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1.1 Waarom een nieuw Natuurbeheerplan?

Op 1 januari 2010 treedt een nieuw Subsid ieste lse l voor 
N a tuur- en Landschapsbeheer (SNL) in w erk ing . Dit s te lse l 
vervangt het P rogram m a Beheer dat sinds 1 januari 2000 van 
kracht is. Voor de uitvoering van het nieuwe s te lse l moet de 
prov inc ie  een N a tu u rb ehe e rp lan  ops te llen , dat het 
Natuurgebiedsptan Zeeland 2005 vervangt.

Op 6 novem ber 2001 hebben G edeputeerde Staten van 
Zeeland het Natuurgebiedsptan Zeeland 2001 vastgestetd. In 
dat Natuurgebiedsptan was de begrenzing van natuurgeb ie
den en agrarische beheergebieden voor het eerst voor de 
gehete provincie vastgetegd, waren de natuurdoe len per 
gebied beschreven en waren de subsid iem ogelijkheden voor 
verw erving, in rich ting  en beheer g lobaal vastgestetd. In het 
tweede Natuurgebiedsptan (2005) is de begrenzing van de 
agrarische beheergebieden grondig herzien en is het nieuwe 
beleid voor pa rticu lie r na tuurbeheer en voor on tw ikke ling  van 
de Natte as vastgestetd.

Nu, v ie r  ja a r  tater, is e r  w ederom  aan le id ing  om het 
Natuurgebiedsptan ingrijpend te herzien. De directe aan le i
ding is de invoering van de nieuwe Subsid ieverordening 
N a tuur en Landschap. Deze nieuwe verordening was nodig

om het na tuurbeheer e ffic ië n te r en eenvoudiger te kunnen 
uitvoeren. Op 2 jun i 2009 heeft GS de nieuwe Subsid ie
verordening vastgestetd.

Dit N atuurbeheerp lan ve rsch ilt op onderdelen s te rk  van het 
N a tuurgeb iedsp tan  Zeeland 2005. Zo w o rd t in d it 
N atuurbeheerp lan een geheet nieuwe taaf van beheertypen 
geïntroduceerd: de Index N a tuur en Landschap. Dit is een 
la n d e lijk  un ifo rm e  index m et na tuu rtypen , ag ra rische  
beheertypen en landschapselem enten. N ieuw zijn ook de 
beheertypenkaart en de am b itiekaart, m et een zeer eenvou
dige en nauw keurige aanduiding van beheertypen en beheer
pakketten. Het nieuwe subsid ieste lse l kent verder ook een 
geheet andere w ijze van sturing , financiering en veran tw oor
ding. Deze versch iffen worden verder in dit beheerpfan toege- 
ficht.

In dit N atuurbeheerp lan zijn verder ook de begrenzing van de 
EU probleem gebieden en de zoekgebieden voor ganzenop
vang opgenomen. Dit be tre ft ee rder vastgestefde begrenzin
gen die thans niet worden gewijzigd.

Tenslotte w ordt in dit beheerpfan ook het provinciale beleid 
voor de Natte as en de natte ecologische verb indingszones 
verder verdu ide lijk t.

Heggengebied bij N isse
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Het onderliggende provinciale natuurbele id b lijft ongewijzigd. 
De uitgangspunten voor de EHS blijven gehandhaafd. Ook de 
na tuurdoe lste llingen blijven van kracht en de begrenzing van 
na tuur- en beheergebieden b lijft nagenoeg ge lijk . Met andere 
woorden de Ínhoud en doe lste llingen van het na tuurbele id 
blijven hetzelfde m aar m et name de subsid iering van het 
na tuurbeheer w ordt gewijzigd.

1.2 Status en doei van het beheerplan

Dit Natuurbeheerp lan treedt na vastste lling d irect in w erk ing 
en vervangt daarbij het Natuurgebiedsptan Zeeland 2005 en de 
diverse kle ine ptanwijzigingen die sindsdien zijn vastgestetd. 
Het Natuurgebiedsptan Zeeland 2005 m et w ijz ig ingen b lijft 
van kracht voor lopende verp lich tingen Program m a Beheer 
en voor subsidieaanvragen voor na tuurbeheerpakketten van 
de Provinciale Subsid ieregeling N atuurbeheer (PSN) in 2010.

Het N a tu u rb ehe e rp lan  Zeeland 2009 is het p rov inc ia le  
be le idskader voor verw erving, functieverandering, in rich ting  
en beheervan de natuurgebieden en agrarische beheergebie
den van de Ecologische H oofdstructuu r (EHS) van Zeeland. De 
Ecologische H oofdstructuu r is een ne tw erk van natuurgeb ie
den, agrarische beheergebieden en ecologische verb ind ings- 
zones w aarb innen de na tuu r in stand w ord t gehouden. Dit 
N atuurbeheerp lan bevat gedeta illeerde kaarten van de EHS 
w aaru it b lijk t w aar de na tuu r- en beheergebieden liggen, wat 
de natuurbeteidsdoeten voor deze gebieden zijn en wat de 
subsid iem ogelijkheden zijn voor verw erving, functieverande
ring, in rich ting  en beheer.

Het N atuurbeheerp lan laat zien w aar de natuurw aarden ge le
gen zijn (begrenzing) en beschrijft de wezen lijke kenm erken 
van de Zeeuwse natuur. De w e tte lijke  bescherm ing van 
na tuu r w ord t geregeld via afzonderlijke instrum enten, zoals 
de F lora- en Faunawet, de N atuurbescherm ingsw et en de 
Wet op de Ru im te lijke Ordening.

Het N atuurbeheerp lan is een bele idsrege l in de zin van de 
A lgem ene Wet B estuursrecht. Aan dit plan kunnen geen 
rechten worden ontleend. Het plan heeft ook geen directe 
rech tsgevo lgen en staat n ie t open voo r bezwaar. 
Rechtsgevolgen kunnen w e l verbonden zijn aan beslu iten die 
op grond van dit plan worden genom en, zoals subsid iebe- 
schikkingen. Deze subsid iebeschikkingen staan w e l open 
voor bezwaar en beroep.

De Zeeuwse EHS is opgenom en in het O m gevingsplan 
Zeeland 2006. De begrenzing van de EHS en de bijbehorende 
natuurdoelen worden vastgelegd en geactualiseerd via het 
N atuurbeheerp lan ais opvolger van het Natuurgebiedsptan. 
Het beheerplan heeft daarnaast ook vele raakvlakken met 
ander provinciaal beleid, onder andere voor cu ltuu rh is to rie , 
landschap, water, m ilieu , ru im te , recreatie en beeldkw alite it. 
Het Natuurbeheerp lan is afgestem d op het groene beleid van 
de d iverse overheden (Provincie , R ijk, Europese 
Gemeenschap) en op het in tegra le  om gevingsbeleid voor 
water, m ilieu  en ru im te lijke  ordening. Indien nieuwe o n tw ik 
kelingen een aanpassing noodzakelijk maken, zal het plan

gewijzigd worden. Elk ja a r worden ptanw ijzig ingen doorge
voerd.

Dit N atuurbeheerp lan m aakt de subsid iëring m oge lijk  van 
natuurbeheer, agrarisch na tuurbeheer en landschapsbeheer 
volgens de spe lregels van de Subsid ieverordening N atuur- en 
Landschapsbeheer. Subsidies kunnen alleen op v rijw illig e  
basis worden aangevraagd. Dit betekent dat ag ra rië rs  en pa r
ticu lie re  beheerders zelf de keuze maken of ze a l dan niet 
gebru ik  maken van de m ogelijkheden deel te nemen aan 
natuurbeheer. Het N atuurbeheerp lan bevat ais zodanig geen 
bindende rich tlijn en  voor de burger. Er is dus ook geen sp ra 
ke van aantasting van eigendom s- en gebru iksrechten.

1.3 Gevolgde procedure, overleg en inspraak

Dit plan is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de p ro
v incie Zeeland. Bij het opstellen van dit plan is de procedure 
afdeling 3.4 van de A lgem ene Wet Bestuursrecht gevolgd.

De vastste lling  van dit plan is voorafgegaan door een u itge
breide procedure m et in fo rm ee l vooroverleg, voo rlich ting  aan 
doelgroepen, een form ele  inspraakprocedure, te rv is ie leg- 
ging, en advisering door de Provinciale Com m issie voor de 
Groene Ruimte. Bij de begrenzing van nieuwe na tuur- en 
beheergebieden ste llen GS ook de bijbehorende natuurdoelen 
en beheerpakketten fo rm ee l vast. De com m unicatie  rond het 
N atuurbeheerp lan is door de Provincie verzorgd via pub lica
ties, terv is ie legg ing en diverse openbare bijeenkom sten.

Dit N atuurbeheerp lan is totstandgekom en na een uitgebreide 
voorbereid ingsronde. Diverse organ isaties hebben daarbij 
een be langrijke  b ijdrage geleverd: Dienst Landelijk  Gebied, 
D ienst Rege lingen, S tich ting  Het Zeeuwse Landschap, 
Vereniging N atuurm onum enten, Staatsbosbeheer, Federatie 
P a rticu lie r Grondbezit, Zuidelijke Land- en Tuinbouworga
nisatie, S tichting Landschapsbeheer Zeeland.

Het ontwerp N atuurbeheerp lan is op 2 jun i 2009 door 
Gedeputeerde Staten van Zeeland vastgesteld voor inspraak 
en advies. Van 15 jun i tot en m et 24 ju li stond het beheerplan 
open voor inspraakreacties. Daarbij is het plan breed bekend 
gem aakt via dag- en weekbladen en a rtike len in onder ande
re Nieuwe Oogst en zijn in form atieavonden georganiseerd. De 
inspraakreacties zijn ve rw erk t in een antwoordnota. In to taa l 
hebben 59 insprekers gereageerd en zijn ca. 135 op m erk in 
gen gem aakt. Naar aanleiding hiervan zijn diverse p lanw ijz i- 
gingen doorgevoerd, waaronder:
- tekstue le  verdu ide lijk ingen van procedures en do e ls te llin 

gen, m et name wat be tre ft het Natuurbeheerp lan, land- 
schapspakketten, om vorm ing van landbouw naar na tuur en 
soortenbele id.

- w ijz ig ing van de EHS begrenzing van enkele reeds begrens
de gebieden. Het betre ft grenscorrecties. Aangezien de 
herziening van dit N atuurbeheerp lan niet bedoeld is voor 
herbegrenzing van de EHS zijn verzoeken voor het nieuw 
begrenzen van beheergebieden niet gehonoreerd m aar w o r
den deze m eegenomen naar de volgende planw ijziging 
voorjaar 2010.



-w ijz ig in g  van natuurbeheertypen en beheerpakketten. De 
meeste verzoeken waren gerich t op continuering van het 
topende beheer en zijn gehonoreerd.

De antwoordnota en het Ontwerp Natuurbeheerptan zijn te r 
advisering is aangeboden aan de Provinciate Com m issie voor 
de Groene Ruim te (PCGR). De PCGR heeft ingestem d met 
ontwerp Natuurbeheerptan en de voorgenom en w ijzig ingen. 
Naar aanteiding hiervan is het Natuurbeheerptan herzien en 
op 29 sep tem ber door GS vastgestetd.

Het Natuurbeheerptan w ord t ja a rlijk s  herzien. Verzoeken tot 
w ijz ig ing kunnen doorlopend bij de provincie worden inge
diend en worden m eegenom en in de ja a rlijk se  herzienings- 
ronde. In verband m et de ja a rlijk s  aanvraagperiode van de 
subs id ie  (novem ber to t ja n u a ri) s te lten  GS het 
N atuurbeheerptan u ite rtijk  in sep tem ber vast.

Het N atuurbeheerptan is d irect na de vastste lling  in w erk ing 
getreden. Dat betekent dat men het plan kan gebru iken voor 
het aanvragen van subsid ie SNL m et ingang van het jaar2010 .

Het N atuurbeheerptan is te bestellen bij het provinciaa l in fo r
m atiecen trum , Postbus 6001 4330 LA M iddelburg, te l. 0118- 
631400, infocentrum @ zeetand.nt.

Voor vragen over de begrenzing van natuurgebieden en agra
rische beheergebieden, voor vragen over de vastgestetde 
natuurbeheertypen en beheerpakketten en voor vragen over 
de vaststeftingsprocedure kan men contact opnemen m et de 
Provincie Zeeland.

Voor vragen over subsid ieaanvragen, m ogelijkheden voor 
natuurbeheer, p a rticu lie r natuurbeheer, agrarisch na tuurbe
heer, functieverandering en in rich ting  en voor de uitvoering 
van het beheer kan men contact opnemen m et de Dienst 
Landelijk  Gebied.

De in dit N atuurbeheerptan genoem de subsid iebepatingen en 
subsid iebedragen zijn aan verandering  onderhevig. Voor 
actuele gegevens kan men de provinciale website  raadplegen 
of contact opnemen m et de Dienst Landelijk  Gebied.

Voor vragen over de behandeling van subsidieaanvragen kan 
men contact opnemen m et de Dienst Regelingen.

Adressen, te le foonnum m ers, contactpersonen en websites 
van genoem de organisaties zijn opgenomen in de adressen
lijs t (B ijlage 4).

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 van dit plan beschrijft het bestaande Europese 
natuurbele id , het R ijksbeleid en het provinciale beleid voor de 
Ecologische Hoofdstructuur. Daaruit b lijk t onder andere w aar 
de natuurgebieden en agrarische gebieden in Zeeland precies 
liggen.
In hoo fds tuk  3 w orden de na tuurdoe len  voo r Zeeland 
beschreven aan de hand van de nieuwe Index N atuur en 
Landschap. H ieru it b lijk t de beoogde kw a lite it van de diverse 
EHS-gebieden op de korte te rm ijn  (natuurbeheertypen) en de 
langere te rm ijn  (natuurdoelen).
In hoofdstuk 4 worden de m aatregelen beschreven die nodig 
zijn voor het on tw ikke len en instandhouden van de EHS. 
Daarbij gaat het om verw erving van natuurgebied, func tiever
andering van landbouw  in natuur, in rich ting  en kw a lite itsve r
betering van natuurgebieden en beheer van natuurgebieden 
en agrarische beheergebieden.
In hoofdstuk 5 w ord t het nieuwe subsid ieste lse l beschreven 
en w ord t ingegaan op de subsid iebepatingen die een rot spe
ten bij verw erving, functieverandering, in rich ting  en beheer. 
H oofdstuk 6 tens lo tte  be sch rijft de u itvoering  van het 
Natuurbeheerptan. Daarbij worden de taken en veran tw oor
de lijkheden van de diverse betrokkenen beschreven en w ordt 
beschreven hoe de kw a lite it van de na tuur en van het na tuu r
beheer worden bewaakt.

