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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

betreffende wilde natuur in Europa
(2008/2210(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de 
vogelstand (vogelrichtlijn)1,

– gelet op Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna (habitatrichtlijn)2,

– gelet op het Europese ecologische netwerk van speciale beschermingszones dat door de 
twee hierboven genoemde richtlijnen in het leven is geroepen en de naam Natura 2000-
netwerk draagt,

– gelet op het resultaat van de negende vergadering van de Conferentie van de Partijen 
(COP9) bij het verdrag inzake biologische diversiteit,

– gelet op verslag nr. 3/2008 "European forests - ecosystem conditions and sustainable use" 
van het Europees Milieuagentschap,

– gelet op artikel 45 van zijn reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A6-0000/2008),

A. overwegende dat de effectieve bescherming en, waar nodig, het herstel van de laatste 
wilde natuur in Europa cruciaal zijn om het verlies aan biodiversiteit tegen 2010 een halt 
toe te roepen,

B. overwegende dat de EU voort zou moeten bouwen op huidige verwezenlijkingen zoals 
Natura 2000 en een aanzienlijk versterkt en ambitieus nieuw beleidskader voor 
biodiversiteit na 2010 zou moeten ontwikkelen,

C. overwegende dat de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn een sterk en werkbaar kader 
vormen voor de bescherming van de natuur, met inbegrip van wilde natuur, tegen 
schadelijke ontwikkelingen,

D. overwegende dat de doelstellingen van het communautaire beleid inzake biodiversiteit en 
van de vogel- en de habitatrichtlijn lang niet naar behoren zijn geïntegreerd in sectorale 
beleidsterreinen zoals landbouw, regionale ontwikkeling, energie en transport,

E. overwegende dat vele wilde natuurgebieden belangrijke opslagplaatsen van 
koolstofdioxide zijn, waarvan de bescherming zowel voor de biodiversiteit als voor 
klimaatbescherming belangrijk is,

F. overwegende dat de gevolgen van invasieve uitheemse soorten voor de biodiversiteit een 
                                               
1 PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.
2 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
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bijzonder ernstige bedreiging vormen voor de wilde natuur, waar de opsporing van 
invasieve soorten misschien niet mogelijk is en waar het kan gebeuren dat aanzienlijke 
ecologische en economische schade kan ontstaan voor er kan worden opgetreden,

Definiëren en in kaart brengen

1. roept de Commissie op de term "wilde natuur" te definiëren;

2. roept de Commissie op de laatste wilde natuur van Europa in kaart te brengen om de 
huidige verdeling en dekking van nog ongerepte gebieden (opgesplitst naar 
hoofdhabitattype: boshabitat, zoetwaterhabitat en zeehabitat) vast te stellen;

3. roept de Commissie op een studie uit te voeren naar de waarde en de voordelen van de 
bescherming van wilde natuur;

Wilde natuur ontwikkelen

4. roept de Commissie op een communautaire strategie voor wilde natuur uit te werken;

5. roept de Commissie en de lidstaten op om wilde natuurgebieden tot stand te brengen; 
benadrukt de noodzaak om speciale financiering te verstrekken voor het beperken van de 
fragmentatie, zorgvuldig beheer, het naar hun ongerepte toestand laten terugkeren van 
gebieden, het uitwerken van compensatiemechanismen en -programma's, een betere 
bewustmaking, beter inzicht, toeristische pakketten, het meten en verbeteren van de 
effectiviteit van het beheer;

Bevorderen

6. roept de Commissie en de lidstaten op om met lokale niet-gouvernementele organisaties 
samen te werken voor het bevorderen van de waarde van wilde natuur;

7. roept de lidstaten op om informatiecampagnes te starten en te steunen om het grote 
publiek beter bewust te maken van wilde natuur en het belang daarvan;

8. roept de lidstaten op om hun ervaringen betreffende wilde natuur uit te wisselen;

9. roept de lidstaten en de Commissie op om duurzaam toerisme in wilde natuur te steunen 
en bevorderen;

