en zet bij compensatie in op versterking van 
natuurwaarden.

In de strategie Voorwaardelijk stellen heeft de provincie op het 
gebied van natuur een stevige rol. We zijn verantwoordelijk 
voor de soort- en gebiedsbescherming. Natuurlijk zien wij 
liever dat er bij ontwikkelingen vanaf het begin rekening 
wordt gehouden met de natuur. Het is veel efficiënter om 
natuurwaarden bij de start al integraal mee te nemen in 
een proces dan om achteraf te beoordelen of iets botst met 

de doelen voor biodiversiteit. In de strategieën Ruimtelijk 
sturen, Natuurinclusief werken en Stimuleren & Voorlichten 
zetten we hier dan ook nadrukkelijk op in. Bijvoorbeeld 
door themadeskundigen vanaf de start aan tafel te zetten. 
Voorwaardelijk stellen en handhaven blijft als stok achter de 
deur echter wel nodig. Deze strategie passen we in de hele 
provincie toe, waarbij de voorwaarden steeds een stapje 
strenger worden van basiskwaliteit naar overgangszones en 
kernnatuur. 

Wat doen we al?
Het plaatsen van nestkasten of vleermuizenvoorzieningen 
na renovatie, zien we steeds vaker. Vaak komen deze 
maatregelen voort uit het voorwaardelijk stellen naar 
aanleiding van een aanvraag voor een natuurwetvergunning. 
Een ander voorbeeld van voorwaardelijk stellen is onderzoek 
naar het tijdelijk stilzetten van windmolens als er veel vogels 
langs trekken of het toepassen van een zwarte wiek in de 
molens. Door het verlenen van vergunningen en ontheffingen 
in het kader van de Wet natuurbescherming houden we 
toezicht op het effect van ruimtelijke ontwikkelingen op natuur. 
Vaak zijn daar voorwaarden aan verbonden voor mitigatie en 
compensatie. De kaders waaraan mitigatie en compensatie 
moeten voldoen zijn vastgelegd in de Wet natuurbescherming 
en bijbehorende besluiten en verordeningen (binnenkort 

onderdeel van de Omgevingswet). Zo is in het Besluit 
Kwaliteit Leefomgeving vastgelegd dat compensatie tijdig 
moet plaatsvinden, zodat kwaliteit, oppervlak en samenhang 
van natuur(netwerk) gelijk blijven. Binnen de wettelijke 
kaders bestaat een zekere interpretatieruimte. In Groningen 
streven we hierbij naar een groene plus: wij stimuleren 
initiatiefnemers om waar mogelijk extra maatregelen 
te nemen om soorten te laten profiteren van ruimtelijke 
ontwikkelingen. Op deze manier kan een ruimtelijke 
ontwikkeling bijdragen aan natuurwaarden en ontstaat meer 
ruimte om een vergunning of ontheffing te verlenen. 

8. Voorwaardelijk stellen
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Wat gaan we doen?
Onder de nieuwe omgevingswet wordt nadrukkelijk 
aangestuurd op het beschermen, in standhouden maar ook 
het verbeteren en ontwikkelen van wezenlijke kenmerken 
en waarden. We zetten vooral in op het behoud van onze 
natuurgebieden. Wanneer een ingreep in een gebied 
met natuurwaarden toch onontkoombaar is, dan zien we 
mogelijkheden om de groene plus breder in te zetten bij alle 
ruimtelijke ontwikkelingen. In de nieuwe omgevingsvisie 
wordt ingezet op multifunctionele en klimaatadaptieve 
ontwikkeling. Natuurinclusiviteit zou hier ook een onderdeel 
van moeten zijn. Bij de opgaven rond energietransitie zijn 
al verschillende voorbeelden te vinden, waarbij gekeken 
wordt naar de mogelijkheden voor het verbeteren van de 
biodiversiteit. Voorbeelden hiervan zijn het na een bepaalde 
periode omvormen van een zonnepark naar natuur, eisen 
aan de natuurlijke en landschappelijke inpassing van 
zonneparken en het investeren van een bepaald percentage 
in het akkervogelbeheer. Daarnaast willen we kijken hoe we 
de kaders voor mitigatie en compensatie duidelijker kunnen 
maken. Bijvoorbeeld door concreter te maken hoeveel en 
wanneer compensatie natuur gerealiseerd moet worden. 
Zodat initiatiefnemers gestimuleerd worden om natuur vanaf 
de eerste stap mee te nemen. Via kennisdeling ondersteunen 
wij hen hierbij (strategie Stimuleren & Voorlichten).

Door de compensatie gericht in te zetten op bepaalde 
locaties kan clustering plaatsvinden, waardoor de 
compensatie nog meer effect heeft op het verbeteren van de 
biodiversiteit. Denk aan het bundelen van meerdere kleine 
compensatieopgaven in een gebiedsproces om een groter 
natuurgebied te realiseren. In ons huidige beleid zetten 

wij hier al op in, maar wij zien meer mogelijkheden in de 
nieuwe omgevingswet en het nieuwe GLB. Zo komt er in het 
nieuwe GLB waarschijnlijk een voorwaarde (conditionaliteit) 
om een deel van de grond niet-productief in te zetten, 
bijvoorbeeld door hier landschapselementen als sloten, 
houtwallen, bomenrijen of akkerranden aan te leggen. Door 
deze landschapselementen aansluitend aan elkaar aan te 
leggen ontstaat de groen-blauwe dooradering die voor de 
basiskwaliteit van het landelijk gebied zo van belang is. Wij 
willen agrariërs stimuleren om dergelijke conditionaliteiten uit 
het GLB zo efficiënt mogelijk invulling te geven.

Tot slot gaan we verkennen hoe we natuurinclusief werken als 
randvoorwaarde kunnen opnemen in ons omgevingsbeleid. 
Natuurinclusief werken houdt in: een ruimtelijke ontwikkeling 
zo vormgeven dat deze niet alleen geen schade veroorzaakt 
aan beschermde natuurwaarden, maar zelfs bijdraagt aan 
het versterken van biodiversiteit. Om aan deze voorwaarde 
te voldoen is bij zowel initiatiefnemers als intern veel kennis 
nodig. Natuurinclusief werken vraagt om vooraf na te denken 
over de wijze waarop opgaven ingevuld gaan worden, op 
welke wijze bestaande objecten en structuren aangepast 
kunnen worden ter verbetering van de biodiversiteit en 
op welke wijze de invulling van de opgaven een plus kan 
geven aan de biodiversiteit. Met de strategie Stimuleren & 
Voorlichten werken we aan het opbouwen en delen van de 
benodigde kennis. 