De kaarten 2 tot en m et 12 zijn ais overzich tskaarten in dit 
N atuurbeheerptan opgenomen en bieden niet a lle de ta ilin fo r
m atie. A lle  kaarten zijn in de ta il te bekijken via het GEOLOKET 
op de provinciale website op: http ://toke t.zeetand .nt/geo en 
dan kiezen voor geografische kaart 'N atuurbeheerptan '.
Voor toe lich ting  op het GEOLOKET zie b ijlage 3.
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2.1 Natuurbeleid van EU en Rijk

2.1.1 Europees kader natuur en biodiversiteit

Dit N atuurbeheerp lan is gebaseerd op de nieuwste eco log i
sche, m aatschappe lijke en bestuurlijke  inzichten rond na tuur 
en natuurbehoud. Het plan is afgestem d op het na tuu r- en 
tandschapsbeteid van de diverse overheden (Europese Unie, 
r ijk  en provincie) en m et het in tegra le  beleid in het landelijke 
gebied voor water, m ilieu en ru im te lijke  ordening.

Doet van het na tuur- en landschapsbeheer is behoud en v e r
betering van de na tuu r- en tandschapskw atite it. De provincie 
levert daarbij een bijdrage aan het rea liseren van bele idsdoe
len van EU en rijk . Maatgevend voor het na tuurbele id van rijk  
en provincie zijn de in te rna tiona le  doe lste llingen van het 
B iodiversite itsverdrag, de M illenn ium  Development Goafs en 
het beleid van de Europese Unie. Het kabinet en het prov inc i
aal bestuur zetten zich in om het ve rlies  aan b iod iversite it een 
haft toe te roepen en bij te dragen aan de m iffennium doefen 
per 2010. Zij w itten e r toe bijdragen dat e r in 2020 duurzam e 
condities zijn ontstaan voor het voortbestaan van a lle  soorten 
en populaties die in 1982 van nature in Nederland voo rkw a
men.

Het EU pfattefandsbefeid is eveneens een be langrijk  u it
gangspunt voor dit Natuurbeheerptan. Dat ge ld t in het b ijzon
der voor het agrarisch natuurbeheer. Nederland m aakt daar
bij gebru ik  van de doelen en m iddelen die in het Europese 
P fatte fandson tw ikkefingprogram m a (POP2) zijn opgenomen. 
Een doet is het verhogen van duurzaam  gebru ik  van land
bouwgrond. Beheerders van landbouwgrond worden gesti
m uleerd om hun tand zodanig te beheren dat natuur, m ilieu, 
landschap en k lim aat e r baat bij hebben. De EU heeft zich ten 
doet gesteld het agrarisch beheer te intensiveren en daarvoor 
de komende ja ren m eer m iddelen beschikbaar te stelten. De 
m in is te r van LNV heeft in 2009, in het kader van de Health 
check (een tussentijdse evaluatie van het p fa tte fandsontw ik- 
ke fingsp rog ram m a (POP), beslo ten extra  m idde len voor 
akkerrandenbeheer beschikbaar te stelten. Het nieuwe subs i
d ies te lse l biedt het ins trum en ta rium  om dit beheer tot stand 
te brengen.

2.1.2 Rijksbeleid Nota Ruimte en EHS

Het rijksbe le id  voor na tuur is gerich t op het tot stand brengen 
van de Ecologische Hoofdstructuur. De EHS is een lande lijk  
ne tw erk van natuurgebieden, agrarische beheergebieden en

H a rle k ijn o rch is  in de Zouten en Zoeten Haard (Schouw en-D uiveland)
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eco log ische verb ind ingszones w aarb innen  ru im te  w ord t 
geschapen voor na tuur en w aarb innen p lan ten- en d ie rsoo r
ten zich ongehinderd moeten kunnen verp laatsen. De lande
lijke  be le idsdoe lste llingen voor de EHS zijn vastgelegd in de 
Nota N a tuur voor m ensen, m ensen voor na tuu r (2000) en in 
de Nota Ruim te (2004).

In het Nationaal Natuurbele idsp lan (M in isterie  van LNV, 1989) 
zijn de lande lijke  doelste llingen voor de EHS voor het eerst 
vastge legd . U ite r lijk  in 2018 m oet de Ecolog ische 
H o o fd s tru c tu u r vo ltoo id  zijn. De N a tiona le  Ecologische 
H oofdstructuu r is ongeveer 7 m iljoen ha groot, waarvan 6,3 
m iljoen ha w a te r en 700.000 ha land.

Rijk en provinc ie  hebben a fspraken gem aakt over de op pe r
v la k te  na tuurgeb ied en ag ra risch  beheergebied die in 2018 
duurzaam  ve ilig ge s te ld  m oet zijn . Om deze do e ls te lling en  
te kunnen bereiken w orden bestaande n a tu u r- en beheer
gebieden opgeknapt en beheerd, worden nieuwe na tuu rg e 
bieden aangekocht en in ge rich t en w orden ve rb in d in gszo 
nes en faunapassages aangelegd. De Zeeuwse EHS is onge
vee r 136.000 ha groot, waarvan ca. 1 18.500 ha w a te r en 
17.500 ha land.

2.1.3 Natuurbeschermingswet en Natura 2000

In 1967 is in Nederland de N atuurbescherm ingsw et in w e r
king getreden. Deze wet m aakte het m oge lijk  om na tuurge
bieden en p lanten- en d iersoorten te bescherm en. In 1998 is 
de N atuurbescherm ingsw et gewijzigd en sindsdien alleen 
gerich t op gebiedsbescherm ing. De N atuurbescherm ingsw et 
1998 is op 1 oktober 2005 opnieuw gewijzigd. Sindsdien zijn de 
bepa lingen vanu it de Europese V o g e lr ic h tlijn  en 
H ab ita trich tlijn  in de N atuurbescherm ingsw et verw erk t. Op 
grond van de N atuurbescherm ingsw et worden drie  typen 
gebieden aangewezen:
1. Natura 2000-gebieden (V oge lrich tlijn - en 

H abita trichtlijngebieden)
2. Bescherm de N atuurm onum enten en
3. W etlands volgens het verdrag van Ram sar
A lle  gebieden uit de N atuurbescherm ingsw et in Zeeland 
maken ook deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur.

Natura 2000 is een Europees ne tw erk van waardevolle, te 
bescherm en natuurgebieden die zijn aangewezen onder de 
Vogel- en /of H ab ita trich tlijn . Doei is de achteru itgang van de 
biod iversite it een ha lt toe te roepen. Nederland kent 162 voo r
lopig begrensde Natura 2000-gebieden. Deze worden aange
wezen door de m in is te r van LNV. Voor e lk  gebied w ord t vast
gesteld w e lke flo ra - en faunadoelen of -soo rte n  in een gebied 
behouden moeten blijven of on tw ikke ld moeten worden. Voor 
deze gebieden moet een 6 ja a r geldend beheerplan gem aakt 
worden w aarin  staat we lke m aatregelen e r in die periode 
genomen moeten worden om de doelen te behalen. Ook geeft 
het beheerplan aan w e lke huid ige activ ite iten in en rondom 
het gebied ('bestaand g e b ru ik ')  zonder m eer kunnen worden 
voortgezet, om dat deze niet schade lijk  zijn voor de doelen.
Dit N atuurbeheerp lan heeft tevens betrekking op het beheer

van de gebieden in Zeeland die va llen  onde r de 
N atuurbescherm ingsw et en Natura 2000.

2.1.4 Agenda Vitaal Platteland en 
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)

Het r ijk  heeft zijn beleid voor het lande lijke  gebied vastgelegd 
in één in tegraal be le idskader: de Agenda voor een Vitaal 
P la tte land (AVP). De AVP bevat de visie op een leefbaar, v itaa l 
en duurzaam  platte land m et opgaven voor econom ische, eco
logische en soc iaa l-cu ltu re le  aspecten van het p la tte lend. De 
be le idsopgaven die h ie ru it voo rtv loe ien  staan in het 
M eerjarenprogram m a V itaa l P latte land (MJP), een nationaal 
u itvoeringsprogram m a. Met het u itbrengen van deze agenda 
m et bijbehorend m eerja renprogram m a w ordt m eer sam en
hang en uitvoering op gebiedsniveau beoogd. De ro l van de 
provincies is daarbij ve rs te rk t.

Sinds 1 januari 2007 is de Wet In rich ting  Landelijke Gebied 
(WILG) van kracht. Met de invoering van de WILG is een groot 
aanta l subsid ierege lingen in één keer vervangen door één 
subsidiekader. Daarbij hoort het Investeringsbudget Landelijk  
Gebied (ILG). A lle  ge b iedsgerich te  rijksd o e le n  u it het 
M eerjarenprogram m a V itaa l P latte land worden via het ILG 
uitgevoerd. In het ILG zijn financië le  m iddelen voor natuur, 
recreatie, landschap, landbouw en m ilieu  opgenomen. Het 
EHS-beleid en het S ub s id ies te lse l voo r N a tu u r- en 
Landschapsbeheer worden in het kadervan het ILG on de rve r- 
an twoordelijkheid van de provincies uitgevoerd. De gebiedsge
rich te benadering van het ILG is gerich t op een brede inzet van 
m iddelen m et m ogelijkheden voor m aatwerk. Dit zien we 
terug in in tegrale herste lprojecten, gebiedsgerichte aanpak en 
betrokkenheid en sam enw erking van diverse overheden, par
ticu lie re  organisaties en pa rticu lie re  eigenaren.

De taakste llingen en m iddelen voor u itvoering van het EHS- 
beleid via de ILG voor de periode 2007 tot en m et 2013 zijn 
vastgelegd in een bestuursovereenkom st tussen r ijk  en p ro
vincie. Deze taakste llingen en budgetten vorm en tevens het 
raam w erk voor de m aatregelen die in dit beheerplan zijn 
opgenomen.

Het N atuurbeheerp lan is een fo rm ee l toe ts ingskader bij sub
sid ieverlening in het kader van de WILG en voor de provincia
le subsid ieregelingen onder de WILG, te weten de ILG-veror- 
dening, de SNL en de Subsid ieregeling K w a lite its im pu ls  
N a tu u r en Landschap en vervang t a is  zodanig het 
Natuurgebiedsptan 2005.

2.2 Provinciaal beleid Ecologische 
Hoofdstructuur

2.2.1 Algemene uitgangspunten

Natuurbehoud

De provincie Zeeland zet zich in voor het behoud van het



n a tu u rlijk  erfgoed. K arakteris tieke  Zeeuwse natuurgebieden 
zoals schorren, kreken, welen, oudlandgraslanden en dijken 
zijn publieke waarden die moeten worden veiliggeste ld voor 
toekom stige generaties. Bescherm ing, verw erving, in rich ting  
en beheer van deze publieke waarden zijn noodzakelijk uit 
biologisch, ecologisch, cu ltu u rh is to risch  en m aatschappe lijk  
oogpunt.

Biodiversiteit

Met de u itvoering  van d it N a tuurbeheerp lan  w o rd t een 
be langrijke  bijdrage geleverd aan het behoud van b iod iversi
te it zoals beoogd m et de Europese be le ids im puls Countdown 
2010. De specifieke soo rtgerich te  beleidsdoelen zijn door de 
provincie vastgesteld in de Nota soortenbele id 2002 en in de 
Nota leefgebiedenbenadering 2009. Deze beleidsdoelen zijn 
ook van toepassing op dit Natuurbeheerp lan .

Ecologische Hoofdstructuur

Om het na tu u rlijk  erfgoed te kunnen behouden moet ru im te  
en kw a lite it worden geboden aan flora, fauna en natuurgeb ie
den. D aarvoor is de be le idsv is ie  van de Ecolog ische 
H oofdstruc tuu r on tw ikke ld. Daarbij worden de bestaande 
natuurgebieden, ais kerngebieden voor flora en fauna, ve ilig 
gesteld via bescherm ing en beheer, worden afgetakelde 
natuurgebieden opgeknapt en worden ba rriè res voor de 
m ig ra tie  van planten en dieren opgeheven door m idde l van 
faunapassages en verbindingszones.

Deze beleidsvisie is m idden ja ren negentig on tw ikke ld  en 
w ord t s indsdien in p ra k tijk  gebracht. Veel gebieden zijn 
inm idde ls a l opgeknapt en veel verb indingszones zijn aange
legd. De aanleg van de Ecologische H oofdstruc tuu r in Zeeland 
vordert gestaag. Daarbij zal de nadruk de kom ende ja ren v e r
schuiven van het verwerven en in rich ten van nieuwe na tuu r
gebieden naar het beheren en opknappen van bestaande 
na tuu r in natuurgebieden en op landbouwgrond.

Maatschappelijke betekenis

De Zeeuwse natuurw aarden zijn ook van groot econom isch en 
m aatschappe lijk  belang. De natuurgebieden dienen ais ru s t
punt, ais decor en ais a ttrac tie  voor de bewoners en bezoe
kers en zijn een bron van econom ische activ ite it. Met name 
wonen, recreatie, horeca, zorg, v isserij en landbouw zijn 
gebaat bij gezonde natuurgebieden en een fraai landschap.

Agrarisch na tuurbeheer biedt m ogelijkheden voor verbreding 
van het landbouwbedrijf. Naast directe inkom sten kan het 
na tuurbeheer ook een be langrijke  sp in -o ff hebben naar 
andere neventakken zoals m in icam ping, verkoop van land
bouwproducten aan de boerderij, of com binaties m oge lijk  
maken met andere beheertaken in het lande lijke  gebied 
(groenblauwe diensten).

N a tuur en landschap leveren ook een be langrijke  bijdrage 
aan het recreatie f product van Zeeland. De na tuurterre inen, 
beheergebieden en landschapselem enten hebben naast de 
prim a ire  na tuurdoe ls te lling  ook een du ide lijke  recreatieve 
doe lste lling . Naarm ate de EHS in Zeeland groeit kunnen we 
constateren dat de recreant in toenem ende m ate gebru ik  
m aakt van de nieuwe m ogelijkheden en dat de na tuurgerich - 
te recreatie in Zeeland toeneem t. Bij een inventarisatie  van de 
openste lling van natuurgebieden in Zeeland in 2000 bleek dat 
m eer dan 2/3 van alle gebieden is opengesteld en de rest in 
het algem een goed beleefbaar. S lechts 5 % van alle gebieden 
is afgesloten. Daaruit b lijk t dat de natuurgebieden in Zeeland 
a l in hoge mate geschikt zijn gem aakt voor recreatie f m ede
gebru ik. Deze on tw ikke ling  w ord t van provinciewege verder 
gestim uleerd . Daarbij w ord t bijzondere aandacht besteed aan 
de recreatieve in rich ting  van natuurontw ikke lingsgeb ieden, 
aan de openste lling van natuurgebieden voor m inderva liden 
en aan on tw ikke ling  van w ande l- en fie tsroutes.