Beter beschermen

10. roept de Commissie en de lidstaten op specifieke aandacht te schenken aan effectieve 
bescherming van wilde natuur; 

11. roept de Commissie en de lidstaten op wilde natuur beter te beschermen door de 
vogelrichtlijn, de habitatrichtlijn en de kaderrichtlijn water3 op een betere en 
consequentere manier en met een betere financiering uit te voeren om de vernietiging van 

                                               
3 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PB 327 van 22.12.2000, blz. 1).



deze gebieden door schadelijke ontwikkelingen te vermijden;

Wilde natuur en Natura 2000

12. roept de Commissie op richtsnoeren te ontwikkelen betreffende de bescherming, het 
beheer en de financiering van en het toezicht op wilde natuurgebieden van het Natura 
2000-netwerk;

13. roept de Commissie op wilde natuurgebieden van het Natura 2000-netwerk een speciale 
rol toe te kennen en rigoureuzer te beschermen;

14. roept de Commissie op te verzekeren dat het Natura 2000-netwerk verder zal worden 
verstrekt tot een coherent en functionerend ecologisch netwerk waarin wilde
natuurgebieden een centrale plaats innemen;

Invasieve uitheemse soorten

15. roept de Commissie en de lidstaten op een krachtig wetgevingskader inzake invasieve
uitheemse soorten uit te werken waarin zowel de ecologische en economische gevolgen 
van deze soorten als de specifieke kwetsbaarheid van wilde natuur voor deze bedreiging 
aan bod komen;

Parlementaire steun

16. uit zijn nadrukkelijke steun voor het versterken van beleidslijnen en maatregelen in 
verband met wilde natuur;

0

0      0

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie en 
aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

De term "wilde natuur" staat voor "ongerept" gebied, een natuurlijk milieu dat nog niet 
significant is veranderd door menselijke activiteit. Voor de natuur zijn dit kerngebieden. 
Wilde natuurgebieden zijn plaatsen waar natuurlijke processen en in het wild levende planten 
en dieren gedijen. Deze gebieden zijn grote stukken land of zee – samen met de inheemse
gemeenschappen van planten en dieren en de ecosystemen waar zij deel van uitmaken – in 
hun natuurlijke toestand en waar aanzienlijk menselijk ingrijpen dient te worden vermeden. 
Nog ongeveer 46% van 's werelds landmassa is wilde natuur. 

Wilde natuur roept een dubbel beeld op. Enerzijds wordt zij als een angst inboezemende en te 
vermijden plaats gezien waar monsters en ongekende gevaren schuilen. Anderzijds lijkt wilde 
natuur een plaats om van te genieten en in na te denken, een plaats waar wij de stress van de 
verstedelijkte en geïndustrialiseerde samenleving even kunnen ontvluchten.  Er wordt een 
ernstig debat gevoerd over de voor- en nadelen van onze wilde-natuurcultus; sommigen 
voeren bijvoorbeeld aan dat deze cultus ons ontslaat van onze verantwoordelijkheid voor de 
plaatsen waar wij daadwerkelijk leven. Er is ook een verschil tussen het concept van 
instandhouding (het correct gebruiken van de natuur) en behoeding (het beschermen van de 
natuur tegen gebruik). Deze filosofische discussies overstijgen het niveau van een verslag als 
dit. Uw rapporteur kiest echter de kant van de instandhouding, tenminste hier in Europa. 

