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Bijlage 1 bij de aanbiedingsbrief
Onderwerp

: uitleg over natuurwinst per model

In de basis gaat de visie uit van een doorontwikkeling van de natuurwaarden en biodiversiteit in het
gebied. Door het aanhouden van een goede zonering en gerichte beheermaatregelen worden
natuurwaarden beschermd en verder ontwikkeld. Daarnaast zal meer aandacht worden besteed aan
de communicatie over de biodiversiteit in het gebied. In de fase van het uitvoeringsprogramma zal in
afstemming met stakeholders nagegaan worden hoe het beste invulling kan worden gegeven aan
deze ambitie. Deze ambitie is een basisambitie en staat daarmee los van de schetsmodellen.
De ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is opgenomen in de visie. De door de
provincie beschreven wezenlijke kenmerken en waarden vormen de basis voor kwaliteitsverbetering
van natuurwaarden (meer biodiversiteit). Tevens vindt uitbreiding plaats door gebieden beter te
verbinden (ecologische verbindingszones). Dit is op gebiedsniveau in relatie tot de omgeving. Ook
tussen de diverse deelgebieden en bij recreatieve ontwikkelkavels komen groene zones voor extra
natuurontwikkeling, meer ommetjes met struinnatuur en routes. In de visie is ook rekening gehouden
met compensatie voor ontwikkelingen die binnen de NNN vallen. Compensatie neemt toe naarmate
een model meer bebouwd- of verhard oppervlak heeft binnen de NNN-begrenzing.
Voor elk nieuw initiatief in het recreatiegebied gelden spelregels, waarbij de ontwikkeling tevens
zorgdraagt voor versterken van biodiversiteit en natuurbeleving en gebruik maakt van het principe van
natuurinclusief bouwen, daarbij ook bijdragend aan energie- en klimaatdoelstellingen.
Schetsmodel Parcoursen bevat geen aanvullende accenten in natuurontwikkeling. De andere drie
bevatten de volgende voorstellen:
• Model Parels zorgt voor extra ‘inbedding’ van toeristisch-recreatieve voorzieningen in meer
uitgebreidere natuur met hogere ecologische waarden en fraaier landschappelijk decor.
Voorbeelden zijn extra ecologische verbindingen, langs paden soortenrijke zones aanleggen,
meer “stepping stones” (droog en nat), observatieplekken (schuilhutten), uitbreiden nietbetreedbare zones.
• Model Samen bevat ideeën voor kleinschalige natuurontwikkeling in combinatie met
gebruiksfuncties (voedselproductie) in de vorm van meer terreinen voor (biologische)
streekproductie, pluktuinen, voedselbos, zelfkweek en volkstuinen.
• Model Uniek is het meest extreem: In aanvulling op het Kleimeer worden ook de gebieden Koele
Kreken en een groot deel van de Groene Loper ontwikkeld als niet- of beperkt toegankelijk
natuurgebied (reservaat).
De schetsmodellen zijn alle vier inspiratie geweest voor verdere ontwikkeling van natuurwaarden in de
visie en de ontwikkelkaart (model ‘beleving’). De extra accenten uit Model Parels en Model Samen zijn
daarin overgenomen.