Acties Voorwaardelijk stellen:
• Inzetten op behoud van natuur, compensatie alleen  
 toepassen als het niet anders kan
• In de nieuwe omgevingsvisie inzetten op   
 natuurinclusiviteit: bodem en water als ordenend   
 principe, natuurinclusief ontwerpen voorwaarde bij  
 ruimtelijke ontwikkelingen
• Gericht inzetten van compensatie door clustering ten  
 behoeve van overgangszones en groen-blauwe   
 dooradering
• Formuleren van heldere kaders voor mitigatie en   
 compensatie

Programma’s om aan te haken:
• Omgevingsvisie
• GLB
• Wnb vergunningen en ontheffingen
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In het Handvest Natuurinclusief 2021 roepen wij het 
kabinet op om opgaven natuurinclusief op te pakken. In 
eigen organisatie vraagt dat ook inzet en bereidheid om 
deze manier van werken eigen te maken. Op dit moment 
werken we nog veel volgens de strategie Voorwaardelijk 
stellen. Met de strategie Natuurinclusief aan de slag willen 
we juist aan de voorkant werken aan een integrale invulling 
van maatschappelijke opgaven. We geven daarmee het 
goede voorbeeld en dragen bij aan de uitwisseling van 
kennis op het gebied van biodiversiteit en natuurinclusief 
werken. Natuurinclusief ontwerpen is vaak te combineren 
met klimaatadaptief werken. Denk maar aan de groene 
infiltratiezones in nieuwbouwwijken. In het tekstkader zijn 
twee voorbeelden opgenomen van inclusief ontwerpen. In het 
ene geval is het natuurinclusief ontwerp voornamelijk gericht 
op het belevingsaspect van een groene omgeving. In het 
andere voorbeeld is het natuurinclusieve ontwerp gericht op 
het behoud van beschermde soorten. In het natuurinclusieve 
ontwerp houd je rekening met de natuurwaarden op de locatie 
en de daar voorkomende soorten. Het delen van kennis 
binnenshuis en met gebiedspartners buitenshuis is bij deze 
strategie een belangrijke voorwaarde.

Wat doen we al? 
Het stimuleren van maatregelen ten behoeve van het 
verbeteren van biodiversiteit begint bij het geven van het 

goede voorbeeld. Provinciale staten hebben in verschillende 
moties al aangegeven hier belang aan te hechten. Goed 
voorbeeld hiervan is de optimalisatie van het bermbeheer 
ten behoeve van de groen-blauwe dooradering. Een 
ander voorbeeld is het pachtbeleid van onze eigen 
gronden, waarin we voorwaarden stellen aan het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen en het aanleggen van randen 
stimuleren. Of de verkenning naar de mogelijkheden voor het 
combineren van biodiversiteit bij de inrichting van OV-hubs.
Discussies rond de omgevingsvisie over principes als bodem 
en water zijn sturend, klimaatadaptief en natuurinclusief 
ontwerpen dragen bij aan het besef dat er noodzaak is om 
anders te kijken naar onze omgeving en de maatschappelijke 
vraagstukken. Als we deze principes meer toepassen, 
is het minder snel nodig om herstelmaatregelen of 
compensatiemaatregelen te nemen en dragen we bij aan 
het herstel van de biodiversiteit en het behoud van wat we 
hebben.

Wat gaan we doen? 
In steeds meer provinciale projecten schuift een ecoloog 
aan tafel om te bekijken hoe we bestaande natuurwaarden 
kunnen behouden en versterken. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
al bij de keuze of aanleg van een nieuw wegtracé. In 
het kader van het nieuwe omgevingsbeleid willen we 
nog vaker natuurinclusief ontwerpen en een ecoloog 

mee laten denken van visie- tot uitvoeringsniveau. In 
het verlengde daarvan willen we verkennen op welke 
wijze we in het aanbestedingsbeleid aandacht kunnen 
geven aan natuurinclusief ontwerpen. We formuleren 
nu al gunningscriteria op het gebied van onder andere 
milieueisen en social return, maar het duurzaamheidsaspect 
natuurinclusief zit daar nog niet in verwerkt. 

We verwachten veel biodiversiteitswinst te kunnen behalen 
door zo natuurinclusief mogelijk te gaan werken en daarmee 
het goede voorbeeld te geven. Het uitwisselen van kennis 
en ervaring is een belangrijk speerpunt om natuurinclusief 
te kunnen ontwerpen. Een praktisch voorbeeld hiervan 
is het centraal verzamelen van data uit inventarisaties en 
natuurtoetsen, die we voor ieder project weer uitvoeren.  
Naast het goede voorbeeld geven, hoort ook het leren van 
ervaring van andere organisaties. De gemeente Groningen 
heeft bijvoorbeeld regels opgesteld voor natuurinclusief 
bouwen. In en rond gebouwen kunnen punten gescoord 
worden voor natuurinclusieve maatregelen. De puntentelling 
maakt onderdeel uit van de vergunningverlening. Een 
dergelijk puntensysteem is wellicht ook interessant voor 
provinciale projecten.

9. Natuurinclusief aan de slag
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We passen zo veel mogelijk autochtoon plantmateriaal toe, 
rekening houdend met de lokaal voorkomende soorten, 
bijvoorbeeld in het programma Bos en Hout. Dat doen we om 
de bestaande variatie in genen te behouden. In het Zuidelijk 
Westerkwartier groeien bijvoorbeeld bijzondere rozen en 
meidoorns, die we voor de toekomst willen behouden. 
De vraag naar autochtoon plantmateriaal loopt dankzij de 
toegenomen bewustwording steeds meer op. Met het oog op 
de toekomstige beplantingsopgaven verkennen we op welke 
wijze de beschikbaarheid van voldoende plantmateriaal kan 
worden gestimuleerd.

In het groenbeheer is het eveneens belangrijk om bewust 
te zijn van de oorsprong van het zaaimateriaal. In veel 
zaadmengsels zitten soorten met voor de mens mooie 
bloemen of soorten, die lijken op de inheemse soort, maar 
hier van nature niet voorkomen. Voor het behoud van de 
biodiversiteit is het daarom van belang om eerst te informeren 
of de bloemen wel voorkomen in het landschap en wat de 
oorsprong van het materiaal is voor het in het buitengebied 
wordt toegepast. In het bermbeheer houden we hier al 
rekening mee.

Op het gebied van het grondbeleid verkennen we welke 
mogelijkheden er zijn om nog meer natuurinclusief te 
gaan werken. We hebben ons pachtbeleid al aangepast. 
In relatie tot het stikstofbeleid groeit steeds meer de vraag 
of een actievere rol op de grondmarkt bij kan dragen aan 
het natuurinclusief uitgeven van gronden. In het kader van 
de landbouwvisie en het Nationaal Programma Landelijk 
Gebied zullen deze vragen aan de orde komen. Het IBP 
Westerkwartier natuurinclusief heeft al een project lopen 
om de mogelijkheden van grondruil en grondbank te 
verkennen. Zij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 
door een externe partij grond te verwerven en deze met een 
extensiever gebruik weer uit te geven.
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Foto gierzwaluwkasten

Voorbeeld natuurinclusief ontwerpen:
Het valt ons niet altijd op waar al die dieren wonen of hun eten 

zoeken. Waar nestelt eigenlijk, die gierzwaluw die op een warme 

zomeravond al roepend boven de stad scheert? Waar slaapt die 

vleermuis die in de schemering achtjes vliegt door je tuin of boven 

dat weitje in het park? De vleermuis jaagt op nachtvlinders en 

andere insecten, maar waar komen die dan vandaan? Ze leven 

dicht bij ons, maar we vergeten nog wel eens in onze ontwerpen 

daar rekening mee te houden. In dit tekstkader laten we twee 

voorbeelden zien, waar met natuurinclusief ontwerpen van onze 

leefruimte, leefruimte gecreëerd wordt voor de dieren in onze 

omgeving. 