Wij moeten de natuur beschermen, maar via gebruik ervan voor de mens. Het grondgebied 
van Europa is te klein om voor burgers verboden gebieden te hebben. Momenteel is 33% van 
het landoppervlak van de landen van de EER bosgebied, wat overeenkomt met 185 miljoen 
hectaren (ha). Slechts 9 miljoen hectaren bosgebied (5% van het totale bosgebied) wordt als 
"wild" beschouwd. Deze gebieden vormen samen met de gemeenschappen van inheemse 
planten en dieren en de ecosystemen waar zij deel van uitmaken een essentiële natuurlijke 
toestand. Deze wilde natuur zou moeten worden verzekerd van een effectieve en speciale 
beschermingsstatus. Er zijn vele redenen waarom Europa meer oog zou moeten hebben voor 
wilde natuurgebieden. Deze gebieden zijn in de eerste plaats een toevluchtsoord voor vele 
soorten en een genetische reserve, die zelfs in slechts licht veranderde omstandigheden niet 
kunnen overleven, in het bijzonder grote zoogdieren zoals de bruine beer, de wolf en de lynx.
Er zijn ook vele soorten die erop wachten ontdekt en beschreven te worden. Het merendeel 
van deze soorten leeft in de bodem of in rottend hout en is uiterst gevoelig voor 
veranderingen. Deze ongerepte gebieden zijn ook perfect voor het bestuderen van natuurlijke 
veranderingen van de natuur, de evolutie. De wetenschap dat de natuur in deze gebieden heer 
en meester is, creëert ook een uniek en speciaal spanningsveld dat economisch kan worden 
gebruikt door een nieuw toeristisch aanbod te ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn deze gebieden 
extreem kwetsbaar voor de gevolgen van door de mens veroorzaakte veranderingen van het 
milieu die zich buiten hun grenzen voordoen, zoals de klimaatverandering, de introductie van 
invasieve uitheemse soorten en stroomopwaartse veranderingen van riviersystemen. Tot slot 
zijn er ook veel puur ethische redenen voor het behoud van wilde natuur in Europa. Wij 
hebben de morele verplichting te verzekeren dat de toekomstige generaties van de echt 
ongerepte gebieden in Europa kunnen genieten in alle betekenissen van het woord. Duurzaam 
toerisme wordt gebruikt om wilde natuur een economische waarde te geven en steun voor 



instandhouding tot stand te brengen.

Duurzaam toerisme is een belangrijk onderdeel van het gebruik van wilde natuur in Europa. 
Duurzaam toerisme moedigt de gewone man aan om de verborgen waarden van de natuur te 
ontdekken zonder haar schade te berokkenen. Duurzaam toerisme versterkt de aanvaarding 
van het instandhoudingsbeleid omdat de burgers persoonlijk ervaren dat bescherming 
noodzakelijk is. Duurzaam toerisme helpt de wilde natuur economisch te behouden en creëert 
werkgelegenheid voor instandhoudingsdeskundigen. 

Er is een interessant initiatief voor het combineren van wilde-natuurprogramma's en 
duurzaam toerisme in Europa, de PAN (Protected Area Network) Parks Foundation (PPF). De 
PPF beheert een netwerk van beschermde natuurgebieden die nog altijd de laatste ongerepte 
gebieden in Europa zijn. Het doel van de al tien jaar bestaande PPF is duurzaam toerisme in 
deze gebieden mogelijk maken. Er zijn in heel Europa al tien PAN-parken, van de 
noordpoolcirkel tot de Middellandse Zee. De PPF stimuleert toerisme om nieuwe 
voorvechters van instandhouding te winnen. Het wilde natuurgebied moet aan strikte 
voorwaarden voldoen. Het moet ten minste 10 000 ha gebied in nog natuurlijke staat 
omvatten, zonder enige vorm van extractief gebruik door de mens. Norm voor wilde natuur in
PAN-parken: 

Er moet een ecologisch ongefragmenteerde kern-/wilde-natuurzone zijn van ten minste 10 000
ha waarin geen extractief gebruik is toegestaan en waarin beheerinterventies uitsluitend 
gericht mogen zijn op de instandhouding of het herstel van natuurlijke ecologische processen. 
De omvang van de kern-/wilde-natuurzone is in het verleden niet verminderd. 