Natuurgebieden kunnen ook een be langrijke  ro l spelen bij het 
bestrijden van w ate roverlast in tijden van extrem e neerslag. 
W aterretentie  (het vasthouden van eigen w a te r in na tuurge
bieden) is op ru im e schaal m ogelijk  en w ord t inm iddels a l in 
p ra k tijk  gebracht. N a tuurontw ikke ling  en w ate rberg ing  gaan 
in Zeeland hand in hand. Door de aanleg van nieuwe na tuur op 
laaggelegen, m arg ina le landbouwgrond w ord t een forse b ij
drage geleverd aan de doelste llingen van W aterbeheer 21e 
eeuw en K aderrich tlijn  Water.

Natuurbeheer

Elk natuurgeb ied moet worden beheerd. Zonder beheer 
neem t de varia tie  en biod iversite it van een natuurgebied af. 
Omdat na tuu rlijke  processen zoals na tuu rlijke  begrazing, 
overstrom ing en kwellend grondw ater vaak ontbreken, omdat 
veel natuurgebieden te klein en te versn ipperd zijn, omdat 
veel natuurgebieden te lijden hebben van m ilieuve ron tre in i
ging en verdroging en om dat de oude, kle inschalige land
bouwsystem en zijn verdwenen zijn beheerm aatregelen nood
zake lijk . De beheerm aatregelen zijn erop gerich t de genoem 
de tekortkom ingen te com penseren en condities te scheppen 
w aardoor de kw a lite it van natuur, landschap, flo ra  en fauna, 
behouden kan blijven.

Verwerving van natuur

N atuurbeheer is, vanwege de vele externe om standigheden, 
vaak een complexe zaak. Beheerm aatregelen moeten goed 
worden gepland en gedoseerd en de effecten van het beheer 
moeten goed worden bijgehouden. Terreinbeherende organ i
saties ais Het Zeeuwse Landschap, N a tuurm onum enten en 
Staatsbosbeheer zijn gespecialiseerd in het beheer van de 
grote, complexe natuurgebieden, zoals de duinen, bossen, 
m oerassen en natte graslanden. Daarom is het gewenst dat 
m et name deze gebieden zoveel m ogelijk  door deze te rre in 
beherende organisaties worden beheerd.



Particu lie r natuurbeheer

Bestaande pa rticu lie re  natuurgebieden kunnen het beste 
door de eigenaar worden beheerd. Aangezien de eigenaar 
zich inspant voor een m aatschappe lijk  doet en h iervoor kos
ten m oet m aken is een vergoeding van overheidsw ege 
gerechtvaardigd. A lleen w anneer de eigenaar niet bereid of 
niet in staat is het noodzaketijke na tuurbeheer uit te voeren 
moet verw erving en/of beheer door een terre inbeherende 
organisatie m ogetijk  worden gem aakt.

Particu lie r natuurbeheer m et functieverandering

Bij pa rticu lie r na tuurbeheer m et functieverandering wordt 
landbouwgrond omgezet in na tuu r en b lijft de pa rticu lie re  
eigenaar verantw oorde lijk  voor het natuurbeheer. De w aarde
daling van de grond tengevolge van de functieverandering van 
landbouw  naar n a tu u r w o rd t gesubs id iee rd . P a rtic u lie r  
na tuurbeheer via functiew ijz ig ing is een w e lkom e aanvulling 
op het in s tru m en ta rium  voor het natuurbeheer. Het biedt de 
m ogelijkhe id  om nieuwe na tuur te rea liseren in gebieden die 
n o rm a lite r niet voor aankoop beschikbaar komen. H ierbij 
ge ld t het principe: "p a rtic u lie r na tuurbeheer w aar m ogetijk, 
aankoop voor te rre inbeherende organisaties w aar nodig". 
P a rticu lie r beheer m et functiew ijz ig ing is m ogetijk  in alle 
nieuwe natuurgebieden m its  aan de volgende twee crite ria  
w ord t voldaan.

Er dient overeenstem m ing te zijn tussen de nagestreefde 
natuurdoelen en de be langste lling van de beheerder. Dit bete
kent dat natuurdoelen die verbonden zijn m et het c u ltu u r
landschap, zich goed tenen voor pa rticu lie r beheer. Te noe
men zijn de droge gras- en hooilanden, weidevogetgebieden 
en de pa rticu lie re  landgoederen. De vaak grotere, m eer 
'woeste ' natuurgebieden, m et het accent op na tuu rlijke  p ro
cessen en een in tegraa l waterbeheer, s tu iten m eer aan bij de 
doe lste llingen van de terre inbeherende organisaties. Voor 
deze gebieden lig t aankoop m eer voor de hand m aar is p a rti
cu lie r beheer niet uitgestoten.

Er dient sprake te zijn van eenheid van beheer. Grote, sam en
hangende natuurgebieden vereisen een nauwe regie op het 
beheer. In deze natuurgebieden w ord t gestreefd naar zoveel 
m ogetijk  ru im te  voor na tuu rlijke  processen. Bij de in rich ting  
verdw ijnen in veel gevallen de kavetstoten en het p rikke ldraad 
en zulten de oo rspronke lijke  kavetgrenzen dus vaak onz ich t
baar worden. De bodem opbouw en het watersysteem  worden 
bepalend voor de nieuwe structuur. Er w ordt gestreefd naar 
een in tegraa l vegetatie- en faunabeheer, d ikw ijls  door exten
sieve beweiding van het hete gebied. Dergetijke grote, onge- 
perceteerde natuurgebieden kunnen het beste door één orga
nisatie worden beheerd. Eenheid van beheer kan ech te r ook 
bereikt worden bij een gedeeld eigendom , ais de betrokken 
e igenaren/gebru ikers van een zelfstandig, afgerond (nieuw) 
natuurgebied zich ais toekom stige beheerders verenigen in 
een rechtspersoon (bijv.: vereniging agrarisch natuurbeheer, 
m ilieucoöpera tie , etc). Tenslotte kan eenheid van beheer ook 
bereikt worden w anneer een pa rticu lie re  beheerder de doe l
s te llingen  van het g ro tere natuurgebied exp lic ie t onde r

sch rijft. Daarbij lig t de regie op het beheer bij de te rre inbehe
rende organisatie en worden afspraken gem aakt over het te 
voeren beheer.

Agrarisch natuurbeheer

Bij agrarisch na tuurbeheer w ord t landbouwproductie gecom 
bineerd m et na tuurproductie .
Het landbouwkundige gebru ik  w ord t zover geëxtensiveerd dat 
ka rakte ris tieke  natuurw aarden zoals weidevogels, akkervo- 
gets of akkerptanten de ru im te  krijgen. De kosten van het 
beheer, zowel de kosten van de m aatregelen ais de gederfde 
productie worden van overheidswege vergoed. Ook h ie r geldt 
dat verw erving en /of beheer door een te rre inbeherende orga
nisatie alleen m ogetijk  moet worden gem aakt w anneer de 
eigenaar niet bereid of niet in staat is het noodzaketijke 
beheer uit te voeren.

Agrarisch na tuurbeheer is in som m ige situa ties een goed 
a lte rna tie f voor natuurbeheer. A is een natuurdoe l door m id 
de l van agrarisch na tuurbeheer gehaald kan worden dan 
heeft dat de voo rkeu r boven het om vorm en tot natuurgebied. 
Dus: "agrarisch  beheer w aar m ogetijk, e indbeheer w aar 
nodig". W aar boeren het beheer m et succes kunnen com bi
neren m et landbouwproductie is in dit Natuurbeheerptan 
gekozen voor een begrenzing ais agrarisch beheergebied en 
kan aankoop achterwege blijven. W aar een specifiek na tuu r
beheer noodzaketijk is, komen de e indbeheerders in beeld. 
Dit zijn de uitgangspunten voor het na tuurbeheer in Zeeland, 
zoals deze eerder af zijn u itgew erkt in de Nota ve iligs te lling  
na tuurgeb ieden  (P rovincie  Zeeland, 1990) en de Nota 
Agrarisch na tuurbeheer (Provincie Zeeland, 1996).

2.2.2 Voorgeschiedenis

De begrenzing van de bestaande natuurgebieden en de verde
ling van aankoop en beheer (de "invtoedssferenkaart") is voor 
het ee rs t vastgestetd in 1990 in de Nota V e ilig s te lling  
Natuurgebieden.
De begrenzing van de nieuwe natuurgebieden is voor het 
ee rs t vastgetegd in de Zeeuwse u itw e rk in g  van het 
Natuurbele idsp lan (1991 -1994). Vertrekpun t was het la nd e lij
ke Natuurbele idsp lan (M in is terie  van LNV, 1990) m et daarbij 
een zeer globale landelijke kaart van de EHS en een opper
v lakte  te begrenzen hectares. Door het m in is te rie  van LNV is 
aanvankelijk aan Zeeland toegekend:

3009 ha beheergebied 
5372 ha nieuwe natuur.

In het kader van de Natte As Biesbosch-Dettagebied is aan 
Zeeland 1400 ha nieuwe na tuu r extra toegekend. De totale 
taakste lling  u itb re id ing EHS voor Zeeland bedraagt daarm ee 
thans:

3009 ha beheergebied en 
6772 ha nieuwe natuur.

Na een uitgebreide voo rtich tings- en inspraakronde in heef 
Zeeland heeft de Provincie deze quota "gebiedsdekkend" fo r
m eel begrensd in het Beheer- en Begrenzingenplan Noord-
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Zeeland (1993), W alcheren (1993), Zeeuwsch-V laanderen 
(1993) en de Bevelanden (1994). Daarna zijn e r nog enkele 
aanvullende k le inere begrenzingen vastgesteld, nam elijk  het 
Begrenzingenplan B innendijken Noord-Zeetand (1996) en 
B innend ijken  Z eeuw sch-V laanderen (1996), het 
Begrenzingenplan Schouwen West (1998), het Beheerplan 
Akkerranden (1999), het Beheergebiedsptan A kkerranden 
(2000) en diverse kle ine ptanw ijzig ingen ex a r t .17 RBON. 
Afgezien van een beperkte stra teg ische reserve zijn hierm ee 
de Zeeuwse quota fo rm ee l begrensd. A lleen de hectares van 
de Natte As zijn nog niet volledig begrensd. Af deze begren
zingen zijn overgenomen in het Natuurgebiedsptan Zeeland 
2001, de voo rloper van het voorfiggende Natuurbeheerptan. 
De algem ene uitgangspunten van de Zeeuwse u itw erk ing van 
het N a tuurbe le idsp lan , zoals die gehanteerd zijn bij de 
begrenzing van de Ecologische H oofdstruc tuu r (EHS), blijven 
ook in de nieuw e vorm  on ve rko rt van k rach t. Het 
N atuurbeheerptan treedt in de plaats van de vastgestefde 
Beheer- en Begrenzingenplannen, Natuurgebiedspfannen en 
van de Nota Veifigsteffing Natuurgebieden (Provincie Zeeland, 
1990), de zgn. "provincia le aankoopnota".

Sinds de vastste lling  van het Nationale Natuurbele idsplan 
w ord t op grote schaaf aan na tuurhers te f gewerkt en zijn af 
be langrijke  vorderingen gem aakt. Landelijk  is ca. 40.000 ha 
gerealiseerd en moet nog 88.000 ha uitgevoerd worden. In 
Zeeland gaat het om 6772 ha te rea liseren nieuwe natuur, 
waarvan ongeveer 3500 ha af is uitgevoerd (situatie 1-1-2008).

Sam enwerking tussen alle partijen in het landelijke gebied en 
het streven naar consensus heeft bij de hete Zeeuwse u itw e r
king van het NBP vanaf het begin voorop gestaan. Het con
structieve overleg via de Provinciale Com m issie voor de 
Groene R u im te en het op rich te n  van de C om m issie  
Nabuurschap zijn h ie rvoor iffustra tie f.

Ondanks de diverse bezuinigingen op de rijksbudgetten voor 
aankoop en in rich ting  lig t de rea lisa tie  van de Zeeuwse EHS 
goed op schema. Met name de sne lle  Zeeuwse begrenzing en 
goede sam enw erking in de regio heeft het m ogetijk  gem aakt 
om m axim aal gebru ik  te maken van de beschikbare r ijksm id - 
defen. Daarnaast heeft de Provincie Zeeland zelf ook sub
s tan tiee l b ijgedragen in de kosten voo r verw erv ing van 
na tuurgeb ied  voo r Het Zeeuwse Landschap en 
N atuurm onum enten en in de in rich tingskosten voor na tuu r
ontw ikke lingsgebieden. Ook diverse com pensatiegefden, o.a. 
voor de N atuurcom pensatie W esterschefde (2e verdieping) 
zijn m et succes ingezet ais extra im pu ls voor het on tw ikke len 
van nieuwe natuur.

De huid ige begrenzing van de EHS, naar de situa tie  in sep
tem be r 2009, is weergegeven op kaart 1.

2.2.3 Begrenzing van natuurgebieden

Bij het begrenzen van natuurgebieden speten de volgende 
ecologische en bes tuurlijke  uitgangspunten een rot.

Ecosysteemtypen

De versterk ing  en on tw ikke ling  van natuurw aarden is gerich t 
op het rea liseren van duurzam e ecosystemen van ( in te rn a ti
onaal belang. Voorop staan de typisch Zeeuwse kw alite iten, 
zoals de overgangszones tussen tand en water, zout en zoet, 
kle i en zand. Juist in deze gradiënten liggen de beste m oge
lijkheden voor natuur. Het accent lig t bij de on tw ikke ling  van 
de karakte ris tieke  natte na tuu r in de versch illende Zeeuwse 
landschapstypen, de duinen, de de ltaw ateren, de poelgebie- 
den en de kreken.

Duurzaamheid

Er dient zoveel m ogelijk  sprake te zijn van een eigen w a te r
hu ishoud ing, die geheel ge rich t is op de na tuu rfunc tie . 
Begrenzing en watersysteem  dienen w aar m ogelijk  samen te 
vallen. Het w a te rbeheer speelt een s leu te lro l bij het instand
houden en herste llen van natuur. W aar gewenst kan de 
begrenzing van gebieden worden aangepast met het oog op 
een optim ale w aterhuishouding, zowel binnen het na tuurge
bied ais ook voor wat betre ft de afstem m ing met de omgeving.

Met het oog op duurzam e, na tuu rlijke  processen w ord t 
gestreefd naar zo groot m ogelijke, aaneengesloten na tuurge
bieden. Met logische afrondingen en het opheffen van enc la
ves w ord t versn ippering tegengegaan. Bij het begrenzen lig t 
het accent dan ook op u itbouw  van al bestaande natuurgeb ie
den, dan w e l het creëren van forse nieuwe kerngebieden. Uit 
diverse evaluaties (zie ook Natuurbalans 2009) b lijk t, dat voor 
een w e rke lijk  duurzam e EHS in Nederland gestreefd moet 
worden om de natuurgebieden zo robuust m ogelijk  te maken.