Stadstuin Kempkensberg
Aan de voet van het DUO-gebouw ligt stadstuin de 

Kempkensberg. De 3,5 ha grote tuin, die deels is gelegen op 

de parkeergarage biedt bewoners en medewerkers uitzicht 

op groen. De vrij toegankelijke tuin gaat op natuurlijke wijze 

geleidelijk over van een formeler tuinontwerp in het aangrenzende 

Sterrebos. De bloemrijke tuin biedt voedsel en schuilgelegenheid 

aan verschillende insecten en vogels. In 2018 won de tuin the 

City_Brand & Tourism Landscape Award in de categorie “CITY 

LANDSCAPE”, omdat het ontwerp de mogelijkheden laat zien 

om formele materialen te integreren met de aanwezige groene 

infrastructuur met een hoge ecologische waarde.

Nestkasten bij renovatie 
Spreeuwen, mussen, gierzwaluwen en vleermuizen broeden of 

schuilen onder de dakpannen en in de spouwen van onze huizen. 

Bij het verduurzamen en renoveren van onze gebouwen moeten 

we oppassen dat we niet alles zo dicht maken dat vogels of 

vleermuizen er geen plek meer kunnen vinden. Het centrum veilig 

wonen (CVG) heeft er daarom voor gekozen “natuurinclusief” te 

versterken. In Nederland mogen woningen niet zomaar gesloopt 

worden. Voor de aanwezige dieren moeten nieuwe verblijfplaatsen 

komen voor de sloop kan plaats vinden. Het CVW inspecteert 

eerst de te versterken en te slopen huizen op de aanwezigheid 

van nestgelegenheden of kolonies van vleermuizen. In de nieuwe 

woningen brengen ze nestelplekken voor vogels en vleermuizen 

aan. Door het aanbrengen van nestkasten bieden we soorten een 

nestelplek, die anders verloren zou zijn gegaan. 
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Acties Natuurinclusief werken:
• Natuurinclusief ontwerpen toepassen in alle provinciale  
 projecten 
• Opnemen van natuurinclusiviteit als beoordelingsfactor  
 in het provinciaal aanbestedingsbeleid
• Kennisuitwisseling en afstemming met andere partijen  
 (bijvoorbeeld in het bermbeheer)
• Stimuleren van het gebruik van inheems materiaal bij  
 aanleg van groen in het buitengebied
• Verzamelde ecologische data meer centraliseren en  
 toegankelijk maken
• Verkennen actieve rol grondmarkt

Programma’s om aan te haken:
• Landschapsconvenant
• Bos en hout
• Duurzaamheidsbeleid
• IBP
• NPLG
• PLG
• NPG
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In de gesprekken rond de Strategie Biodiversiteit komt 
de strategie Stimuleren & Voorlichten het meest naar 
voren. Het geven van voorlichting, doen van onderzoek, 
kennisuitwisseling en financieel stimuleren zijn veel 
genoemde instrumenten om de biodiversiteit te versterken. 
Met name het belonen van inspanningen (in tegenstelling 
tot belonen van gehaalde doelen) en het bieden van een 
(financieel) perspectief worden gezien als belangrijke 
instrumenten om de basiskwaliteit in het landelijk gebied 
weer te herstellen. 

Veel mensen willen best iets voor de natuur doen. Dat zie 
je alleen al aan de wijze waarop het tuincentrum planten 
als insectenvriendelijk aanprijst en aan het aanbod aan 
vogelvoer. Maar wat kunnen ze nog meer doen? Met een 
goede voorlichting kunnen mensen op weg geholpen worden 
bij bijvoorbeeld de inrichting van de tuin, het erf of de directe 
omgeving van het dorp. Met een aantal kleine aanpassingen 
wordt een stadstuin al gauw weer interessanter voor de 
merel en de egel of wordt het erf weer aantrekkelijk voor 
de zwaluw en de putter. En voor diegene die nog iets meer 
wil doen, is het goed om te weten dat vrijwilligers kunnen 
bijdragen in het beheer en onderhoud van het landschap, 
door bijvoorbeeld te helpen bij het knotten van wilgen of het 
afzetten en inplanten van singels.

Niet alleen in de tuin of op het erf willen mensen bijdragen 
aan de biodiversiteit. Particulieren benaderen steeds 
vaker de provincie. Zij willen op eigen terrein bijdragen 
aan de biodiversiteit en vragen de provincie om kennis en 
middelen. Dat de belangstelling leeft, is ook te zien aan 
het aantal ingediende initiatieven binnen het Nationaal 
Programma Groningen, waarin voorstellen worden gedaan 
om de biodiversiteit te versterken. Door als provincie deze 
faciliterende rol te pakken kunnen wij mensen stimuleren om 
natuurinclusief te werken en zo bijdragen aan het herstel van 
de basiskwaliteit natuur.

Wat doen we al?
Het stimuleren van maatregelen ter verbeteren van 
de biodiversiteit via subsidies is in het natuur- en 
landschapsbeleid een belangrijk onderdeel. Het bekendste 
voorbeeld is misschien wel het agrarisch natuurbeheer, 
waarin landbouwers middels vergoedingen worden 
gestimuleerd om biodiversiteit te bevorderen binnen hun 
bedrijfsvoering. Ook vanuit de beleidsvelden landschap, 
versterkingsopgave en (groen) cultureel erfgoed worden 
middelen beschikbaar gesteld die direct of indirect bijdragen 
aan biodiversiteit. Het verbeteren van de biodiversiteit kan 
daarbij een hoofddoel zijn van de subsidie, maar ook een 
voorwaarde in een te verlenen subsidie. 

We stimuleren niet alleen herstel van de basiskwaliteit. 
Ook voor het behoud van de natuurwaarden is subsidiëren 
een belangrijk instrument. Denk maar aan het natuur- en 
landschapsbeheer, subsidies voor natuurherstel (Programma 
natuur) en voor soortgericht beleid. Sommige soorten 
hebben een extra duwtje in de rug nodig. Met alleen 
systeemherstel van robuuste natuurgebieden redden 
zij het nog niet. Soms zijn er specifieke maatregelen 
nodig. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen voor het 
behoud van een vleermuizenpopulatie of voor bijzondere 
plantensoorten. Jaarlijks stimuleren wij onderzoek of 
maatregelen voor een aantal soorten vanuit de subsidie 
biodiversiteit. Om de opgedane kennis uit te wisselen 
organiseren we met belangstellende gebiedspartners een 
kennisuitwisselingsmoment. 

10. Stimuleren & Voorlichten
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Met financiële middelen zijn we er namelijk nog niet: om 
natuurinclusief te werken hebben partijen ook kennis nodig. 
Dit zien we bijvoorbeeld bij het herstel van biodiversiteit op 
het agrarische bedrijf. Wat kan ik op mijn bedrijf, binnen de 
bedrijfsvoering, bijdragen aan biodiversiteit? Wat zijn de 
voor- en nadelen van diverse technieken en methoden? In 
een aantal trajecten, zoals bijvoorbeeld de regiodeal en het 
IBP Westerkwartier wordt al veel aandacht besteed aan het 
vergaren en uitwisselen van deze kennis. Sommige bedrijven 
werken al met een gevarieerder bouwplan, braaklegging, 
rustjaren en rustgewassen, kruidenrijke grasmengsels, 
organische stof en minder fungiciden en insecticiden. 
Door kennis en ervaring uit te wisselen worden methoden 
geoptimaliseerd en andere agrariërs gestimuleerd om de 
bedrijfsvoering aan te passen. Het agrarisch onderwijs speelt 
hierin ook een belangrijke rol.

