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Wageningen,
Lumen,
ecologische tuin
02.11.2009
11:22:39 uur
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Nog steeds is Paul Opdam er trots op. Dat zijn onderzoeks-

programma Versnippering de overheid aanleiding gaf de

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te verstevigen met 27,5

duizend hectare extra natuurgebied. In de zomer van 2000

kondigde het ministerie van LNV in de nota ‘Natuur voor

mensen, mensen voor natuur’ aan extra geld vrij te maken

voor deze zogenoemde Robuuste Verbindingen. ‘Weten -

schappelijke kennis kan dus tot maatschappelijke verande-

ring leiden’, concludeert hij. 

door Astrid Smit

>Het verhaal van de EHS begint in de jaren tachtig

van de vorige eeuw. Opdam doet met collega’s

onderzoek naar de versnippering van de Neder -

landse natuur. Die versnippering is groot: de leefgebieden

van planten- en diersoorten zijn klein en de populaties

kwetsbaar. Opdam ziet door zijn onderzoek naar vogels al

vroeg dat die versnippering een negatief effect heeft op de

biodiversiteit. Populaties van planten- en diersoorten die

van deze leefgebieden afhankelijk zijn, hebben te weinig

ontmoetingskansen, raken geïsoleerd als op een eiland en

lopen veel meer kans op uitsterven. Rijg die eilanden weer

aaneen door verbindingen te creëren en er ontstaat een sta-

biele ‘metapopulatie’, zo bedenken Opdam en de zijnen. 

De overheid pakt dat goed op. In 1990 begint Nederland

met de bouw van een stevige infrastructuur voor natuurge-

‘De ecologische logica is niet altijd
gelijk aan de politieke logica’

Paul Opdam, landschapsecoloog

bieden, de Ecologische Hoofdstructuur, die de biodiversi-

teit in Nederland een steviger basis moet geven. 440 dui-

zend hectare bestaand natuurgebied, 200 duizend hectare

agrarisch gebied en 50 duizend hectare natuurontwikke-

lingsgebied zouden tot een samenhangend geheel worden

gekneed. 

Toch gaat de aanleg van de EHS niet zoals gewenst, zo con-

cludeert het toenmalige Natuurplanbureau na onderzoek

dat is gebaseerd op modellen die door Opdam en zijn onder-

zoeksteam zijn ontwikkeld. De nadruk ligt te veel op de

kwantiteit – veel aankoop van gebieden – en niet op de kwa-

liteit. Uit een steekproef in Gelderland blijkt bijvoorbeeld

dat geplande verbindingszones te smal zijn voor de soorten

waarvoor ze zijn bedoeld. Of ze liggen niet op plekken met

de grootste versnipperingsproblemen. 

In workshops die het ministerie van LNV organiseert, maken

Opdam en zijn collega’s duidelijk dat de EHS meer

‘robuustheid’ nodig heeft: grotere eenheden en zwaardere

verbindingen. Want hoe groter de eenheden in de EHS, des

te hoger het ‘natuurrendement’, zo liet onderzoek zien.

Zonder een groot stuk aaneengesloten natuurgebied is

anderhalf keer meer hectare nodig voor bijvoorbeeld vogels

en zoogdieren.

Naar die boodschap is geluisterd, aldus Opdam, die inmid-

dels ook bijzonder hoogleraar Landschapsecologie is. Geke

Faber, toenmalig staatssecretaris van het ministerie van
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Op 13 juli 2000 maakte staats -

 secretaris Geke Faber bekend dat er

Robuuste Verbindingen gaan komen.
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De kaart van Nederland met daarop aange-
geven de totale directe betalingen in euro-
’s uit de eerste pijler van het GLB in post-
codegebieden, variant historisch recht,
mei 2006

globaal begrensde Ecologische Hoofdstructuur

Ecologische Hoofdstructuur begrensde wateren

zoekgebied Ecologische Hoofdstructuur

intensief gebruikte militaire terreinen (buiten EHS)

begrensde Ecologische Hoofdstructuur Noordzee

bruto-begrensde robuuste ecologische 

verbinding en globale poorten

nader uit te werken en bestuurlijk af te

stemmen robuuste ecologische verbinding
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Wildviaduct over de A50 bij Beekbergen.
Deze bruggen worden intensief gebruikt en
dienen de uitwisseling van individuen 
tussen gebieden aan weerszijden. 
Bij klimaatverandering worden dergelijke
voorzieningen die de migratie bevorderen
nog belangrijker. 

<  Deze kaart geeft de uitbreiding van 
de EHS op het land (groen) met robuuste
verbindingen (donkergroene lijnen) weer.
De kaart geeft een prognose van de uitvoe-
ring van de EHS in 2018. 
De EHS is gebaseerd op het principe dat er
door uitwisseling van planten en dieren
tussen versnipperde natuur een 
ecologisch netwerk ontstaat dat meer 
soorten duurzame omstandigheden biedt
dan de afzonderlijke snippers doen (figuur
rechts).

Beekbergen
november 2008

1  leefgebied gaat verloren
2  resterende leefgebieden raken geïsoleerd
3  randlengte leefgebieden neemt toe

oorspronkelijk leefgebied
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Natuurbrug Crailo bij Hilversum. Alterra heeft geadviseerd over nut en noodzaak van de aanleg
van deze natuurbrug. De conclusie was dat de brug alleen rendement zou hebben als onderdeel
van een groter samenhangend netwerk, waarvoor een reeks van ecoducten zou moeten komen.
Inmiddels is er ook een aangelegd over de A28 tussen Utrecht en Amersfoort. 