De afzonderlijke natuurkerngebieden worden zoveel m ogelijk  
verbonden via droge en natte ecologische verbindingszones. 
H ierdoor ontstaan op te rm ijn  regionale ecologische ne tw er
ken met goede m ogelijkheden voor behoud en on tw ikke ling 
van kritische  soorten.

Water- en m ilieubeheer

A is  gevolg van de klim aatverandering  hebben delen van het 
landbouwareaal in toenem ende m ate te kampen m et w a te r
overlast. De overlastgebieden hebben, vanwege hun lage lig 
ging, vaak een goede u itgangssituatie  voor na tuuron tw ikke
ling. Functiew ijzig ing van landbouw naar "n ieuwe na tuu r" kan 
dan een oplossing zijn. Doordat de na tuur in Zeeland in het 
algem een hoge waterstanden in de w in te r goed verdraagt 
kunnen de na tuurte rre inen  bovendien een bijdrage leveren 
aan de w a te rre ten tie . Op deze w ijze kan de w ate roverlast in 
het landbouwgebied bij neers lagp ieken worden ve rlich t. 
N a tuurontw ikke ling  op lage landbouwgrond zorgt zodoende 
voor een forse kostenbesparing voor de waterschappen.

Hoewel het na tuura reaal groeit, is het m et de kw a lite it van de 
n a tuu r vaak nog droevig gesteld. Dit w ord t m et name veroor
zaakt door negatieve externe invloeden, zoals verdroging, v e r
zuring, verm esting en verstoring . Door vergroting en ontsn ip-



pering van bestaande natuurgebieden en door een verdere 
afronding m et togische topogra fische grenzen kunnen deze 
negatieve effecten vanuit de omgeving verm inderd worden. 
Daar kom t bij dat grote, aaneengestoten natuurgebieden 
m eer ru im te  bieden aan na tuurtijke  processen en kwetsbare 
soorten. Juist dit type na tuur on tbreekt in ons tand. Waar 
m ogetijk  dient h ie rvoor m eer ru im te  geschapen te worden. 
Door bestaande natuurgebieden te vergroten kunnen de 
praktische condities voor het na tuurbeheer worden verbe
terd. Te denken vatt daarbij aan m ogetijkheden voor integrate 
begrazing en in tegraat waterbeheer.

Grondgebruik

Door te werken votgens togische topografische begrenzingen 
w o rd t de randtengte tussen n a tu u r en tandbouwgebied 
beperkt, w aardoor e r m inde r kans is op overtast. De na tuur- 
on tw ikketing w ord t zoveet m ogetijk  uitgevoerd op stechte 
tandbouwgrond. Goede tandbouwgrond w ord t zoveet m ogetijk 
buiten de begrenzing getaten.

Verkoop van grond of het s tu iten van overeenkom sten vindt 
ptaats op basis van v rijw illighe id . De overheid heeft een aan- 
koopplicht voor bestaande en nieuwe natuurgebieden. Dat 
betekent dat de overheid verp lich t is om gebieden aan te 
kopen indien de eigenaar deze te koop aanbiedt en voldaan 
w ord t aan het prijsbe le id  van BBL.

P tanotog ische schaduw w erk ing  w o rd t voo rkom en. De 
bestem m ing na tuur is alleen gewenst voor bestaande na tuu r

gebieden, niet voor nieuwe na tuu r zolang deze niet is aange
kocht en ingerich t en ook niet voor agrarisch beheergebied.

De bestaande agrarische functie, inc lus ie f de daarbij beho
rende planologisch goedgekeurde on tw ikke lingsm oge lijkhe 
den worden gerespecteerd. Concreet betekent dit dat de eige
naren van gebieden die in dit Natuurbeheerptan begrensd zijn 
a is  "n ieuw e n a tu u r" do o r het Bureau Beheer 
Landbouwgronden (BBL) benaderd worden om hun gronden 
te verkopen. Of de eigenaar dit vervo lgens ook doet, is een 
kwestie van v r ijw illig e  keuze, die door de overheden niet 
afgedwongen zat worden. Het hete grondgebied van de p ro
vincie Zeeland is aangewezen ais "ru itgeb ied". Dit biedt de 
m ogelijkhe id  aan het Bureau Beheer Landbouwgronden om 
ook buiten de begrensde EHS-gebieden gronden te ve rw e r
ven, m et de bedoeling om deze uit te ruiten m et begrensde 
gebieden. Deze w erkw ijze  draagt tevens bij aan het ve rkrijgen 
van een optim ale ru im te lijke  verkaveling van landbouw gron
den en natuurgebieden, zoals deze af vete jaren in de diverse 
land inrich tingspro jec ten in p ra k tijk  w ord t gebracht.

Ook planologisch heeft het principe van v rijw illig he id  zijn 
doorw erk ing. Conform  het Omgevingsplan Zeeland worden 
begrensde "n ieuw e  na tuu rgeb ieden " aangegeven ais 
gewenste on tw ikke lin gs rich ting . In het bestem m ingsplan 
kunnen deze gebieden vervo lgens worden aangeduid ais 
"natuu rontw ikke lingsgeb ied", dat w it zeggen, dat de norm ale 
geldende agrarische bestem m ing van kracht b lijft met daar
bij een w ijz ig ingsm ogelijkhe id  rich ting  natuur. De bestem 
m ing "n a tu u r" treed t pas in w e rk ing  na gem een te lijke  
bestem m ingsw ijz ig ing en nadat de nagestreefde na tuurfunc-

B u itenp laa ts  Berkenbosch (W alcheren)
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tie  gerealiseerd is; dat is pas na verkoop van de gronden op 
v r ijw illig e  basis. Indien de eigenaar niet w it verkopen, b lijft de 
agrarische functie  en bestem m ing dus van kracht, inc lus ie f 
a lle daarbij behorende planologisch goedgekeurde on tw ikke 
lingsm oge lijkheden. Voor nieuwe na tuur geldt het zogenaam 
de "w aarborg ingsbe le id", w aardoor andere functies dan land
bouw en na tuu r worden uitgestoten. H ierdoor worden onom 
keerbare ingrepen, die na tuurontw ikke ling  in de toekom st 
ónm ogelijk  zouden maken, verh inderd.

Bij de rea lisa tie  van nieuwe natuurgebieden w ordt overlast 
tussen de nieuwe buren landbouw en na tuu r zoveel m ogetijk 
voorkom en. Dit kan doo re en  logische begrenzing, een goede 
in rich ting  en een adequaat natuurbeheer. Mochten e r zich 
onverhoopt toch problem en voordoen, dan dienen deze a lle r 
eerst door goed overleg tussen de boer en de lokale na tuu r
beheerder opgetost te worden. Indien dit niet le idt tot een 
bevredigende oplossing kan u ite inde lijk  de zaak voorgetegd 
worden aan de Provinciale Com m issie Nabuurschap (een 
subcom m issie van de PCGR).

Bij het in rich ten van nieuwe natuurgebieden w ord t rekening 
gehouden m et de agrarische omgeving. Met name het in s te l
len van een eigen w ate rhu ishoud ing mag niet leiden tot over
last (vernatting, verdroging, verzitting) voor het aanliggende 
agrarische gebied. Tot daadwerketijke in rich ting  zat pas w o r
den overgegaan ais een zodanig aaneengesloten oppervlakte 
verworven is dat in richten ecologisch e ffic iën t is en e r geen 
overlast optreedt (zoals onkru idgroei) voor het nog niet v e r
worven deel. Bij het u itw erken van de na tuu ron tw ikke lings
plannen worden natuurdoel, bodem opbouw en watersysteem  
op e lkaa r afgestem d. Dit kan ertoe leiden dat de begrenzing 
van som m ige gebieden moet worden gewijzigd.

Gebiedsgerichte projecten

Af tijdens de Zeeuwse u itw erk ing van het NBP is gestreefd 
naar een goede afstem m ing m et de lopende la nd in rich ting s 
projecten. U itgangspunt daarbij is, dat de EHS zoveel m oge- 
fijk  w ord t m eegenomen in het fandinrichtingspfan. Inm iddels 
zijn taf van land inrich tingspro jecten afgesloten of in een ver 
gevorderde fase van uitvoering. Met name uit lopende pro jec
ten, zoals Schouwen-oost en West Zeeuwsch-Vlaanderen 
komen verzoeken voor aanvullende begrenzing van na tuurge
bieden om het ru ilp roces rond te krijgen. Sinds de vastste lling 
van het Natuurgebiedsptan 2005 zijn diverse kle ine pfanw ijzi- 
gingen door GS vastgestetd. Deze maken deel uit van kaart 1.

In diverse regio 's w ord t via een gebiedsgerichte aanpak nieuw 
ru im te lijk  bele id g e fo rm u lee rd , o.a. via de pro jecten 
Schouwen-west en West Zeeuwsch-Vlaanderen. Vanuit deze 
in tegra le aanpak is functiew ijz ig ing van recreatie en land
bouw naar na tuur som s gewenst, bijvoorbeeld in gevat van 
sanering en/of verp laatsing van verb fijfsrecreatie . Daarnaast 
hebben eigenstandige ru im te lijke  ontw ikke lingen, zoals de 
aanleg van de rondweg Aardenburg consequenties voor ee r
dere begrenzingen.

Milieubeleid

Natuurgebieden die aangelegd zijn na 1988 vatten niet onder 
de categorie 'kw etsbare na tuu r' van de Wet Am m oniak en 
Veehouderij. Ook binnendijken vatten niet onder deze catego
rie. De kwetsbare natuurgebieden in Zeeland zijn beperkt tot 
enkele duingebieden, het waterw ingebied bij St. Jansteen en 
enkele kreekresten en oudfandgebieden, zoals de Braakm an 
en de Grote Putting.

Begrenzing van bestaande en nieuw natuurgebieden

De bestaande natuurgebieden en nieuwe natuurgebieden zijn 
1:1 begrensd. Kaart 1 geeft de huid ige situa tie  weer.

2.2.4 Begrenzing van agrarische beheergebieden

A grarisch  na tuurbeheer is na tuurbeheer op landbouwgrond 
door boeren. Aankoop en functiew ijz ig ing zijn h ie r in principe 
niet aan de orde. Het beheer van na tuur en landschap w ordt 
op v r ijw illig e  basis ingepast in de agrarische bedrijfsvoering 
en kan ais zodanig onderdeel u itm aken van de verbreding van 
het agrarische product en de pfattefandsvernieuw ing. Vanaf 
begin ja ren negentig hebben veel boeren een beheerovereen- 
kom st a fges lo ten . Van de 3009 ha begrensd ag ra risch  
beheergebied in Zeeland had per 1-1-2009 1413 ha een over
eenkom st. Zeeland heeft tot nu toe voorop gelopen om naast 
de trad itione le  p ra k tijk  van het weidevogel- en hooifandbe- 
heer ook nieuwe vorm en van agrarisch na tuurbeheer te on t
w ikke len, zoals het beheer van kreekranden, binnendijken en 
akke rran den . Ook in de toekom st zat zoveel m og e tijk  
gestreefd worden naar u itbouw  en verbreding van het agra
risch natuurbeheer. Daarbij w ord t het beleid van de Nota 
A grarisch  N atuurbeheer (Provincie Zeeland, 1996) en het 10- 
puntenpfan "W erk in u itvoering" (Provincie Zeeland, 2000) 
voortgezet.

De begrensde agrarische beheergebieden zijn weergegeven 
op Kaart 1. De akkerranden en ganzengebieden zijn niet op 
deze kaart opgenomen. Voor deze beheergebieden is een 
zoekgebied begrensd.

Bij het begrenzen van agrarische beheergebieden speten de 
volgende ecologische en bes tuurlijke  uitgangspunten een rot.

Ecosysteemtypen

A grarische beheergebieden zijn landbouwgronden w aar met 
behulp van beheerm aatregelen door de ag ra rië rs  na tuu r
waarden in stand kunnen worden gehouden. De na tuurw aar
den zijn verbonden aan het landbouwsysteem . In Zeeland 
gaat het om botanische graslanden, weidevogefgebieden, 
ganzengebieden, b innendijken, faunaranden en landschaps
elem enten.



Botanische graslanden

Som m ige cu ltuurg ras landen herbergen nog be langrijke bota
nische waarden. Het be tre ft dan met name zoutplanten zoals 
Zeeaster en Z ilte  rus in de inlagen en schraalgras landsoorten 
zoals G eelhartje en R ietorchis langs som m ige kreken.

De botanische graslanden zijn 1:1 begrensd.

Weidevogelgebieden

W eidevogelgebieden tre ffen we in Zeeland voora l aan in de 
poelgebieden en langs de kreken. Deze gebieden zijn van 
belang voor Grutto, T ure luu r en Gele kw ikstaart. Door het 
inste llen van een rustperiode kan het broedsucces van de 
weidevogels worden vergroot en kan de populatie in stand 
worden gehouden.

De huidige weidevogelgebieden zijn 1:1 begrensd.

Het w e idevogelbeheer zal de komende ja ren m eer worden 
geconcentreerd in de be langrijkste  Zeeuwse kerngebieden. 
Deze zijn weergegeven op kaart 7. Binnen deze zoekgebieden 
kunnen op verzoek nieuwe w eidevoge lgeb ieden worden 
begrensd. Buiten deze kerngebieden worden geen nieuwe 
weidevogelgebieden m eer begrensd.

Ganzenopvanggebieden

In 2003 is het Bele idskader Faunabeheer van krach t gew or
den. Daarin zijn gezam enlijke afspraken gem aakt en vastge
legd door het m in is te rie  van LNV, de provincies en de organ i
saties IPO, LTO, N atuurm onum enten, Staatsbosbeheer, KNJV 
en Vogelbescherm ing Nederland om enkele problem en met 
de overw interende ganzen op te lossen. De doe lste lling  van 
het Bele idskader Faunabeheer is tweeledig: 1. bescherm ing 
van overw interende ganzen en sm ienten en 2. beperking van 
schade do o r ganzen en sm ien ten . In het B e le idskader 
Faunabeheer heeft de M in is ter van LNV besloten om in to taa l 
80.000 hectaren in Nederland ais foerageergebied aan te w ij
zen voor de opvang van overw interende ganzen en sm ienten. 
De provincie heeft ais taak om de foerageergebieden aan te 
w ijzen en te begrenzen. In deze gebieden kunnen ganzen en 
sm ienten in de w interm aanden ongestoord foerageren, zon
der verjaagd te worden. Jacht en schadebestrijd ing op ande
re soorten dan de overw interende ganzen en sm ienten mag 
binnen de foerageergebieden plaatsvinden onder de voo r
waarden zoals die zijn vastgelegd in dit Beleidskader. Buiten 
de foerageergebieden is het m ogelijk  dat ganzen en sm ienten 
op grond van de F lora- en faunawet verjaagd worden om land- 
bouwschade te voorkom en.