Wilde-natuurzones in PAN-parken:

Instandhouding van wilde natuur is het belangrijkste resultaat van het concept van de PAN-
parken en maakt deel uit van het kerndoel van PAN-parken. Hieronder vindt u een beknopt 
overzicht van hetgeen in dit verband bereikt is:

 Nationaal park Archipelago (Fi): 10.600 ha
 Nationaal park Bieszczady (Pl): 18.425 ha
 Nationaal park Borjomi-Kharagauli (Ge): 50.325 ha (buiten EU)
 Nationaal park Fulufjället (Se): 22.140 ha
 Nationaal park Oulanka (Fi): 12.924 ha
 Nationaal park Central Balkan (Bg): 21.019 ha
 Nationaal park Majella (I): 25.500 ha 
 Nationaal park Paanajärvi (Ru): 30.000 ha (buiten EU)
 Nationaal park Retezat (Ro): 14.215 ha
 Nationaal park Rila (Bg): 16.350 ha
 Totale opp. gecertificeerde wilde natuur: 226. 498 ha 
 In lidstaten van de EU: 146.173 ha

Deze aanpak biedt de unieke kans om het probleem van het toenemende aantal verlaten 
gebieden in Europa ten minste ten dele op te lossen en een klein maar vitaal netwerk van 
beschermde wilde natuurgebieden te vormen.

Europese ngo's zoals de PAN Parks Foundation, de Europarc Federation, Eurosite, Wild 
Europe, Birdlife International en het WNF hebben de handen in elkaar geslagen en steunen de 
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betere bescherming van het Europese wilde-natuurerfgoed.

De waardevolste gebieden en de gebieden met de grootste biodiversiteit maken al deel uit van 
het Europees Natura 2000-netwerk. Dit betekent dat op zijn minst een groot deel van de 
Europese wilde natuur door Natura 2000 wordt beschermd. Wat wij moeten doen is deze 
uitdaging aangaan. 13% van het bosgebied van de 27 lidstaten van de EU is op basis van de 
vogel- en de habitatrichtlijn uitgeroepen tot Natura 2000-gebied. Natura 2000 vormt een 
flexibel kader waarin lidstaten wordt gevraagd om instandhoudingsdoelstellingen te 
formuleren en om de gebieden te beheren en te beschermen op een manier die de goede staat 
van instandhouding van de soorten en de habitat waarvoor de gebieden zijn aangewezen,
herstelt of behoudt. 

Er is geen nieuwe wetgeving inzake wilde natuur nodig, maar het verdient ten zeerste de 
aanbeveling wilde natuurgebieden binnen het Natura 2000-netwerk een speciale rol toe te 
wijzen en extra te beschermen.  Daarom moet de Europese Commissie geschikte 
aanbevelingen opstellen die door de lidstaten van de EU als richtsnoer kunnen worden 
gebruikt voor hoe de bescherming van huidige en potentiële wilde natuur of onontgonnen 
gebieden en hun natuurlijke processen, die waarschijnlijk onder Natura 2000 vallen, het best 
kan worden verzekerd. De rapporteur denkt hierbij onder andere aan: een definitie van de 
term "wilde natuur" voor het Europees Parlement, het in kaart brengen van de laatste wilde
natuurgebieden van Europa zodat iedereen de verspreiding en de huidige oppervlakte 
(opgesplitst naar hoofdhabitattype: boshabitat, zoetwaterhabitat en zeehabitat) van nog 
ongerepte gebieden kent, het uitvoeren van een studie naar de waarde/voordelen van 
bescherming van wilde natuur, het opstellen van richtsnoeren inzake wilde natuur voor het 
Natura 2000-netwerk, met inbegrip van een Europese wilde-natuurstrategie. Er moeten 
middelen worden toegewezen voor het reduceren van de versnippering, zorgvuldig beheer van 
gebieden die weer naar hun ongerepte toestand aan het terugkeren zijn, het uitwerken van 
compensatiemechanismen en –programma's, een betere bewustmaking, een beter inzicht, een 
toeristisch aanbod en het meten en verbeteren van de effectiviteit van het beheer.
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