Wat gaan we doen?
Wij zien kansen om kennisuitwisseling verder te versterken 
door ook ketenpartijen te betrekken. Zij kunnen bijdragen 
bij het geven van voorlichting en bij kennisuitwisseling. Als 
voorbeeld wordt de rol van zaadproducenten genoemd 
bij het stimuleren van kruidenrijke grasmengsels in plaats 
van engels raaigras. De ketenpartijen spelen ook een rol 
in het voorlichten van consumenten en in de afname van 
producten, die met meer aandacht voor de biodiversiteit zijn 
geproduceerd. 

Daarnaast willen we kennisuitwisseling tussen overheden en 
andere grondeigenaren versterken, gericht op de invulling 
van de groen-blauwe dooradering. Het uitwisselen van 
kennis over ecologisch beheer van bermen en sloten tussen 
overheden onderling en tussen overheden en het agrarische 
bedrijfsleven draagt bij aan een meer aaneengesloten 
netwerk van groen-blauwe dooradering. Door de inrichting en 
beheer van bermen, sloten, schouwpaden en akkerranden 
op elkaar aan te laten sluiten ontstaan robuuste verbindingen 
en grotere leefgebieden. De kennisuitwisseling draagt 
ook bij aan het signaleren van kansen voor bijvoorbeeld 
waterkwaliteitsopgaven, exotenbestrijding, klimaatadaptatie 
en biodiversiteitsopgaven. Een netwerk voor groene 
ambtenaren kan hier een goede basis voor leggen.

Een andere mogelijkheid binnen het spoor stimuleren is 
het uitzetten van onderzoek. Vanuit biodiversiteit zetten wij 
jaarlijks onderzoeken uit gericht op specifieke soorten. Maar 
ook bij de beleidsvelden bodem en landbouw vindt onderzoek 
plaats. Wij zien kansen om biodiversiteit hier ook in mee 
te nemen. Bijvoorbeeld met welke maatregelen kunnen 
we de bodem verbeteren zodat deze een goede productie 
levert en bijdraagt aan biodiversiteit? Hierin spelen ook de 
proefboerderijen weer een belangrijke rol.

Vanuit de collectieven agrarisch natuurbeheer komt de 
oproep om meer subsidie voor het agrarisch natuurbeheer 
(ANLB) open te stellen. In het ANLB werken we met 
kerngebieden waarbinnen subsidie mogelijk is. Binnen de 
collectieven is er nu meer animo voor agrarisch natuurbeheer 
dan dat er budget beschikbaar is. Vanuit onze eigen analyse 
van de Groninger biodiversiteit is er eveneens een wens 
om het aantal kerngebieden akkervogels te vergroten en 
het oppervlak van de kerngebieden uit te breiden. Wij 
verkennen waar we de kerngebieden het beste kunnen 
vergroten en welke middelen we daarvoor in kunnen 
zetten. Hetzelfde geldt voor de weidevogelgebieden. In 
het Aanvalsplan Grutto verkennen we de mogelijkheden 
om kansrijke weidevogelgebieden te versterken door de 
landbouw in deze gebieden te extensiveren, met behoud van 
bedrijfseconomisch perspectief.
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Binnen de natuurinclusieve landbouw bekijken we vooral de 
mogelijkheden om op het bedrijf meer aandacht te besteden 
aan herstel van de basiskwaliteit. Dat kan variëren van onder 
andere een ander bodemgebruik, andere teeltwijzen tot het 
aanleggen van landschapselementen of perceelsranden. 
Hier klinkt vooral de oproep om te belonen naar inspanning 
en het creëren van condities op het bedrijf en minder op 
daadwerkelijk gerealiseerde natuurdoelen. Een verkenning 
naar de mogelijkheden om met maatlatten te werken en 
naar inspanning te belonen (zogenaamde KPI’s) vindt 
plaats binnen de regiodeal. Dit sluit aan bij de landelijke 
ontwikkelingen in het nieuwe GLB, waarin agrariërs via 
ecodiensten beloond worden voor maatregelen die zij nemen 
ten behoeve van biodiversiteit. Door dergelijke regelingen 
en instrumenten gecombineerd in te zetten, kunnen nieuwe 
verdienmodellen ontstaan en risico’s en onzekerheden voor 
de ondernemer verminderd. Daarbij is het wel belangrijk 
dat de regelingen over langere termijn zijn in te zetten. 
Kansen voor herstel van de basiskwaliteit zijn er binnen de 
transitieopgaven in het NPLG.

Tot slot blijven we inzetten op verdere bewustwording en 
het betrekken van allerlei mensen bij hun natuur. Dit doen 
we door groene projecten en initiatieven in het zonnetje 
te zetten. En met grote communicatiecampagnes als de 
Groninger Gouden Soorten. We verkennen kansen voor 
nieuwe campagnes, ook gericht op voorlichting en onderwijs. 
Om mensen actief te betrekken stimuleren en ondersteunen 
we partners in het landelijk gebied bij de uitwerking van het 
actieplan Groene Vrijwilligers. 

Acties Stimuleren:
• Voortzetten van stimulering natuurinclusieve landbouw  
 en kennisuitwisseling binnen regiodeal en IBP   
 Westerkwartier met aandacht voor groen-blauwe   
 dooradering en herstel van basiskwaliteit
• Verkennen van de (financiële) mogelijkheden voor het  
 vergroten van aantal en oppervlak    
 akkervogelkerngebieden
• In het Aanvalsplan Grutto de mogelijkheden verkennen  
 voor extensivering van de landbouw t.b.v. weidevogels en  
 bedrijfseconomisch perspectief
• Verkennen van de mogelijkheden van voorlichtings- en  
 stimuleringscampagnes om particulieren bij te laten  
 dragen aan biodiversiteit
• Betrekken ketenpartijen bij kennisuitwisseling en   
 stimulering herstel basiskwaliteit
• Uitwerken soortenbeleid tot actieplan voor Groninger  
 (VHR)soorten
• Opzetten van een kennisnetwerk van groene ambtenaren

Programma’s om aan te haken:
• Plan Grutto (Winsemius)
• NPG
• Programma landelijk gebied
• Programma natuur
• Agenda natuurinclusief
• Regiodeal
• IBP Westerkwartier
• GLB
• NPLG

Figuur 12. De vijf herstelstrategieën van de Strategie Biodiversiteit moeten ook leiden tot meer 
bewustzijn voor biodiversiteit en natuurinclusiviteit, zowel binnen als buiten de provinciale 
organisatie
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Bijlage 1: (Landelijke) programma’s voor natuur en landelijk gebied 
In deze bijlage zetten we enkele voorbeelden van grote 
landelijke en provinciale programma’s voor het landelijk 
gebied op een rij, waarin wij mogelijkheden zien voor 
aansluiting met herstel van biodiversiteit en waarvoor de 
Strategie Biodiversiteit input geeft. Daarbij is kort beschreven 
waar het programma op is gericht en wat het inhoud. Bij de 
verschillende herstelstrategieën  (hoofdstukken 6 t/m 10) 
beschrijven we hoe wij vanuit onze strategie biodiversiteit 
in willen zetten op deze programma’s. De opsomming is 
lang niet uitputtend en is nog veel verder uit te breiden 
met programma’s voor stedelijk gebied of infrastructuur, 
energietransitie etc. Zij is slechts bedoeld als inspiratie voor 
een natuurinclusieve benadering. 