Ten behoeve van het opvangbeheer voor overw interende gan
zen zijn zoekgebieden begrensd. Binnen deze gebieden kan 
tot m axim aal 6637 ha opvanggebied in beheer worden geno
men. Voor het opvangbeheer binnen het zoekgebied is een 
gebiedsgerichte aanpak door m idde l van co llec tie f beheer 
vereist.

De zoekgebieden voor co llec tie f beheer ganzenopvang zijn 
weergegeven op Kaart 8.

Binnendijken

In het prov inc ia le  A ctiep lan  N a tu u rb ehe er B innend ijken 
(Provincie Zeeland, 2005) is geïnventariseerd w e lke  dijken in 
aanm erking komen voor botanisch beheer (de bloem dijken), 
w e lke  dijken een be langrijke ro l spelen voor de verspreid ing 
van diersoorten (de faunadijken) en w e lke dijken in aanm er
king komen voor beheer van algem ene na tuur- en land
schapswaarden (de landschappe lijke dijken). De bloem dijken, 
faunadijken en landschappelijke dijken zijn aangeduid op 
kaart 5.

Om gebru ik te kunnen maken van agrarische beheersubsid ie 
dient een d ijk  eerst in dit Natuurbeheerp lan ais agrarisch 
beheergebied te worden begrensd. Inm iddels zijn a l diverse 
beheerdijken begrensd en zijn ook al diverse botanische 
beheerpakketten afgesloten.
Dijken langs getijdewateren komen niet in aanm erking voor 
na tuurbeheer om dat h ie r regelm atig  onderhoudsw erkzaam 
heden worden uitgevoerd. Dijken langs afgesloten zeearmen 
en kanalen (met u itzondering van het kanaal door Zuid- 
Beveland) komen w e l in aanm erking voor agrarisch na tuu r
beheer. Voor a lle dijken die deel u itm aken van de prim aire  
w a te rkering  (zeedijken en in laagdijken) is alleen graslandbe- 
heer m ogelijk . Opslag van s tru iken en/of ru ig te  is op grond 
van de keur van het W aterschap niet toegestaan. Op de 
beheerpakketten voor b innendijken w ord t nader ingegaan in 
paragraaf 6.6. Nog niet begrensde dijken kunnen op verzoek 
ais beheergebied worden begrensd.

De beheersdijken zijn 1:1 begrensd en weergegeven op kaart 1.

Faunaranden

In het Natuurgebiedsptan Zeeland 2001 was 600 ha faunaran- 
den begrensd. A l sne l na de vastste lling  van het plan was het 
quotum  geheel benut. De be langste lling voor het akke rran 
denbeheer in Zeeland w as dus erg groot. In het 
Natuurgebiedsptan 2005 is het opengestelde beheergebied 
voor faunaranden vergroot van 600 naar 500 ha. Ook dit quo
tum  is inm idde ls gevuld. In dit N atuurbeheerp lan w ord t de 
beschikbare oppervlakte voor faunaranden verder vergroot 
van 500 naar 550 ha. Daartoe w ord t gebru ik  gem aakt van de 
reserve hectares uit het provinciale quotum  van 3009 ha. De 
u itb re id ing is noodzakelijk om de aanleg van brede, gevari
eerde akkerranden m oge lijk  te maken. Een verdere u itb re i
ding in het kader van de Health check is gewenst.

Het trad ition e le  faunarandenpakke t van het P rogram m a 
beheer biedt brede m ogelijkhe id  tot het aanleggen en behe
ren van grasranden, kru idenranden of graanranden. Onder de 
nieuwe Subsid ieverordening w ord t het randenbeheer verfijnd 
door m eer varia tie  in de randen aan te brengen. Om de effec
tiv ite it te vergroten is bovendien een m eer gebiedsspecifiek 
randenbeheer noodzakelijk. Daarbij moet rekening worden
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gehouden m et de eisen van de ka rakte ris tieke  akkersoorten 
Patrijs  en Veld leeuwerik. Dat betekent gevarieerde randen 
m et stroken kale grond en hoog gras voor de Patrijs  en brede, 
gevarieerde grasranden voor de Veldleeuwerik.

Sinds 2002 w ord t in Zeeland geëxperim enteerd m et soortge- 
rich te  m aatregelen voor het akkerrandenbeheer. In het p ro
jec t A kkerranden à la carte, een in itia tie f van de ZLTO, de 
S tichting Het Zeeuwse Landschap, S tichting Landschaps
beheer Zeeland en de Provincie Zeeland, zijn diverse p lu 
spakketten getest, onder andere voor Patrijs, Veldleeuwerik, 
dagvlinders, bodem broeders en roofvogels. Op grond hiervan 
zijn r ich tlijn en  voor het randenbeheer on tw ikke ld. Deze w o r
den in paragraaf 6.6 nader beschreven.

De faunaranden zijn g lobaal begrensd in de vorm  van twee 
provinciale zoekgebieden. Voor het faunarandenbeheer binnen 
deze zoekgebieden is een gebiedsgerichte aanpak door m iddel 
van co llectie f beheer vereist. De zoekgebieden voor co llectie f 
beheer van akkerranden zijn weergegeven op kaart 6.

Landschapselementen

In a lle 1:1 begrensde agrarische beheergebieden van de EHS 
bestaat de m oge lijkhe id  voo r gesubsid ieerde aanleg en 
beheer van landschapselem enten.

Binnen het Nationaal Landschap Zeeland bestaat deze m oge
lijkhe id  ook buiten de begrensde EHS beheergebieden. Er zijn

beheerpakketten voor diverse landschapselem enten, zoals 
knotbom en, poelen, heggen en boom singels. Voor het land
schapsbeheer binnen het Nationaal Landschap Zeeland is 
een ge b iedsgerich te  aanpak door m idde l van co llec tie f 
beheer vereist. De zoekgebieden voor co llec tie f landschaps
beheer zijn weergegeven op kaart 9.

Grondgebruik

In ag rarische beheergebieden b lijf t de landbouw kundige 
functie  gehandhaafd. De begrenzing schept geen p lano log i
sche verp lich tingen en heeft ais zodanig ook geen p lano log i
sche gevolgen w aardoor het landbouwkundige gebru ik zou 
kunnen worden ingeperkt. Ook het aangaan van een beheer- 
overeenkom st heeft geen planologische gevolgen. De agra
r ië r  gaat voor een tijdvak van zes ja a r een overeenkom st aan 
m et de overheid en heeft na afloop de vrijhe id  om de over
eenkom st te verlengen of te beëindigen. Gedurende het 
beheertijdvak dient men de voorschriften  van het gekozen 
beheerpakket na te leven.

De kom ende jaren kan het palet aan beheervorm en op c u l
tuurgronden verder worden uitgebreid . Te denken valt h ierb ij 
aan agrarisch na tuurbeheer van brede akkerfaunaranden en 
akkerfaunapercelen, waterbergingsgebieden, ganzenopvang- 
gebieden, Nationale Landschappen, Natte As en landschap
pe lijk  ne tw erk . De m oge lijkheden h ie rtoe  zu llen  in het 
N atuurbeheerp lan worden opgenomen zodra het in s tru m en 
ta riu m  beschikbaar komt.

N atuurgebied de Zwake bij 's -G ravenpo lde r



2.2.5 Begrenzing van EU probleemgebieden

Voor Zeeland is in het verleden ca. 300 ha probleem gebied 
begrensd via de zgn. B ergboerenrege ling . De Europese 
Com m issie w il inkom stenderving van landbouw in gebieden 
m et na tuu rlijke  handicaps com penseren m et subsidie. Onder 
na tuu rlijke  handicaps worden verstaan na tuu rlijke  om stan
digheden die de landbouw beperken, zoals hoge g rondw ater
stand, re liëf, s lechte verkaveling en zoute bodem. De p ro
bleem gebiedensubsidie bedraagt 94 euro/ha /ja a r (prijspe il 
2008). A grarische beheergebieden m et derge lijke  handicaps 
komen voor deze subsid ie in aanm erking ais ze ais EU 
Probleem gebied en ais agrarisch beheergebied zijn begrensd 
en w anneer op het te rre in  actie f agrarisch na tuurbeheer met 
SAN/PSAN of SNL plaatsvindt.

In 2004 is een nieuwe tranche beheergebieden begrensd en 
door het m in is te rie  van LNV aangem eld bij de EU. Deze aan
m elding had alleen betrekking op diepe veenweidegebieden, 
beekdalen en he lling en . Een verzoek van de P rovincie 
Zeeland tot het begrenzen van Zeeuwse beheergebieden met 
na tuu rlijke  handicaps is door de m in is te r van LNV afgewezen 
om dat eerst de hierboven genoem de gebiedscategorieën 
worden aangem eld. Het is de bedoeling dat m eer prob leem 
gebieden worden aangem eld to tda t het Nederlandse quotum  
is benut. De Zeeuwse probleem gebieden zullen worden aan
gem eld zodra de m ogelijkheid zich aandient.

De begrenzing van de P rob leem gebieden w o rd t in dit 
N a tuurbeheerp lan niet gewijzigd. De begrensde EU pro
bleem gebieden zijn weergegeven op kaart 2.

2.2.6 DeEHS-kaart

De huidige begrenzing van de Zeeuwse EHS per 1-1-2009 is in 
dit N atuurbeheerp lan weergegeven op kaart 1. De EHS kaart 
kent de volgende gebiedscategorieën.

1- Bestaande natuur: dit zijn de bekende trad itione le  na tuu r
gebieden, zoals de duinen, de deltawateren, de b innend ijk 
se m oerassen en karrenvelden, de kreekrestanten en in la 
gen, de binnendijken en de oudlandgebieden. Deze gebie
den hebben een hoge natuurw aarde en genieten w e tte lijke  
bescherm ing via de wet RO of de N atuurbescherm ingsw et. 
De na tuurw aarde w ord t in stand houden door m idde l van 
beheerm aatregelen. In de meeste gevallen gebeurt dat 
door een terre inbeherende organisatie. In som m ige geval
len ook door (sem i-)o ve rh e id s in s te llin g e n  zoals 
R ijkswaterstaat of w aterschap. Ook zijn veel bestaande 
natuurgebieden in p a rticu lie r beheer. Daarom w ord t op 
kaart 1 onderscheid gem aakt in v ie r categorieën bestaan
de natuur:

a- bestaande na tuur en bosgebied in eigendom  bij een 
terre inbeherende organisatie of p a rticu lie r na tuu r
beheerder. Dit geldt voor de natuurgebieden en 
bosgebieden w aar het beheer geregeld is via de 
eigenaar, hetzij een te rre inbeherende organisatie, 
hetzij een pa rticu lie re  eigenaar.

b- bestaande na tuur in beheer bij een te rre inbeheren
de organisatie. Dit betreft natuurgebieden w aar het 
eigendom berust bij een (semi-) overheid m aa rw aa r 
het beheer, bijvoorbeeld via erfpacht, in handen is 
gegeven aan een terre inbeherende organisatie. 

e- bestaande na tuu r m et aankooptite l. Dit be tre ft 
natuurgebieden in p a rticu lie r eigendom  w aar sp ra 
ke kan zijn van p a rticu lie r na tuurbeheer en w aar de 
m ogelijkhe id bestaat voor aankoop en /of beheer 
door een te rre inbeherende organisatie, 

d- bestaande na tuur in eigendom  bij (sem i-)overheid. 
Dit be tre ft de natuurgebieden die in eigendom  zijn 
bij een (se m i-)ove rh e ids in s te lling , zoals R ijks 
w ate rstaat, Domeinen of W aterschap en w aar de 
m ogelijkhe id  bestaat voor te rre inbeherende orga
nisatie om het beheer te verwerven. Dit ge ld t b ij
voorbeeld voor som m ige droogvallende schorren, 
s likken en platen in de getijdewateren en voor te r 
reinen in de afgesloten zeearm en. In de ge tijdew a
teren komen alleen droogvallende schorren, s lik 
ken en platen in aanm erking voor beheer door een 
te rre inb ehe ren de  o rg an isa tie  w a n n e e r actieve 
beheerm aatregelen noodzakelijk zijn.

Groot open w a te r kom t in beginsel niet voor beheer in 
aanm erking.

2 - Agrarisch beheergebied: dat zijn landbouw gronden 
(m eest graslanden) die in het N a tuurbeheerp lan  zijn 
begrensd ais agrarisch beheergebied en w aar landbouw 
kan worden gecom bineerd m et na tuurp roductie  door m id 
del van beheerovereenkom sten.

3- Nieuwe natuur: dat zijn huid ige cu ltuurg ronden w aar 
om vorm ing van landbouw naar natuurgebied gewenst is.

4 - Natuurcompensatieproject: dat zijn begrensde gebieden 
w aar verw erving en in rich ting  ten behoeve van na tuur 
p laatsvindt via een com pensatieopgave en die na uitvoe
ring worden toegevoegd aan de EHS. Per saldo v indt e r 
geen u itb re id ing van EHS plaats - wat verloren gaat w ordt 
e lders aangevuld. Het be tre ft de door GS vastgestelde p ro
je c te n  te r  com pensa tie  van de tw eede verd iep ing 
W esterschelde (N atuurcom pensatie W esterschelde, 1998) 
en pro jecten te r  com pensatie  van na tuu rve rlie s  door 
wegenbouw of u itb re id ing van w oon- of industriegebied. De 
verw erving en in rich ting  van de gebieden vinden plaats 
door de com pensatiep lichtige . Zodra de projecten zijn u it
gevoerd vallen deze gebieden onder de EHS-categorie 
bestaande n a tu u r en kom en ze in aanm erk ing  voor 
beheersubsid ie.

Tot de Ecologische H oofdstruc tuu r behoren ook de eco log i
sche verbindingszones. Dat zijn lijnvorm ige landschapsele
m enten zoals binnendijken en watergangen, die een be lang
rijke  ro l spelen voor de verbre id ing van dieren van het ene 
naar het andere natuurgebied. De natte ecologische ve rb in 
dingszones zijn a fzo n d e rlijk  begrensd in de nota Natte 
Ecologische Verbindingszones (Provincie Zeeland, 1995). De 
verb indingszones zijn weergegeven op het GEOLOKET.
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Tot de Ecologische hoo fds truc tuu r behoort ook de Natte As 
B iesbosch-Deltagebied. Dat is een robuuste verb inding die de 
m oerasgebieden in het Deltagebied moet verb inden m et de 
m oerasgebieden van Laag-Nederland en V laanderen. De 
Natte As is g lobaal begrensd in de Nota Ruim te en w ord t door 
de provincie gefaseerd begrensd in het Natuurbeheerp lan 
Zeeland. Tot dusver is ca. 750 ha begrensd ais nieuwe natuur. 
De verdere begrenzingen zullen plaatsvinden tot aan 2018. Bij 
de begrenzing w ord t rekening gehouden m et opgaven voor 
he rs te l van w aterberg ing en landschapsontw ikkeling.

Ook alle b innendijkse kreken en welen behoren tot de EHS. 
Deze zijn weergegeven ais bestaande na tuur op Kaart 1.

