
De natuurontwikkelingsopgave 

Provincie Fryslân heeft verantwoordelijkheden op het gebied van natuur. Denk aan 

verbetermaatregelen voor de natuur in de Natura 2000-gebieden, natuurbeheer, agrarisch 

natuurbeheer en de natuurontwikkelingsopgave. De natuurontwikkelingsopgave gaat over de 

realisatie van nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Hiervoor is een nieuwe 

werkwijze nodig om een tekort op de gehele natuuropgave te voorkomen. Onderstaand leggen we 

uit wat het Natuurnetwerk Nederland is en aan welke doelen we werken.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstruc-

tuur) bestaat uit schakels van bestaande en nog te realiseren 

natuur in Nederland. Het doel is om robuuste natuurverbin-

dingen te maken. Het netwerk bestaat uit alle Natura 

2000-gebieden, ingerichte en nog nieuw in te richten 

natuurgebieden, maar bijvoorbeeld ook uit rivieren, beken, 

andere wateren. In Fryslân is bestaande en nieuwe natuur in 

het NNN opgedeeld in vier prioriteiten (vanaf 1-1-2014). 

De vier prioriteiten zijn:

Prioriteit 1: Kaderrichtlijn Water 

Prioriteit 2: Natura2000

Prioriteit 3: provinciale ambitie

Prioriteit 4: overige gebieden

Kaderrichtlijn Water 

(prioriteit 1, internationaal doel)

De Kaderrichtlijn Water is in 2000 ingesteld en heeft als doel 

de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te 

waarborgen. Binnen de natuuropgave gaat het er met name 

om dat wateren in Fryslân een goed leefgebied moeten 

vormen voor de planten en dieren die er thuishoren (ecologi-

sche doelstellingen). Hermeandering van beken, creëren van 

waterbergingsgebieden, het aanleggen van natuurvriendelij-

ke oevers, drassige gebieden en vispassages. De afgelopen 

jaren zijn vele maatregelen uitgevoerd om de ecologische 

kwaliteit van het water te verbeteren en dit gaat de komend 

jaren door. De KRW is een internationale verplichting die 

voor 2027 gerealiseerd moet worden. De provincie geeft de 

hoogste prioriteit aan het verwerven en inrichten van deze 

grond.

Natura 2000 

(prioriteit 2, internationaal doel)

Natura 2000 is een netwerk van Europese topnatuur. In deze 

gebieden is een vogelrichtlijn en een habitat(leefge-

bied)richtlijn ingesteld om bijzondere soorten als de meer-

vleermuis en noordse woelmuis te beschermen. Fryslân kent 

twintig van deze Natura 2000-gebieden. Bijvoorbeeld de 

Alde Feanen, Rottige Meenthe en de Waddeneilanden. 

NNN provinciale ambitie 

(prioriteit 3)

Naast het bijdragen aan internationale doelen, heeft de 

provincie Fryslân zelf ook ambities op gebied van natuur. Dit 

gaat met name om de realisatie van nieuwe natuur binnen 

de begrenzing van de gebiedsontwikkelingen Achtkarspelen 

Zuid, Koningsdiep en Beekdal Linde. Gebiedscommissies 

werken in die projecten aan verschillende doelen en thema’s. 

Landbouw, natuur, water, landschap en recreatie komen 

hierin allemaal samen. 

NNN overige gebieden 

(prioriteit 4)

Overige provinciale ambities op gebied van natuurontwikke-

ling liggen aan de randen van, of geheel buiten de gebieds-

ontwikkelingsprojecten Koningsdiep, Beekdal Linde en 

Achtkarspelen-Zuid. Deze gebieden zijn ecologisch gezien 

wat minder belangrijk om in te richten, maar zijn wel 

belangrijke schakels om het natuurnetwerk in Fryslân 

helemaal compleet te maken. 

Bestaande natuur

Naast de realisatie van nieuwe natuur bestaat het NNN voor 

het grootste deel uit bestaande natuurgebieden. Dit is 

natuur die voor 1-1-2014 al de bestemming natuur had. Het 

beheer van een groot deel van de bestaande natuur wordt 

ge�nancierd vanuit natuurbeheer.

AZ: Gebiedsontwikkeling Achtkarspelen-Zuid

AF: Herinrichting Alde Feanen

K: Gebiedsinrichting Koningsdiep

BL: Landinrichting Beekdal Linde

BM: Burgumer Mar & De Leijen
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   Verwerving Inrichting

KRW   479  967

Natura 2000  719  2018

Provinciale ambitie 419  1314

Overige gebieden 891  2311Prioriteit verwerving per 1 januari 2014
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