Zoals in hoofdstuk 1 al naar voren kwam speelt er veel op 
het gebied van natuur en biodiversiteit. Op 23 maart 2022 
bracht de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur een 
duidelijke boodschap naar buiten: “De natuur in Nederland 
gaat hard achteruit, terwijl een vitale natuur cruciaal is voor 
een leefbaar land”. In haar rapport geeft zij aanbevelingen 
aan de overheden om het natuurbeleid aan te passen en 
te verstevigen. Zij vraagt daarbij aandacht voor een meer 
natuurinclusieve benadering van onze leefomgeving ten 
gunste van het herstel en behoud van de basiskwaliteit en 
voor het behoud van onze beschermde natuurgebieden. 
Een van haar aanbevelingen is om natuurherstel meer te 
verbinden met andere opgaven. Een oproep, die ook gedaan 
is door onze gebiedspartners in het manifest naar een rijker 
platteland. 

Zelf doen we ook een oproep aan het kabinet, samen met de 
andere provincies en de natuurorganisaties. In het handvest 
“Nederland Natuurinclusief 2021” pleiten we voor een meer 
natuurinclusieve aanpak, omdat:

Een natuurinclusievere aanpak:
• Vermijdt schade aan natuur
• Benut de mogelijkheden van natuur
• Bevordert meer natuur ook buiten natuurgebieden
• Maakt economie toekomstbestendig

Klimaatverandering, energietransitie, woningnood, afname 
sociale cohesie, stikstofproblematiek, kosten van de 
gezondheidszorg, voedsel produceren binnen de grenzen 
van het milieu, allemaal grote vragen in onder andere onze 

omgevingsvisie. En allemaal zijn het vragen, die raken aan 
onze relatie met natuur en waarvoor het handvest pleit om 
snel in actie te komen.

Slim combineren met natuur
Het goede nieuws is dat een natuurinclusieve aanpak van de 
grote maatschappelijke problemen tegelijk leidt tot herstel van 
de biodiversiteit. Het slim combineren van doelen beperkt ook 
het beslag op de schaarse ruimte. Volgens het handvest is 
het een antwoord op de volgende opgaven:
• Nederland veilig houden bij hoog én laag water. 
• Het verminderen van de uitstoot en het vastleggen van  
 broeikasgassen.
• Zorgdragen voor een duurzame voedselvoorziening. 
• Het aanpassen van de ruimtelijke inrichting van onze  
 steden en dorpen aan het veranderende klimaat. 
• Het vergroten van welzijn, het versterken van sociale  
 cohesie en het verminderen van ziekte(last). 
• Het verbeteren van lucht- en waterkwaliteit. 
• Het verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap in  
 én buiten de natuurgebieden
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Agenda natuurinclusief
In de Agenda natuurinclusief werken provincies, rijk en 
natuurbeheerders de ambitie uit het ambitiedocument 
Nederland Natuurpositief van het Ministerie van LNV 
en de gezamenlijke provincies en de oproep in het 
manifest Nederland Natuurinclusief verder uit. De agenda 
natuurinclusief is opgenomen in het programma natuur 
(spoor 2, figuur 13) onderdeel van de structurele aanpak 
stikstof en vormt een belangrijk aanknopingspunt voor de 
toepassing van de provinciale strategie biodiversiteit. De 
Agenda natuurinclusief komt uit op de natuurtop in juni 2022.

De ontwikkeling van de landelijke Agenda natuurinclusief 
sluit aan bij nationale en internationale programma’s 
zoals de EU-Biodiversiteitsstrategie 2020-2030 en het 
daaruit voortvloeiende Actieplan, de Europese Green 
Deal, de Nationale Adaptatie Strategie (NAS) en het 
Deltaplan Biodiversiteit. De agenda gaat in op concrete 
acties, financiële en organisatorische aspecten, wet- en 
regelgeving, en de inzet in alle domeinen, die relevant zijn 
voor de transitie naar natuurinclusiviteit. De agenda zal de 
richting aangeven voor concrete acties tot 2030 en een 
vergezicht schetsen richting 2050.

Natuurinclusief verwijst naar een aanpak die:
• de mogelijkheden van natuur inzet bij de grote   
 transitieopgaven in ons land.
• de realisatie van meer natuur bevordert, ook buiten de  
 natuurgebieden.
• geen schade toebrengt aan de natuur, maar juist   
 waarde toevoegt.
• onze economie toekomstbestendig maakt (zonder  
 ecologie geen economie).
• burgers en maatschappelijke partners bij natuur en  
 biodiversiteit betrekt.

Nationaal Programma Landelijk Gebied
Meer natuurinclusief werken betekent opgaven nog meer 
met elkaar verbinden en gebiedsgericht op pakken. Het 
Nationaal Programma Landelijk Gebied (verder: NPLG) is 
de lange termijn aanpak voor het landelijk gebied van heel 
Nederland. Het Rijk, de provincies en de andere overheden 
zijn deze samen aan het opstellen in het kader van de 
NOVI. Doel van het NPLG is om de actuele opgaven in 
het landelijk gebied, zoals de landbouwtransitie, stikstof, 
klimaat en water, integraal op te pakken. In gebiedsplannen 
wordt beschreven hoe deze opgaven in een gebied 
samenkomen en welke keuzes daarin worden gemaakt. 
De gebiedsplannen zijn volgens planning eind 2023 klaar. 
Integraal onderdeel van de gebiedsplannen zijn de landelijke 
uitvoeringsprogramma’s Programma Stikstof, Programma 
Natuur en de Bossenstrategie. Met de strategie biodiversiteit 
geven we input voor de Groninger gebiedsplannen.

Programma Stikstof 
Veel natuur in Nederland staat onder druk door een te hoge 
toevoer van stikstof. In het Programma Stikstofreductie en 
Natuurverbetering wordt gewerkt aan het verminderen van 
deze stikstofdepositie en herstel van de stikstofgevoelige 
natuurgebieden (figuur 13). Momenteel wordt onderzocht 
hoe de benodigde stikstofreductie het best kan worden 
behaald. Ga je bijvoorbeeld alle stikstofbronnen in 
Nederland generiek aanpakken of concentreer je 
maatregelen in bepaalde zones? Naar verwachting wordt 
hier in 2022 een besluit over genomen.

In 2020 hebben wij de landelijke stikstofaanpak voor 
onze provincie vertaald naar de Groninger Aanpak 
Stikstof (GrAS). Hierin richten wij ons op drie pijlers: een 
gebiedsaanpak rond het stikstofgevoelige natuurgebied 
Liefstinghsbroek, innovaties in sectoren om stikstofuitstoot 
te beperken en een robuuste vergunningverlening. 
Afhankelijk van of, en zo ja, welke zonering het Rijk 
rond stikstofgevoelige gebieden kiest zullen we de GrAS 
aanvullen en bijsturen.
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Programma Natuur
Het Programma Natuur bevat allerlei herstelmaatregelen 
voor natuur, aanvullend op de maatregelen uit het Natuurpact 
(spoor 1 afbeelding 13). Het programma Natuur is 
voortgekomen uit de stikstofaanpak en is voornamelijk gericht 
op stikstofgevoelige natuurgebieden. Daarnaast bevat het 
maatregelen voor Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten en voor 
ecosysteemherstel binnen en buiten natuurgebieden. In 2021 
is de eerste fase van het Programma natuur gestart, deze 
loopt tot eind 2023. 