A lle  b innendijken zijn bestaand natuurgebied. Dit betekent 
dat b innendijken in principe aankoopwaardig zijn. In de p ra k 
t ijk  zullen dijken hoofdzakelijk  worden aangekocht in enkele 
d ijken -con cen tra tiege b iede n , zoals de Zak van Zuid- 
Beveland. In het provinciale Actiep lan na tuurbeheer b innen
dijken (2005) is aangegeven dat binnendijken ook in aanm er
king kunnen kom en voo r a g ra risch  na tuurbeheer. 
B innendijken die in eigendom  zijn van boeren of waarover 
boeren langdurig de beschikking hebben en die niet in e igen
dom of beheer zijn bij een terre inbeherende organisatie, kun
nen door de provincie op verzoek ais agrarisch beheergebied 
worden begrensd. In de afgelopen ja ren is zo een aantal d ij
ken ais beheergebied begrensd, zoals te zien is op kaart 1. 
Deze begrenzing kan op verzoek worden uitgebreid. Bij zee
dijken staat de w ate rstaatkund ige functie  centraal, conform  
het Omgevingsplan Zeeland 2006-2012). In dat geval zijn v e r
w erving en na tuurbeheer niet m ogelijk . W anneer deze functie 
zou komen te vervallen, staat de na tuurfunctie  van de d ijk  
ech te r w eer voorop en behoort het na tuurbeheer w e l tot de 
m ogelijkheden. De dijken langs de afgesloten zeearm en 
maken dus w e l deel uit van de EHS en komen in aanm erking 
voor verw erving en beheer. De dijken langs de getijdewateren 
(inc lus ie f het Kanaal door Zuid-Beveland) maken geen deel 
u it van de EHS en komen niet in aanm erking voor verwerving 
en beheer. Ook spoordijken maken geen deel uit van de EHS. 
Op Kaart 1 zijn alleen de dijken weergegeven die concreet zijn 
begrensd ais bestaande na tuur of beheergebied. Een volledig 
overzicht van de binnendijken van de EHS is weergegeven op 
Kaart 5.

A lle  de ltaw ateren (zowel de getijdegebieden ais de afgesloten 
zeearm en) behoren eveneens tot de EHS.

Ook bossen m aken dee l u it van de Ecologische 
Hoofdstructuur. Dit be tre ft tevens de diverse bossen die de 
laatste ja ren zijn aangelegd in het kader van land inrich ting . 
Echte productiebossen maken geen deel uit van de EHS en 
zijn dus ook niet op kaart verm eld. Het G roenproject 't Sloe is 
een m u ltifu n c tio n e e l bosgebied a is  b u ffe r voo r het 
Sloegebied. Het gebied heeft in dit N atuurbeheerp lan de s ta 
tus bestaande na tuu r w aarb ij de recreatie functie  voorop 
staat. Het N atuurbeheerp lan beschrijft alleen de na tuurdoe
len en m ogelijkheden voor na tuur- en landschapsbeheer voor 
deze bossen. Voor het specifieke bosbeleid w ord t verwezen 
naar de Provinciale Bosnota Zeeland (Provincie Zeeland, 
1995). De bossen van de EHS zijn op Kaart 1 weergegeven ais

bestaande na tuu r en bosgebied.
De Zeeuwse EHS omvat daarm ee alle w ezen lijke Zeeuwse 
natuurw aarden, zowel bu itend ijks ais b innendijks. De totale 
oppervlakte per EHS-categorie op 1 januari 2009 is w eerge
geven in onderstaande tabel.

EHS-categorieën met oppervlakte in Zeeland 2009
bestaande natuur, in eigendom  bij een TBO

ha

of p a rtic u llie r na tuurbeheerder 13.136
bestaande natuur, in beheer bij een TBO 7.192
bestaande natuur, m et aankooptite l 2.547
bestaande natuur, in eigendom bij (semi) overheid 12.969
agrarisch beheergebied 2.272
akkerranden 550
nieuwe na tuur 2.372
groot open w a te r 92.511
Totaal EHS 133.549

2.2.7 Grenswijzigingen EHS in 2009

De begrenzing van de EHS is in dit N atuurbeheerp lan slechts 
op enkele punten gewijzigd.

Het bosgebied annex waterw ingebied aan de grens bij Sint 
Jansteen w ord t sinds 2008 door Het Zeeuwse Landschap 
beheerd en om gevorm d tot een gevarieerd natuurgebied. De 
begrenzing van het gebied is aangepast door u itb re id ing van 
bestaand natuurgebied om dit project m ogelijk  te maken.

Op de natuurboerderij Van der Meuten te 's -H ee r Abtskerke 
worden door Het Zeeuwse Landschap na tuurakkers o n tw ik 
keld. De akkers zijn in de begrenzing opgenomen ais bestaan
de natuur.

Het bosgebied van de bestaande bu itenplaats Zeeduin in 
O ostkapelle is door de pa rticu lie re  eigenaar u itgebreid. De 
begrenzing van het bestaande bosgebied is ten behoeve van 
het beheer vergroot.

Enkele bestaande agrarische beheergebieden zijn omgezet in 
bestaand natuurgebied. Het be tre ft een agrarisch beheer- 
grasland in de Kleine D u lper bij H engstd ijk en de S chorred ijk 
bij Hontenisse.

Een enkel bestaand agrarisch beheergebied is om gezet in 
nieuwe natuur. Het be tre ft een perceel in de Boschkreek (bij 
Hulst).

Het bosgebied rond het Sloe is m et enkele bospercelen u itge
breid. Deze percelen zijn ais Groenproject 't Sloe op de kaart 
opgenomen.

Enkele nieuwe agrarische beheergebieden zijn op verzoek 
van de e igenaren/gebru ikers begrensd om agrarisch na tuu r
beheer m oge lijk  te kunnen maken.

Op verzoek van insprekers  zijn de grenzen van enkele 
bestaande beheergebieden en natuurgebieden gecorrigeerd.



3.1 Natuurbeleidsdoelen van EU, rijk en provincie

Nadat de begrenzingenplannen voor de EHS in 1995 gereed 
waren werd een begin gem aakt m et het u itw erken van 
na tuurbe te idsdoe ts te ttingen . De la nd e lijke  do e ls te lling en  
voor na tuu r zijn in 1995 op hoofdtijnen u itgew erkt in de Nota 
Ecosystemen in Nederland (M in is terie  van LNV, 1995). Daarin 
zijn onder andere lande lijke  taakste llingen opgenomen voor 
oppervlakten te rea liseren natuurgebied m et een bepaald 
natuurdoettype. In de nota 'N a tu u r voor mensen, mensen 
voor natuur...' (2001) zijn deze doe lste llingen nader gekwan
tificeerd.

Door het m in is te rie  van LNV is een lande lijk  s te lse l van 
natuurdoettypen ontw ikke ld ais hu lpm idde l bij de natuurbe- 
feidsptanning (Baf et at., 1995). In 2001 zijn de natuurdoe lty- 
pen herzien. De natuurdoelen voor de Zeeuwse EHS zijn voor 
het ee rs t in d e ta il u itg e w e rk t in het basisdocum ent 
Natuurdoelen voor de Zeeuwse EHS (Provincie Zeeland, 2000) 
en in de daaropvolgende ja ren verfijnd  in de Natuurgebieds- 
ptannen van 2001 en 2005.

Het Rijk en de Provincies hebben samen de natuurbe le ids- 
doefsteftingen voor de EHS vastgestetd. De door de provincies 
u itgew erkte  natuurdoetenkaarten zijn lande lijk  samengevat 
tot een lande lijke  natuurdoetenkaart, die in 2003 aan de 
Tweede Kam er is aangeboden. Aan de hand van de na tuur-

doetenkaart kan per gebied worden bepaald we lke kw a lite it 
moet worden behaald en w e lke  m aatregelen daartoe moeten 
worden getroffen.

3.2 De Index Natuur en Landschap

Met de invoering van het nieuwe subsid ieste lse l in 2010 w ordt 
het s te lse l van natuurdoettypen vervangen door de Index 
N a tuur en Landschap. Deze index bevat doetbeschrijv ingen 
voor 58 na tuur-en beheertypen, 17 agrarische beheerpakket
ten en 20 tandschapspakketten. Zie B ijlage 1. De na tuurdoe
len van de EHS worden in dit nieuwe beheerpfan niet gew ij
zigd. Wet w orden de oude natuurdoettypen vervangen door de 
nieuwe beheertypen. Bij de om zetting van de oude naar de 
nieuwe beheertypen w ord t rekening gehouden met het lopen
de beheer in de natuurgebieden en agrarische beheergebie
den. In B ijlage 2 is de om zetting van natuurdoettypen en 
beheerpakketten naar beheertypen beschreven.

De beheertypen in dit N atuurbeheerptan zijn ontleend aan de 
Index N a tuur en Landschap. Dit is een nieuwe, un iform e en 
s te rk  vereenvoudigde "na tuu rtaa f" die in overleg tussen 
beheerders en de overheid (In terprovinciaa l Overleg en het 
m in is te rie  van LNV) tot stand is gekomen.
De Index N a tuur en Landschap bestaat uit de onderdelen 
natuur, agrarische na tuu r en fandschapsefem enten. In de

B loem d ijk  bij D ijkhu is jes  (Schouwen)
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Index worden verder drie  niveaus onderscheiden: doelen voor 
de sturing  op na tuur en na tuu rkw a lite it, beheertypen voor de 
begrenzing op kaart en de subsid ieverlen ing en beheervoor- 
schriften  ais ins trum en t om de doelen te bereiken.

De doelen zijn bedoeld ais s tu rin gs ins trum en t op lande lijk  
niveau en worden gebru ik t om afspraken tussen r ijk  en p ro
vincies te maken over het na tuur- en landschapsbeheer in de 
ILG -bestuursovereenkom sten en voor de rapportages van de 
m in is te r aan de Tweede Kamer, van de provincies aan LNV en 
van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten.
De beheertypen zijn geschikt voor de aansturing van het 
beheer en vorm en de basis voor afspraken over doelen en 
m iddelen tussen provincie en beheerder enerzijds en voor 
financië le  afspraken tussen r ijk  en Staatsbosbeheer ander
zijds.
Voor de verw ezenlijk ing van de gestelde doelen zijn per 
beheertype beheervoo rsch riften  ge fo rm u lee rd . Voor een 
na tuurbeheerder ge ld t een algem ene beheerverp tichting en 
voo r een ag ra risch e  n a tu u rb e h e e rd e r w orden concrete 
beheerm aatregelen voorgeschreven in de vorm  van beheer
pakketten.

In de Index N a tuur en Landschap zijn per beheertype ook de 
standaard kostprijzen berekend. Dat zijn de tota le kosten die 
verband houden m et het in stand houden van het beheertype. 
De standaardkostprijzen vorm en de basis voor de beheersver
goedingen en de subsid iebedragen die worden toegekend 
voor het beheer van natuurgebieden.

De vergoedingen voor agrarisch beheer zijn een afspiegeling 
van de kosten van actie f beheer en van de inkom stenderving 
wegens productieverlies.

De s tan daa rdko s tp rijze n  en vergoedingen zijn ja a r li jk s  
aan verandering onderhevig en worden daarom niet in dit 
N atuurbeheerptan opgenomen. De bedragen worden door 
de p rov inc ie  ja a r li jk s  bekendgem aakt bij het Open- 
s te llingsbes lu it.

3.3 Toewijzing van beheertypen

Aan e lk  natuurgebied van de EHS is een beheertype toege
kend. Het beheertype beschrijft de na tuu rkw a lite it en beheer- 
m aatregeten die moeten worden getro ffen om deze kw a lite it 
in stand te houden. Bij het toekennen van de beheertypen is 
rekening gehouden m et de bestaande natuurw aarden en met 
de kansen voor na tuurontw ikke ling .

Voor specifiek weidevogelbeheer binnen natuurgebieden is in 
dit Natuurbeheerptan het beheertype soo rte n rijk  weidevogel- 
g rastand s le ch ts  in bepaalde gevallen opengeste td . In 
Zeeland gaan soo rtenrijke  weidevogetgrastanden in hoge 
m ate samen met botanische waarden, zoals b loe m rijk  g ras
land, zift grasland en beheerde kwelder. In dergefijke na tuu r
gebieden heeft een gebiedsgericht (botanisch) beheer m et de 
daarbij behorende beheerpakketten vee la l de voo rkeu r boven 
het soo rtgerich t (weidevogef)beheer. Bem esting en een vee
bezetting hoger dan 1,5 GVE staan op gespannen voet m et de

botanische waarden. Een specifiek w eidevogelbeheer is daar
entegen wét gewenst voor de echte weidevogelgebieden van 
Zeeland, zoals het weidegebied van Sint Laurens en de 
Hengstd ijkse Putting.

Om dezelfde reden is het pakket w intergastenw eide voor de 
Zeeuwse natuurgebieden niet opengestetd.

Via het GEOLOKET kan men op de kaart 'beheerpakketten ' 
het beheertype voor a lle na tuu r- en beheergebieden van de 
EHS vinden.

W eidevogefpakketten zijn opengestetd voor a lle bestaande 
agrarische graslanden rond de actuele weidevogelgebieden 
Prunje, Kapefse en Yerseke Moer, Sint Laurense Weihoek en 
Hengstd ijkse Putting. Daarnaast zijn weidevogefpakketten 
opengestetd voor enkele verspreid liggende graslanden met 
broedende weidevogels.

3.A De beheertypenkaart

De beheertypenkaart

In dit N atuurbeheerptan zijn de beheertypen voor het actuele 
beheer vastgefegd op een beheertypenkaart. De beheerty
penkaart (kaart 4) geeft per detaifgebied het beheertype in de 
huid ige situa tie  w eer en is de basis voor beheersubsid ies op 
korte  te rm ijn . Bij de on tw ikke ling  van de beheertypenkaart is 
gebru ik  gem aakt van de gegevens van terre inbeheerders en 
Dienst Regelingen (PBdatabase). A lleen beheertypen die op 
deze kaart staan verm eld komen in aanm erking voor subs i
d iëring.

De am bitiekaart

Naast een beheertypenkaart bevat dit plan ook een am b itie 
kaart (kaart 3). De am b itiekaart bevat de beheertypen voor 
het eindbeheer. De am b itiekaart is gebaseerd op de provinci
ale na tuurbefe idsdoefste ffingen. De natuurdoe len uit het 
Natuurgebiedsptan Zeeland 2005 zijn daarbij ongewijzigd 
overgenomen en vertaa ld volgens de algem ene vertaaftabef 
van Bijlage 2.