Hilversum,
Natuurbrug Crailo
30.05.2009
11:06:37 uurHilversum,

Natuurbrug Crailo
11.01.2009
19:51:28 uur

LNV, maakte op 13 juli 2000 bekend 27,5 duizend hectare

extra natuurgebied te gaan creëren. De Robuuste Verbin -

dingen – eenheden van tien tot dertig kilometer lang en een

kilometer breed – waren geboren. 

Opdam pakt er een groot schetsboek bij en vouwt het open.

‘Kijk, hier hebben we in een werkgroep de eerste contouren

van de Robuuste Verbindingen in Nederland getekend. Met

het ministerie van LNV en de provincies zijn we in debat

gegaan, en hebben aangegeven waar ze ongeveer moesten

komen te liggen.’ Omdat het voor provincies en gemeenten

niet zo eenvoudig is om te bepalen waar zo’n verbindings-

strook precies moet komen en welke inrichting het meest

effectief is, leidt het besluit direct tot een vervolgopdracht

van het ministerie: of Opdam een ‘Handboek Robuuste

Verbindingen’ wil maken met de ecologische randvoor-

waarden voor deze natuursnelwegen.

Een leerzame opdracht, vindt Opdam. ‘De kunst was hoe

een vrij ingewikkeld ecologisch verhaal te vertalen naar een

concept waarmee ontwerpers en beleidsmakers aan de slag

kunnen.’ Dat is wat hem betreft gelukt. De provincies, die

het door de decentralisatie van de overheid uiteindelijk voor

het zeggen hebben, kunnen kiezen uit drie ambitieniveaus

voor hun Robuuste Verbindingen. B1 staat voor een stevig

basaal niveau voor de biodiversiteit. B2 voor het basale

niveau plus extra mogelijkheden voor bepaalde specifieke

diersoorten. En B3 voor een maximale inspanning voor de

biodiversiteit die bij het betreffende natuurgebied hoort.

Opdam: ‘Met deze drie ambitieniveaus schep je ruimte voor

onderhandelingen. Dat werkt goed.’

Het is nu tien jaar geleden dat Geke Faber besloot tot de

aanleg van Robuuste Verbindingen in de EHS. Toch liggen

ze er nog niet, laat staan dat er al één definitief is omlijnd en

aangewezen. ‘De besluitvorming gaat langzaam. Het is in

Nederland behoorlijk lastig om grote natuurgebieden uit te

rollen’, aldus Opdam. Dat stelt hem niet teleur. Het is de

realiteit. ‘Dikwijls moet boerenland worden opgeofferd, dat

gaat niet vanzelf.’ Opdam wordt nu regelmatig om advies

gevraagd bij discussies over een aan te leggen Robuuste

Verbinding. Zoals in de Bethunepolder bij Utrecht. ‘Dan

functioneren wij als een onafhankelijke derde partij. Wij

bieden een rationeel denkkader in een vaak zeer emotioneel

debat.’ In de Bethunepolder heeft de provincie het Hand -

boek Robuuste Verbindingen in grote lijnen goed geïnter-

preteerd, zegt Opdam. Maar er zat een gat in het ontwerp: er

was geen waterverbinding ingepland. ‘Door onze inbreng is

het ontwerp aangepast zodat het beter voldoet, onder meer

door die belangrijke waterverbinding toe te voegen.’ 

Soms wordt er een andere logica ingebracht, zegt Opdam.

Dan wordt onder het mom van een robuuste zone extra

natuur aangelegd in gebieden waar vanuit nationaal belang

gezien een grootschalige verbinding niet nodig is. Opdam:

‘In Zeeland hadden wij geen Robuuste Verbindingen aange-

wezen. De natuur heeft daar niet zoveel last van versnippe-

ring. De provincie Zeeland wilde er echter ook een.

Uiteindelijk zijn de plannen aangepast en is er toch een

Robuuste Verbinding in Zeeland aangewezen: een flinke

strook door Zeeuws-Vlaanderen.’ 

Een ander voorbeeld is het gebied tussen Vledder en

Steenwijk. Daar wordt een verbinding tussen een bos en een

laagveenmoeras aangelegd die wat Opdam betreft twij-

felachtig is. ‘Die extra natuur draagt zeker bij aan de regio-

nale biodiversiteit, maar is voor de nationale biodiversiteit

minder effectief. Ik vraag me wel eens af of er bij de verde-

ling van rijksmiddelen voor verbindingszones over de pro-

vincies wel voldoende gewicht wordt toegekend aan het

nationale belang. Maar uiteraard speelden er bij die verde-

ling meer belangen. De ecologische logica is niet altijd

gelijk aan de politieke logica. Daar heeft een wetenschap-

per zich mee te verzoenen.’

Ook al gaat de besluitvorming niet snel, de Robuuste

Verbindingen komen er, zoveel is zeker, zegt Opdam. De

overheid wil voor 2018 met de EHS klaar zijn. Dat gaat

waarschijnlijk niet lukken, maar Opdam denkt dat tegen die

tijd wel een groot deel van de verbindingen is gerealiseerd.

De overheid wil de Robuuste Verbindingen namelijk ver-

sneld gaan uitvoeren. Want er is sinds 2000 een extra argu-

ment bijgekomen om ze aan te leggen: de klimaatverande-

ring. Opdam: ‘Robuuste Verbindingen kunnen heel goed de

negatieve effecten van de klimaatverandering bufferen. Ze

versterken de veerkracht van een ecosysteem. En dat is hard

nodig wanneer er zich door het broeikaseffect extremere

weersomstandigheden gaan voordoen en klimaatzones

gaan schuiven.’ 
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