Wij hebben de eerste fase van het Programma Natuur voor 
onze provincie uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma 
Natuur Groningen 2021-2023. Hierin zijn de 
natuurmaatregelen opgenomen die wij tot en met 2023 
gaan nemen om stikstofgevoelige natuur te herstellen en 
versterken. Daarnaast geeft het uitvoeringsprogramma alvast 
een voorzet voor de tweede fase van het Programma Natuur. 
Deze zal in de loop van 2023 verder worden uitgewerkt naar 
een nieuw uitvoeringsprogramma.

Programma Klimaatadaptatie
Alle Nederlandse overheden hebben in 2018 het 
Bestuursakkoord Klimaatadaptatie getekend. Daarmee 
heeft de provincie Groningen zich gecommitteerd aan het 
hoofddoel dat Nederland klimaatbestendig en waterrobuust is 
ingericht in 2050. Eind 2020 hebben Provinciale Staten een 
startnotitie Klimaatadaptatie vastgesteld. De voorbereidingen 
voor een programma klimaatadaptatie vinden op dit moment 
plaats. Dit programma beschrijft de meest relevante opgaven 
in het landelijk gebied in hun samenhang, zoals stikstof, 
landbouwtransitie, biodiversiteit en klimaatadaptatie. De 
analyse leidt tot een globaal beeld wat de dominante opgaven 
per gebied zijn en wat gewenste ontwikkelingsrichting is 
per deelgebied en hoe daarmee wordt bijgedragen aan het 
hoofddoel. Gebiedsgerichte initiatieven kunnen zo worden 
getoetst op de bijdrage die deze kunnen leveren aan doelen 
van klimaatadaptatie en andere doelen. De Strategie 
Biodiversiteit geeft input aan het programma klimaatadaptatie 
in voorbereiding.

Regionale veenweidestrategie
In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt voor het 
landelijk tegengaan van broeikasgasemissies. Ook de 
veenweidegebieden zijn hierin meegenomen. Wanneer 
veengronden namelijk in aanraking komen met zuurstof, 
oxideert het veen, wat maaivelddaling en uitstoot van 
broeikasgassen tot gevolg heeft. Voor het Nederlandse 
veenweidegebied is in het Klimaatakkoord daarom een 
uitstootreductiedoel geformuleerd van 1 Mton CO2-
equivalenten. De afspraken uit het Klimaatakkoord zijn 
door vertaald naar de Klimaatagenda Provincie Groningen 
2030, waarin ook het tegengaan van veenoxidatie een 
prominente plek heeft gekregen. Om het landelijke 

reductiedoel te behalen, heeft het rijk de verschillende 
veenweideprovincies de opdracht gegeven om samen met 
de waterschappen en gebiedspartijen te komen tot een 
Regionale Veenweidestrategie (RVS). De veenweidestrategie 
verkent de omvang van de problematiek, kansrijke locaties 
voor het tegen gaan van veenoxidatie, mogelijke maatregelen 
en past dit in de eerste fase toe in een aantal pilotgebieden. 
De opgaven in de veenweidestrategie bieden goede 
aanknopingspunten voor de opgaven ten behoeve van 
biodiversiteitsherstel.

Programma Bos en Hout 
Er is steeds meer aandacht voor de bijdrage die bos en 
bomen leveren aan klimaat, biodiversiteit en een mooie 
leefomgeving voor zowel economie, gezondheid als 
recreatie. Nieuwe bossen en groene verbindingen trekken 
ook recreanten aan, wat Groningen aantrekkelijker maakt 
voor fietsers en wandelaars. Bovendien dragen bomen bij 
aan het zuiveren van lucht (bijvoorbeeld afvang van fijnstof), 
klimaatmitigatie (reductie van hittestress in de bebouwde 
omgeving), buffering en zuivering van water en een gezond 
bodemleven. Meer bos en beplantingen (en klimaatslim 
beheer van bestaande bossen) houden voorts meer CO2 
vast en dragen op die manier bij aan de doelen uit de 
Klimaatagenda. En niet in de laatste plaats bepalen bos, 
bomen en struiken mede hoe we onze omgeving beleven 
en waar we ons thuis voelen en zijn daarmee deel van onze 
identiteit. Met het provinciale ‘Uitvoeringsprogramma Bos en 
Hout 2030’ zorgen we ervoor dat Groningen in 2030 mooier, 
groener, biodiverser en klimaatbestendiger is geworden. Die 
doelen willen we bereiken door een groei van bos en houtige 
opstanden (o.a. bossen, lanen en erfbeplantingen) met 
gemiddeld 1 procent per jaar. Dat komt neer op een jaarlijkse 

Figuur 13. Schematische weergave van de programma’s in de landelijke aanpak stikstof
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aanwas van ruwweg 75 hectare. We werken hierbij samen 
met onder meer gemeenten, collectieven en gebiedspartners, 
ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheden.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
Kansen voor het herstel van de basiskwaliteit liggen er in het 
nieuwe GLB. Vanaf 2023 gaat het GLB toekomstbestendig 
boeren sterker belonen. Daarmee wil men de landbouw 
verduurzamen en klaarmaken voor de volgende generaties. 
Binnen de GLB-subsidies vervallen de betalingsrechten en 
komt er meer aandacht voor verduurzaming. De grootste 
verandering is de nieuwe eco-regeling. Met het uitvoeren 
van eco-activiteiten draagt men bij aan 5 doelen: bodem, 
biodiversiteit, klimaat, landschap en water. Alle ingrediënten 
om een duurzame toekomst op te bouwen. Met de 
zogenaamde conditionaliteiten worden voorwaarden gesteld 
voor de basispremie, de extra betaling voor de eerste 40 
hectare op het bedrijf en de eco-regeling.

Landbouwvisie Groningen
Groningen en zeker de noordelijke kleischil is goed 
landbouwgebied met een sterke agrarische sector. In 
dit gebied spelen veel opgaven tegelijkertijd, denk aan 
stikstof, verzilting, waterkwaliteit, energietransitie en 

klimaatverandering. Het wordt steeds duidelijker dat een 
landbouwtransitie nodig is om deze op lange termijn 
toekomstbestendig te houden. Om richting te geven aan 
deze transitie wordt gewerkt aan een landbouwvisie voor 
Groningen. Deze visie zal een belangrijk onderdeel worden 
van de nieuwe Omgevingsvisie. 

Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw en IBP 
Westerkwartier natuurinclusief
De Regiodeal Natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland 
werkt aan een vitaal platteland en 
een gezonde agrarische sector. 
Een bedrijfstak die bijdraagt aan 
de biodiversiteit, aan een gezonde 
bodem en een gevarieerd en (be)
leefbaar landschap. De Regio 
Deal Natuurinclusieve Landbouw 
ondersteunt en ontwikkelt de 
komende jaren duurzame initiatieven in acht gebieden, 
verspreid over Noord-Nederland. Rijk en de drie noordelijke 
provincies sluiten in 2019 de Regio Deal Natuurinclusieve 
Landbouw (NIL). Daarmee komt tot 2023 twintig miljoen 
euro beschikbaar voor initiatieven die de biodiversiteit, de 
landschapskwaliteit en de agrarische sector dienen. 

Agrariër, landbouwpartner, grondeigenaar, kennisinstelling 
én maatschappelijke organisatie kunnen meedoen. 
Bijvoorbeeld door mee te denken over waar we over tien 
jaar willen staan. Door samen stap voor stap landbouw 
en natuur in samenhang te versterken. Door nieuwe 
verdienmodellen te testen. Of door aan te sluiten bij één van 
de voorbeeldprojecten.