Voor nog te on tw ikke len na tuurterre inen is het niet a ltijd  
m ogetijk  om af een u itsp raak te doen over de gewenste 
beheertypen. In dat gevat is vee la l het beheertype N00.01 
opgenomen (nog om te vorm en naar natuur). Soms is wet 
bekend w elke natuurbeheertypen binnen een te rre in  moeten 
worden gerealiseerd, m aar kan de exacte ligging pas worden 
vastgestetd op het m om ent van in rich ting . Dat w it zeggen dat 
Gedeputeerde Staten kunnen bestuiten om de am bities van 
een te rre in  te w ijz ig ingen of te verfijnen. Dat laatste gebeurt 
b ijvoo rbee ld  bij n a tu u ro n tw ikke lin g sp ro je c te n . Op het 
m om ent dat voorm alige  landbouwgrond daadw erke lijk  w ordt 
ingerich t en beheerd ais natuur, worden de am b itiekaart en 
de beheertypenkaart vee la l geactualiseerd.



Natuurbeheertypen Zeeuwse EHS in 2009 ha
A01.01.01 a Weidevogelgebied m et rustperiode van 1 a p ril tot 1 juni 36,2
A01.01.01c Weidevogelgebied m et rustperiode van 1 a p ril tot 15 jun i 11,1
A01.01.01 d Weidevogelgebied m et rustperiode van 1 a p ril tot 22 jun i 165,5
A01.01.03c Plas dras m et inundatieperiode van 15 februari tot 15 jun i 0,8
A01.02.01 Bouwland m et broedende akkervogels 550,0
A02.01.01 Botanisch weiland 1.286,5
A02.01.02 Botanisch hooiland 765,1
A02.02.02a Drie van de zes ja a r graan 8,1
N00.01 Nog om te vorm en naar na tuur 2.371,0
N01.01 Zee en wad 98.021,6
N01.02 Duin- en kw elderlandschap 1.760,5
N01.03 Rivier- en m oeraslandschap 1.611,9
N06.02 Zoete plas 513,0
N06.03 Brak w a te r 665,1
N06.06 Afgesloten zeearm 10.162,6
N05.01 Moeras 695,6
N05.02 Gemaaid rie tland 1A
N06.01 V eenm osrietland en m oerasheide 20,2
N08.01 Strand en em bryonaal duin 61,5
N08.02 Open duin 1.209,0
N08.03 Vochtige duinvallei 333,5
N09.01 Schor of kw e lder 3.116,6
N 10.01 Nat schraalland 6,6
N 10.02 Vochtig hooiland 893,6
N11.01 Droog schraalgrasland 375,0
N 12.01 B loem dijk 766,6
N 12.02 Kru iden- en faunarijk  grasland 2.205,3
N 12.03 Glanshaverhooiland 8,6
N 12.04 Z ift- en overstrom ingsgrasland 1.986,2
N 12.05 Kru iden- en faunarijke akker 23,9
N 12.06 Ruigteveld 273,6
N 13.01 Vochtig weidevogelgrasland 531,2
N 13.02 W intergastenweide 20,5
N 14.03 Haagbeuken- en essenbos 876,2
N 15.01 Duinbos 366,9
N 15.02 Dennen-, e iken- en beukenbos 235,0
N 16.01 Droog bos m et productie 512,5
N 16.02 Vochtig bos m et productie 1.125,6
N 17.01 Vochtig hakhout en m iddenbos 62,6
N 17.03 Park- en stinzenbos 202,6
N 17.04 Eendenkooi 19,1

Totaal 133.569,0

IMNAB

Aan de be he ertype nkaa rt en de a m b itie k a a rt tig t het 
Inform atieM odet N A tuurBeheer (IMNAB) ten grondslag. Dit is 
een un iform e, lande lijke  geodatabase (gegevensbestand met 
geografische gegevens) w aarin  gegevens van provincies, 
beheerders en Dienst Regelingen worden opgeslagen en die 
door a lle provincies, u itvoeringsinstan ties en beheerders 
gebru ik t kan worden. Het IMNAB draagt bij aan een eenvou
dige en snelle gegevensuitw isseling, zodat subsid ies snel en 
eenvoudig kunnen worden toegekend.

De beheertypen zijn vanwege het hoge detailn iveau niet 
geschikt voor weergave op analoge kaart. Daarom w ordt in dit 
N atuurbeheerptan volstaan m et globale overzichtskaarten

(kaarten 3 en 6). De detaifgegevens zijn via in te rne t te raad
plegen op de provinciale website  via het GEOLOKET: 
http ://toke t.zeetand .nt/geo en dan kiezen voor geografische 
kaart 'N atuurbeheerptan '.

In bijlage 3 staat beschreven hoe men de website  kan vinden, 
w e lke  in fo rm atie  in het GEOLOKET is opgeslagen en hoe men 
deze in fo rm atie  kan raadplegen.

3.5 Zoekgebieden

Voor na tuur- en beheergebieden die niet exact op de beheer
type nkaa rt kunnen w orden w eergegeven zijn in d it 
N atuurbeheerptan zoekgebieden opgenomen. Dit zijn ru im
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begrensde gebieden w aarb innen onder bepaalde randvoor
w aarden n a tu u r- en beheergebieden kunnen w orden 
begrensd en w aarb innen onder bepaalde randvoorwaarden 
beheersubsid ie kan worden aangevraagd.

Zoekgebieden voor beheer van binnendijken

Op kaart 5 zijn a lle binnendijken van Zeeland weergegeven. 
Naargelang de na tuurw aarde van deze dijken w ord t onder
scheid gem aakt tussen bloem dijken (botanische waarden 
staan centraal), faunadijken (verbindingszone staat centraal) 
en landschappelijke dijken (landschap staat centraal). Per 
d ijktype zijn versch illende vorm en van na tuur- en land 
schapsbeheer gewenst. Op al deze dijken bestaan m og e lijk 
heden voor beheer m et beheertypen van de Index N atuur en 
Landschap.

A lleen op dijken die zijn begrensd ais agrarisch beheergebied 
zijn ook agrarische beheerpakketten m ogelijk . P articu lie re 
eigenaren en beheerders van binnendijken die in aanm erking 
w illen  komen voor subsid ie agrarisch na tuurbeheer kunnen 
h iertoe een gem otiveerd verzoek (brief met gedeta illeerde 
kaart) om begrenzing indienen bij de Provincie Zeeland. 
Nadat de begrenzing is vastgesteld kan subsid ie SNL worden 
aangevraagd.

Zoekgebieden voor akkerrandenbeheer

De akkervogels komen binnen Zeeland geconcentreerd voor 
in enkele specifieke akkervogelgebieden. De ligging van deze 
akkervogelgebieden is weergegeven op kaart 6. Daarbuiten 
kunnen akkervogelgebieden worden on tw ikke ld  door m iddel 
van geconcentreerd akkerrandenbeheer. Samen vorm en deze 
gebieden het provinciale zoekgebied voor akkerrandenbe
heer. De begrenzing m arkeert het zoekgebied voor akkervo- 
ge lbeheer w aarb innen faunarandenpakketten door m iddel 
van co llec tie f beheer kunnen worden aangevraagd.

Zoekgebieden voor w eidevogelbeheer

Ook bij het weidevogelbeheer is een verdere concentra tie  in 
en rond de echte weidevogelgebieden gewenst. Op kaart 7 zijn 
de w e idevoge lgeb ieden van Zeeland w eergegeven. De 
begrenzing m arkeert het zoekgebied voor agrarisch weidevo
ge lbeheer waarb innen op verzoek nieuwe begrenzing van 
beheergebieden kan plaatsvinden. Buiten deze zoekgebieden 
w orden in beg inse l geen nieuwe w eidevoge lgeb ieden 
begrensd.

Zoekgebieden voor ganzenopvang

Het ganzenopvangbeheer is gerich t op beheerm aatregelen in 
de ganzenrijke gebieden van Zeeland. Deze zijn in 2006 door 
GS begrensd en sindsdien niet gewijzigd. De opvanggebieden 
zijn weergegeven op kaart 8. De begrenzing m arkeert het 
zoekgebied voor ganzenopvangbeheer waarb innen ganzenbe- 
heerpakketten door m idde l van co llec tie f beheer kunnen w o r
den aangevraagd.

Zoekgebieden voor landschapsbeheer

Landschapsbeheer is m oge lijk  in a lle  bestaande natuurgeb ie
den en beheergebieden van de EHS zoals weergegeven op 
kaart 1. Binnen deze gebieden kunnen landschapspakketten 
individueel worden aangevraagd.

Buiten de EHS is landschapsbeheer bovendien m oge lijk  in het 
Nationaal Landschap Zeeland, met de drie  deelgebieden 
W alcheren, Zak van Z u id -B eve land en West Zeeuwsch 
Vlaanderen. Dit zoekgebied is weergegeven op kaart 9. De 
begrenzing m arkeert het zoekgebied voor landschapsbeheer 
w aarb innen landschapspakketten buiten EHS door m iddel 
van co llec tie f beheer kunnen worden aangevraagd.



4.1 Verwerving van natuurgebieden

Gebieden die op de EHS kaart (Kaart 1) zijn aangeduid ats 
nieuwe na tuu r of ais bestaande na tuur m et aankooptite t 
komen in aanm erking voor verw erving ten behoeve van een 
terre inbeherende organisatie.

Voor deze gebieden heeft BBL een koopplicht. Dat houdt in 
dat BBL deze gronden dient aan te kopen indien deze door de 
eigenaar tegen agrarische waarde te koop worden aangebo
den. Deze koopplicht is een verw erv ingsp ticht voor BBL, m aar 
geen p licht voor de grondeigenaar om de grond te koop aan te 
bieden.

Realisatie van nieuwe na tuur gebeurt op basis van v r ijw il lig 
heid.

Buiten de begrensde natuurgebieden kan BBL in het hete 
plangebied eveneens gronden verwerven (ais ru itgrond) voor 
de rea lisa tie  van de natuurgebieden. BBL b lijf t dus in het 
gehete plangebied actie f op de g rondm arkt. BBL levert g ron
den door aan te rre inbeherende organisaties.

Het grootste deel van de Zeeuwse EHS lig t bu itend ijks in de 
dettawateren en in de Voordelta. H ier worden de na tuu rw aar
den p rim a ir in stand gehouden door m idde l van w e tte tijke  
bescherm ing (N atuurbescherm ingsw et, Natura 2000, Wet op

de Ru im te lijke Ordening). Voor deze gebieden zijn w e tte tijke  
bepalingen van kracht. Verwerving van natuurgebied is h ie r in 
beginsel niet m ogetijk.

A lleen voor droogvallende getijdegronden die d irect grenzen 
aan het vasteland (stikken en schorren) is ook aankoop moge- 
Lijk m its  een actie f beheer noodzaketijk is. Aankoop is alleen 
m ogetijk  w anneer het pa rticu lie re  grond betreft. Bij over- 
heidsgrond is alleen het beheer te verwerven.

Verworven natuurgebied van de EHS w ordt doorgeteverd 
aan een te rre inb ehe ren de  o rgan isa tie , S tich tin g  Het 
Zeeuwse Landschap, S taatsbosbeheer of Vereniging N a tuu r
m onum enten. Uit het oogpunt van effic iency heeft elke 
beheerder een eigen werkgebied. Dit is weergegeven op kaart
11. W anneer daar aanleiding toe is kan de kaart m et w e rkge
bieden worden aangepast. In dit N atuurbeheerptan is deze 
kaart niet gewijzigd.

B innendijks zijn a lle instrum enten van het na tuurbele id  van 
toepassing: w e tte tijke  bescherm ing, verw erving, func tiever
andering, in rich ting  en beheer. Aankoop van natuurgebied 
geschiedt op v r ijw illig e  basis. De aankopen van natuurgebied 
door de pa rticu lie re  te rre inbeherende organ isaties worden 
gesubsid ieerd via de Regeling P a rtic u lie r N a tuurbeheer 
(PNB). Aankopen ten behoeve van Staatsbosbeheer worden 
gefinancierd via het ILG aankoopbudget.

W ilde b loem enrand op akke r bij B rouwershaven (Schouw en-Duiveland)



4.2 Functieverandering

Gebieden die op de EHS kaart zijn aangeduid ais nieuwe 
n a tuu r komen in aanm erking voor functieverandering. Bij 
functieverandering w ord t het gebied op in itia tie f van de e ige
naar om gevorm d van landbouw naar natuur. De w aardedaling 
van de grond w ord t gesubsidieerd via de Subsid ieregeling 
K w a lite its im pu ls  N atuur en Landschap.

Voor deze functieverandering bestaat sinds 2005 een fiscale 
v rijs te lling .

Functieverandering  w o rd t gecoördineerd door de D ienst 
Landelijk  Gebied. Functieverandering is in beginsel alleen 
m ogetijk  voor beheertypen die gebonden zijn aan het c u ltu u r
landschap en indien e r sprake is van eenheid van beheer, 
zoals beschreven in paragraaf 2.2.1.

4.3 Inrichting en kwaliteitsverbetering van 
natuurgebieden

In het Subsid ieste lse l voor N a tuur en Landschapsbeheer 
w ord t onderscheid gem aakt tussen financ ie ring  van het 
beheer en financiering  van eenm alige investeringen te r v e r
be te ring  van de n a tu u rk w a lite it (k w a lite its im p u ls e n  via 
in richtingsm aatrege len). Dit is w eerspiegeld in twee subs i
d ieregelingen: de Subsid ieverordening N a tuur en Landschap 
(SNL) voo r het beheer en de S ubs id ie rege ling  
K w a lite its im pu ls  N a tuur en Landschap (SKN) voor in rich ting  
en functieverandering. De reden is dat de afspraken over 
na tuu r in de ILG -bestuursovereenkom sten tussen r ijk  en p ro
vincies in het verleden vooraf waren gerich t op de kw an tita 
tieve opgaven (hoeveel hectares nieuwe na tuur w ordt e r 
gerealiseerd). R ijk en provincies gaan ech ter ook afspraken 
maken over de kw alitatieve opgaven voor na tuu r (hoe goed 
staat de na tuu r ervoor). Het onderscheid tussen beheer en 
kw a lite its im pu lsen  w ord t gem aakt op basis van een analyse 
tussen verschiffen in de actuele en de gewenste s itua tie  
(am bitie) van een gebied. Daarbij w ordt gebru ik  gem aakt van 
de beheertypen van de Index N a tuur en Landschap.

In rich ting  Nieuwe EHS ten behoeve van terreinbeherende  
organisaties

Gebieden m et de aanduiding Nieuwe na tuur op kaart 1 komen 
in aanm erking voor in rich tingssubsid ie . Aan de hand van het 
beheertype is vastgefegd w elke vorm en van in rich ting  nood- 
zakefijk  zijn. Indien het gebied door BBL is aangekocht ten 
behoeve van een te rre inbeherende organ isatie zat de in r ic h 
ting plaatsvinden onder regie van de Provincie. De m iddelen 
voor dergefijke in rich tingspro jecten zijn afkom stig uit het ILG 
budget In rich ting  Nieuwe EHS. De uitvoering loopt via de 
Dienst Landelijk  Gebied.