Binnen het IBP Westerkwartier natuurinclusief werken 
agrariërs, natuurbeheerders en overheden samen aan 
versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen 
voor een vitale landbouw. Het doel is om van natuurinclusief 
boeren een lonende activiteit te maken. Voor de boer en 
voor de maatschappij, waar we het rendement terug kunnen 
zien in natuurwaarden, waterkwaliteit en betere kringlopen. 
Het IBP zoekt nieuwe kansen voor de landbouw. Een 
toekomstbestendig, grondgebonden gezinsbedrijf dat ook 
een maatschappelijk rendement heeft, is het uitgangspunt 
van Westerkwartier Natuurinclusief. Dit moet ertoe leiden dat 
de melkveehouderij in het Westerkwartier bijdraagt aan de 
Noord Nederlandse ambitie om een voorbeeld te zijn voor 
toekomstige (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van 
natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Nationaal Programma Groningen
De afgelopen jaren hebben Groningers door de 
gaswinningsproblematiek veel te verduren gehad. De 
onzekerheid over schadeherstel en versterking sleept soms 
al jaren voort. De aanpak heeft de hoogste prioriteit en veel 
mensen en organisaties zijn hiermee hard aan de slag. 
Tegelijkertijd is er meer nodig om Groningen een goede 
toekomst te geven. Nationaal Programma Groningen richt 
zich op dit ‘meer’. Rijk, provincie en gemeenten investeren 
in een toekomstbestendig en leefbaar Groningen. Hiervoor 
worden er in 10 jaar allerlei projecten uitgevoerd voor de 
leefomgeving, de economie, opleidingen, banen en de 
natuur en het klimaat. Grote, provinciebrede projecten zijn 
opgenomen in het Provinciaal Thematisch Programma.

Figuur 14. Illustratie van de verschillende 
onderdelen van het nieuwe GLB, met een 
prominente plek voor ecoregelingen.
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Westerwolde
Aandacht voor overgangszone en basiskwaliteit
In Westerwolde richt de aandacht wat betreft verweving en 
functiecombinatie zich vooral op de overgangszone rond het 
natuurnetwerk. Dat neemt niet weg dat er ook op het gebied 
van het beheer van het natuurnetwerk mogelijkheden zijn.
De overgangszone draagt bij aan het verminderen van de 
uitspoeling en depositie van meststoffen en het waar nodig 
optimaliseren van het waterpeil. Versterking en beheer van 
de landschapselementen en randenbeheer dragen bij aan 
het verbeteren van de basiskwaliteit. Net als het verminderen 
van uitspoeling van meststoffen in de gebieden waar 
basiskwaliteit voorop staat.
Bij de verbetering van de basiskwaliteit vragen akkerflora 
en -fauna speciale aandacht. Westerwolde is één van de 
internationaal belangrijke leefgebieden voor akkervogels in 
ons land.

Functiecombinaties o.a.:
• Bos en hout: bos rond NNN
• Energietransitie
• Recreatie
• N-discussie
• Natuurinclusief, inzet GLB,  agrarisch natuur- en  
 landschapsbeheer

Kans:
Een relatief groot deel van het natuurnetwerk ligt in het 
gebied Westerwolde. De natuurwaarden zijn hier gevoelig 
voor negatieve invloeden van buiten als bijvoorbeeld de 
hoeveelheid en kwaliteit van water en depositie van 

meststoffen. Het gebiedsproces Lieftinghsbroek, dat in het 
kader van de stikstofdiscussie wordt opgezet, biedt een kans 
om invulling te geven aan de overgangszone, het verbeteren 
van de basiskwaliteit en het nemen van effectgerichte 
maatregelen binnen het natuurnetwerk. Het biedt tevens een 
kans om het in breder verband op te pakken dan alleen 
rond het PAS-gebied. 

Bijlage 2: Uitwerken in gebieden
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Veenkoloniën
Aandacht voor basiskwaliteit
Het verbeteren van de basiskwaliteit staat in de Veenkoloniën 
voorop.
Dit kan gecombineerd worden met aandacht voor:
• Wateraanvoer/droogte
• Landschapselementen en landschappelijke inpassing
• Groenblauwe dooradering
• Percelen/vlakken voor akkervogels
• Recreatieve verbindingen Hondsrug-Westerwolde

Functiecombinaties o.a.:
• Bos en hout: vergroening wijken
• Energietransitie
• Natuurinclusief, inzet GLB, regiodeal
• Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
• Optimalisatie waterhuishouding

Kans:
De verschillende opgaven, die op dit gebied af komen bieden 
een kans om de blauw-groene dooradering vorm te geven.
De wens om beekdalen als het Pagediep te ontwikkelen 
bieden een kans om pilots op het gebied van mulitfunctioneel 
landgebruik op te starten. Deze beekdalen kunnen een 
groene recreatieve verbinding vormen tussen de Hondsrug en 
Westerwolde.
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Oldambt
Aandacht voor basiskwaliteit
Aandacht voor het verbeteren van de basiskwaliteit staat 
voorop. Daarbij vragen akkervogels, akkerflora en flora en 
fauna van de kust speciale aandacht
Dit kan gecombineerd worden met aandacht voor:
• Lokaal veenoxidatie
• Landschapselementen en landschappelijke inpassing
• Percelen/vlakken voor akkervogels
• Groenblauwe dooradering
• Kustmilieus

Functiecombinaties o.a.:
• Natuurinclusief, inzet GLB, agrarisch natuur- en   
 landschapsbeheer
• Percelen/vlakken voor akkervogels en akkerflora
• Opgaven Dollard
• Energietransitie

Kans:
Het Oldambt is één van de gebieden, waar wij in 
internationaal verband een belangrijke natuuropgave hebben 
liggen, die buiten het natuurnetwerk ligt. Groningen is één van 
de weinige provincies met een internationale natuuropgave 
(akkervogels) in het agrarisch gebied. Hier ligt een kans om 
te onderzoeken hoe functiecombinaties kunnen bijdragen aan 
een optimale invulling van de internationale natuuropgaven 
en hoe ze kunnen bijdragen aan 
verdienmodellen voor economisch rendabele landbouw i.c.m. 
behoud van de internationale natuuropgaven. 
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Centrale Woldgebied en Duurswold
Aandacht voor basiskwaliteit
Aandacht voor het verbeteren van de basiskwaliteit staat 
voorop. Daarbij vragen weidevogels, akkerflora en flora en 
fauna van de kust speciale aandacht. Dit kan gecombineerd 
worden met aandacht voor:
• Veenoxidatie
• Verzilting
• Bodemdaling
• Kustverdediging
• Landschapselementen en landschappelijke inpassing
• Groenblauwe dooradering

Functiecombinaties o.a.:
• Natuurinclusief, inzet GLB, regiodeal, agrarisch natuur-  
 en landschapsbeheer
• percelen/vlakken voor akkervogels en akkerflora
• Slibvermindering Dollard
• Leefbaarheid
• Bos en hout

Kans:
In dit gebied verandert er veel aan de bodem en 
waterhuishouding. Hoe speel je daar met de landbouw op in?
Het vraagstuk rond de kwaliteitsverbetering van de Dollard 
biedt kansen voor de ontwikkeling van zilte overgangen 
t.b.v. kustnatuur en slibinvang. Door binnendijks ruimte te 
zoeken voor het vergroten van het oppervlak zilte natuur 
en het verwerken van silb, ontstaan er mogelijkheden om 
internationale biodiversiteitsopgaven (kust en akkers) te 
versterken. Daarnaast kan de verwerking van slib bijdragen 
aan de verbetering van landbouwgronden.
Een (inter)nationale opgave voor biodiversiteit hebben we op 

het gebied van akkerflora en -fauna. Op het moment wordt 
veel ingezet op het beheren van randen voor deze groep. 
Hiermee verbeteren we de blauwgroene dooradering van 
het landelijk gebied. Maar alleen randen voldoen niet voor 
alle soorten. De verschillende ontwikkelingen die spelen, 
bieden een kans om te verkennen of er mogelijkheden 
of verdienmodellen zijn om lokaal ook perceelsgewijs het 
beheer af te stemmen op akkerflora en fauna. Bijvoorbeeld 
in combinatie met het verwerken van Dollardslib, 
energietransitie, clustering van GLB -opgaven (groene 
kavelruil) en het in zetten van beheersvergoedingen voor 
eigendommen van TBO’s die nu buiten het NNN liggen. 
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Wierdenland en Waddenkust 
Aandacht voor basiskwaliteit
Aandacht voor het verbeteren van de basiskwaliteit staat 
voorop. Daarbij vragen akkervogels, akkerflora en flora en 
fauna van de kust speciale aandacht. Dit kan gecombineerd 
worden met aandacht voor:
• Verzilting
• Bodemdaling
• Kustverdediging en kustbiotopen
• Landschapselementen en landschappelijke inpassing
• Groenblauwe dooradering

Functiecombinaties o.a.:
• Natuurinclusief, inzet GLB, regiodeal, agrarisch natuur- 
en landschapsbeheer
• percelen/vlakken voor akkervogels en akkerflora
• Landschapselementen als maren en (slaper)dijken

Kans:
In de noordelijke kleischil liggen belangrijke landbouwgronden 
met toekomstperspectief. In dit gebied en eveneens 
het Centrale Woldgebied en Duurswold spelen veel 
ontwikkelingen op korte en langere termijn (aardbevingen, 
bodemdaling, veenoxidatie, verzilting, kustverdediging). 
Welke consequenties heeft dat voor het landbouwperspectief 
en de bedrijfsvoering?  Welke (ruimtelijke) keuzes liggen 
voor in combinatie met verbetering van de basiskwaliteit voor 
natuur en gevolgen van klimaatontwikkeling.
Hier ligt de mogelijkheid om in combinatie met het Centrale 
Woldgebied en Duurswold een verkenning te doen naar een 
landbouwhoofdstructuur. De verkenning geeft inzicht in de 
mogelijkheden, die er voor de landbouw zijn om de 

ontwikkelingen op de korte en lange termijn in te passen.  
Dit gebied strekt zich uit langs de waddenkust. In combinatie 
met verziltingsproblematiek en kustverdediging liggen er in 
dit gebied kansen voor de ontwikkeling van zilte overgangen 
t.b.v. de internationale opgave voor kustnatuur.
Een (inter)nationale opgave voor biodiversiteit hebben we op 
het gebied van akkerflora en -fauna. Op het moment wordt 
veel ingezet op het beheren van randen voor deze groep. 
Hiermee verbeteren we de blauwgroene dooradering van 

het landelijk gebied. Maar alleen randen voldoen niet voor 
alle soorten. De verschillende ontwikkelingen die spelen, 
bieden een kans om te bekijken of er mogelijkheden of 
verdienmodellen zijn om lokaal ook perceelsgewijs het 
beheer af te stemmen op akkerflora en fauna. Bijvoorbeeld 
in combinatie met het verwerken van Dollardslib, 
energietransitie, clustering van GLB -opgaven (groene 
kavelruil) en het in zetten van beheersvergoedingen voor 
eigendommen van TBO’s die nu buiten het NNN liggen. 
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Westerkwartier
Aandacht voor basiskwaliteit en overgangszone
Aandacht voor het verbeteren van de basiskwaliteit staat 
met name in Middag-Humsterland voorop. Daarbij vragen 
weidevogels, akkerflora en flora en fauna van de speciale 
aandacht. In het Zuidelijk-Westerkwartier richt de aandacht 
wat betreft verweving en functiecombinatie zich vooral op de 
overgangszone rond het natuurnetwerk. Dat neemt niet weg 
dat er ook op het gebied van verbeteren basiskwaliteit en het 
beheer van het natuurnetwerk mogelijkheden zijn.

Dit kan gecombineerd worden met aandacht voor:
• Veenoxidatie
• Waterbeschikbaarheid voor natuur en landbouw
• Landschapselementen en landschappelijke inpassing
• Groenblauwe dooradering
• Uitspoeling en depositie meststoffen

Functiecombinaties o.a.:
• Bos en hout: houtwallen/bos rond NNN
• Energietransitie
• N-discussie
• Natuurinclusief, inzet GLB, IBP Westerkwartier
• Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Kans:
Een relatief groot deel van het natuurnetwerk ligt in het 
gebied Zuidelijk Westerkwartier. De natuurwaarden zijn hier 
gevoelig voor negatieve invloeden van buiten als bijvoorbeeld 
de hoeveelheid en kwaliteit van water en de uitspoeling en 
depositie van meststoffen.
De processen die rond de gebiedsontwikkeling ZWK en 
IBP Westerkwartier spelen bieden een kans om invulling 
te geven aan opgaven rond veenoxidatie, bos en hout, 
landschapsbeheer en N-discussie.
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Gorecht
Aandacht voor overgangszone
In het Gorecht richt de aandacht wat betreft verweving en 
functiecombinatie zich vooral op de overgangszone rond 
het natuurnetwerk. Een groot deel van het natuurnetwerk 
in dit gebied maakt onderdeel uit van Natura 2000 
met natuurwaarden die gevoelig zijn voor waterpeilen, 
waterkwaliteit en de depositie en uitspoeling van meststoffen. 
De invulling van de overgangszone kan gecombineerd 
worden met aandacht voor:
• Veenoxidatie en bodemdaling
• Waterbeschikbaarheid voor natuur, landbouw en 
drinkwater
• Landschapselementen en landschappelijke inpassing
• Groenblauwe dooradering
• Uitspoeling en depositie meststoffen
• Ontsnippering van infrastructuur

Functiecombinaties o.a.:
• Bos en hout: houtwallen/bos rond NNN
• Energietransitie
• N-discussie
• Natuurinclusief, inzet GLB, agrarisch natuur- en   
 landschapsbeheer
• Recreatie

Kans:
Dit gevarieerde gebied met aan de ene kant de laag gelegen 
veengordel en aan de andere kant de hoger gelegen 
Hondsrug fungeert als belangrijk voorzieningengebied voor 
de stad en haar omliggende dorpen. Door het gebied lopen 
tal van verbindingen met de omliggende dorpen. Het gebied 
speelt een belangrijke rol in de drinkwatervoorziening. Hier 
ligt een kans om de voorzieningen voor de stad en omgeving 
zo in te passen dat zij bijdragen aan de natuurkernzone en de 
invulling van de overgangszone. Hoe combineer je opgaven 

bos en hout, stadslandsbouw, uitloopgebied, energietransitie, 
landschapsbeheer en N-discussie met opgaven N2000, 
natuur in en rond de stad en invulling blauwgroene gordel.



STRATEGIE BIODIVERSITEIT 47