A lle  nieuwe natuurgebieden dienen natuurtechnisch te w o r
den ingericht. Vaak moeten landbouwkundige voorzieningen 
ais greppels, prikke ld raad en drainages worden verw ijderd, 
m oet de ve rrijk te  bouwvoor worden afgevoerd en moet het

oude re lië f van kreken, platen en oudfandgrasfanden worden 
herste ld . Ook zijn vaak w aterhu ishoudkund ige m aatregelen 
nodig. De in rich ting  van een nieuw natuurgebied is h ierdoor 
een com plex proces waarb ij goed rekening moet worden 
gehouden m et de belangen van natuur, landbouw, recreatie 
en om wonenden.

Voor e lk  n ieuw natuurgebied w ord t een na tuu ron tw ikke lings
plan opgestefd. Het voortouw  lig t bij de Provincie. Deze w e rk t 
nauw samen m et de andere betrokkenen via de Provinciale 
W erkgroep N a tuurontw ikke ling . H ierin zijn vertegenwoordigd 
de Provincie, de Dienst Landelijk  Gebied, de drie  te rre inbehe
rende organisaties, de waterschappen, R ijkswaterstaat, de 
provinciaa l archeoloog en ais agendafid de afdeling recreatie 
van de Provincie. T ijdens het opstellen van het plan w ordt 
door de Provincie frequen t overleg gevoerd m et Dienst 
Landelijk  Gebied (veelal toekom stig uitvoerder) en de na tuu r
beheerders (soms uitvoerder, bijna a ltijd  eindbeheerder) over 
u itvoerings- en beheeraspecten, kosten, financiering, recrea
tie f m edegebru ik, w a te rtoets, program m ering, p lanning, etc.

Bij het opstellen van na tuurontw ikke lingsp lannen hoort stee
vast ook het overleg m et de desbetreffende na tuurveren ig in- 
gen en voo rlich ting  in de streek. H ierbij w o rd t ook de 
gem eente betrokken. Dit biedt de direct om wonenden de 
gelegenheid om op basis van in fo rm atie  zelf te komen met 
ideeën en suggesties voor de nieuwe natuur, die in de toe
kom st im m ers hun eigen omgeving w ordt. A is tre kke r is de 
Provincie ook eerstveran tw oorde lijke  voor de com m unicatie  
rond het na tuurontw ikkefingspfan. De opm erkingen vanuit de 
streek worden verw erk t in een concep t-natuu rontw ikkefings- 
pfan, dat te r  advisering w ord t aangeboden aan de Provinciale 
Com m issie voor de Groene Ruim te (PCGR). Na verw erking 
van het PCGR-advies stelten GS het natuurontw ikkefingspfan 
fo rm ee l vast ais u itw e rk ing  van het N atuurgebiedsptan. 
Vervolgens dient het vastgestefde plan ais opdracht aan de 
uitvoerende organisaties (Dienst Landelijk  G eb ied/natuurbe
heerder), die befast zijn m et de daadwerkefijke in rich ting .

De kosten van na tuurontw ikke lingspro jecten worden voldaan 
uit het ILG budget Inrich ting Nieuwe EHS. Aangezien dit bud
get niet toereikend is voor a lle geplande projecten worden 
aanvullende provinciale budgetten ingezet uit onder andere 
Kw afite its im pufs Groen en NCW.

Na voltooiing van het project w ord t het nieuwe natuurgebied 
overgedragen aan de terre inbeherende instantie, die het 
gebied daarm ee in beheer neemt.

Inrichting b ij pa rticu lie r natuurbeheer

Bij grote pa rticu lie re  in rich tingspro jecten kan de in itia tie fne 
m er een beroep doen op de provincie voor het opstellen van 
een in rich tingsp lan en voor het organiseren van de in r ic h 
tingsw erken. De beheerder is daarbij verzekerd dat het plan 
op de ju is t w ijze w ord t uitgevoerd.

P articu lie re  grondeigenaren kunnen e r ook voor kiezen de 
in rich ting  onder eigen regie uit te voeren. H ierbij zijn de toe



kom stige beheerders zelf verantw oorde lijk  voor de uitvoering 
van het na tuuron tw ikke lingsp lan  op basis van de overeen
kom st die zij aangaan m et de Dienst Regelingen.
Ook zorgt de beheerder ze lf voor de com m unicatie  naar de 
streek. Bij de u itvoering is goed overleg m et de Provincie dan 
w e l Dienst Landelijk  Gebied noodzakelijk.

Bij p a rticu lie r na tuurbeheer lig t het voortouw  bij de in rich ting  
bij de pa rticu lie re  eigenaar. Deze kan voor advisering een 
beroep doen op de Provincie Zeeland (begrenzing, beheerty
pen), de Dienst Regelingen (subsidievoorwaarden) en gespe
cia liseerde organ isaties zoals de S tichting Beheer N a tuur en 
Landelijk  Gebied en de S tichting Landschapsbeheer Zeeland. 
De eigenaar overlegt m et de Provincie en Dienst Landelijk  
Gebied bij het u itw erken van natuurdoelen en m aatregelen 
voo r het desbe tre ffende  gebied. Desgewenst kan de 
Provincie, ais nadere u itw erk ing van het Natuurbeheerp lan, 
een in rich tingsschets  opstellen w aarin  de beheertypen nader 
worden u itgew erkt. De pa rticu lie re  na tuurbeheerder is ook 
veran tw oorde lijk  voor afspraken m et de betrokken organ isa
ties en voo rlich ting  in de streek. Voordat het project kan w o r
den u itgevoerd d ien t een bes tem m in gsw ijz ig ing  bij de 
gem eente te worden aangevraagd.

Kwalite itsim puls bestaande natuur

Bestaande natuurgebieden w aar het beheertype am bitie  niet 
w ordt gehaald en w aar een kw a lite its im pu ls  gewenst is zullen 
bij voorkeur door de beheerder worden ingericht. Deze kan 
h ie rb ij advies of onders teun ing in roepen bij de Dienst 
Landelijk Gebied. Oude natuurgebieden hebben veela l te kam 

pen met de gevolgen van verdroging en eu tro fiëring uit het 
verleden. Door de waterhu ishoud ing te verbeteren en de v e r
rijk te  bodemlaag af te plaggen kan de varia tie  van het gebied 
worden vergroot en kan de na tuur zich w eer herste llen.

Kw alite itsverbe te ring van bestaande na tuu r v indt p laats op 
in itia tie f van de terre inbeheerder. Deze kan voor het uitvoeren 
van de herste lm aatrege len een beroep doen op u iteen lopen
de subsid ievorm en, zoals de Subsidie E ffectgerichte Maat
regelen (EGM/OBN), de ILG Subsidie m ilieu tekorten  en de ILG 
subsid ie In rich ting  EHS. Subsidieaanvragen worden getoetst 
aan dit Natuurbeheerp lan.

Subsidies voor kw a lite its im pu lsen  worden vers trek t op basis 
van de S ubs id ie rege ling  K w a lite its im p u ls  N a tu u r en 
Landschap. De aanvragen worden door de provincie getoetst 
aan het brede p rov inc ia le  M ee rja re np rog ra m m a V itaa l 
P la tte land (pMJP) en aan de doelen in dit Natuurbeheerp lan. 
De investeringssubsid ie kan gerich t zijn op:
a. m aatregelen voor verbetering van de na tuu rkw a lite it 

in een bestaand na tuu rte rre in  w aarb ij het beheertype 
niet verandert;

b. in rich tingsm aatrege len in een bestaand na tuurte rre in  
w aarb ij van het aanwezige beheertype w ord t overge
stapt naar het gewenste beheertype;

c in rich tin g sm a a tre g e le n  op landbouw grond om de
kw a lite it van een aanwezig agrarisch beheertype te 
verhogen;

Voor de specifieke voorwaarden m et betrekking tot de ve rle 
ning van een investeringssubsid ie w ordt verwezen naar de 
provinc ia le  S ubs id ie rege ling  K w a lite its im p u ls  N a tu u r en 
Landschap.

In r ich ting  van een n ieuw  na tuurgeb ied Van H aaftenpo lde r (Tholen)
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H ers te l b loem dijken A g ra risch  w eidevogelbeheer

Om verru igde bloem dijken effectie f te kunnen herste llen  tot 
soo rtenrijke  dijken is een eenm alige opknapbeurt in som m i
ge gevallen noodzakelijk. Daarbij kan de opslag van ruigte, 
dom inante grassen en s tru iken worden verw ijderd , waarna 
het te rre in  in beheer kan worden genomen. De provincie s te lt 
subsid ie beschikbaar voor dijken waarop een beheertype 
B loem dijk  N 1 2.01 of een agrarisch botanisch beheerpakket is 
opengesteld. Zowel te rre inbeheerders ais pa rticu lie ren en 
boeren kunnen van deze m ogelijkhe id  gebru ik  maken. De 
aanvraag loopt via de S tichting Landschapsbeheer Zeeland. 
Voor dit doei is 25.000 euro provinciaa l budget per ja a r gere
serveerd, overeenkom stig het provinciale d ijkenactieplan.

U M  Beheer van natuurgebieden en agrarische 
beheergebieden

Beheer van natuurgebieden

Het beheertype, zoals dat in dit N atuurbeheerp lan is opgeno
men, bevat de beheerm aatregelen die horen bij de subsid ië 
ring. De na tuurbeheerder dient de doe lste llingen van een 
beheertype na te leven en aldus de omschreven kw a lite it in 
het beheertijdvak van 6 ja a r te behouden. Door m idde l van 
contro les, audits en m on ito ring  w ord t nagegaan of de ges te l
de doelen worden gehaald of dat moet worden bijgestuurd.

Beheersubsidie kan alleen worden aangevraagd voor gebie
den in dit N atuurbeheerp lan waarop een natuurbeheertype is 
vastgesteld.

De beheertypen kunnen per gebied in de ta il worden bekeken 
op de provinciale website  via het GEOLOKET.

Beheer van agrarische beheergebieden

Agrarische beheersubsid ie kan alleen worden aangevraagd 
voor gebieden in dit N atuurbeheerp lan waarop een beheer
pakket is vastgesteld en voor gebieden die deel u itm aken van 
een co llec tie f agrarisch beheerplan.

In dit N atuurbeheerp lan zijn voor a lle agrarische beheerge
bieden van Zeeland beheerpakketten opgenomen. In deze 
beheerpakketten staat de beoogde na tuu rkw a lite it beschre
ven en staan voo rschriften  voor het beheer. De agrarische 
beheerder dient de bepalingen van een beheerpakket na te 
leven en aldus het omschreven natuurdoe l in het beheertijd 
vak van 6 ja a r te rea liseren. Door m idde l van contro les en 
m on ito ring  w ord t nagegaan of de gestelde doelen worden 
gehaald of dat moet worden b ijgestuurd. De contro le  bij ag ra
risch na tuurbeheer is afgestem d op de eisen van de EU.

De agrarische beheerpakketten kunnen per gebied in deta il 
worden bekeken op de provinciale website  via het GEOLOKET.

Bij het weidevogelbeheer draait het om de rustperiode tijdens 
het broedseizoen w aarb innen de weidevogels zich ongestoord 
m oeten kunnen voortp lanten. In dit N atuurbeheerp lan zijn 
beheerpakketten m et langere rustperioden opgenomen.

Agrarisch akkerfaunabeheer

Het ag ra risch  akke rfaunabeheer is spec ifiek  ge rich t op 
akkervogels zoals Patrijs  en Veldleeuwerik. De ligging en 
begroeiing van de faunarand worden afgestem d op deze soo r
ten. A kkerranden voor de P atrijs  zijn gevarieerd m et 3 s tro 
ken, te w e ten hoog gras, laag gras en ka le grond. 
A kkerranden voor de Veld leeuw erik zijn breed m et stroken 
laag gras en kale grond.

Bij het opstellen van het co llec tie f beheerplan akke rranden
beheer worden de volgende spe lregels gevolgd:
- randen worden b ijvoorkeur gesitueerd in of nabij bestaande 

b ro e d te rr ito r ia  van akke rvoge ls , m .n. P a trijs  en 
Veld leeuwerik

- randen worden b ijvoorkeur gesitueerd nabij andere groen- 
elem enten zoals heggen, sloten, kreken, dijken

- randen worden bij voo rkeu r niet gesitueerd langs drukke 
verkeerswegen, nabij bewoond gebied, op kopakkers en 
nabij hoge beplanting

- het beheer van de rand w ordt afgestem d op de beoogde 
akke rvog e lso o rt. G evarieerde g rasranden voor 
V e ld leeuw erik ; gevarieerde gras- en ru ig te randen voor 
Patrijs

- de afstand tussen broedbiotopen (akkerranden en andere 
elem enten) is k le ine r dan 500 m.

- de verhouding tussen zom erranden en w in terranden is b ij
voo rkeu r 5:1

- bij het inzaaien van de randen w ord t gebru ik  gem aakt van 
zaadm engsels en zaaidichtheden zoals on tw ikke ld  in de 
projecten A kkerranden à la carte en Integrale akke rim pu ls  
Zeeland. Deze m engsels zijn beschreven in b ijlage 5. In het 
Co llectief beheerplan akkerranden Zeeland kunnen nadere 
details worden vastgesteld over het zaadm engsels, rand- 
breedtes en strokenbeheer.

Aangezien de faunaranden vaak langs w aterlopen liggen 
dient het beheer van akkerrand en w aterloop op e lkaa r a fge
stem d te worden. De meeste slo ten en watergangen in 
Zeeland zijn opgenomen in zogenaamde 'de lfp lannen ' van de 
beide Zeeuwse waterschappen. Gemiddeld eens in de 8 ja a r 
w ord t een sloot geschoond of uitgebaggerd. S lootkanten w o r
den bovendien ja a rlijk s  gemaaid. Het berijden van een akke r
rand en het deponeren van bagger op een akkerrand vorm t 
een voortdurend aandachtspunt aangezien dit de kw a lite it van 
de faunarand kan aantasten. De Dienst Landelijk Gebied en de 
waterschappen hebben hierover het volgende afgesproken: 

de akkerrand is een volwaardig landbouwproduct w a a r
mee zorgvuldig w ord t omgegaan



de akkerbouwer heeft een ontvangplicht voor baggerspecie 
delven gebeurt eens in de 8 jaar; 1x in het beheertijdvak 
mag h iertoe de rand bereden worden 
bij een sm alte rand (tot 12 m) w ordt de bagger over de 
rand heen op de akke r gezet; bij een brede rand w ord t de 
bagger in rijen haaks op de stoot in de akkerrand gezet 
maaien gebeurt zoveel m ogetijk  vanaf de weg 

- waterschap en eigenaar w isselen in fo rm atie  uit over de 
ligging van de faunaranden, over het detfptan en over de 
maaidata
de waterschappen in form eren e lk  voo rjaar bij de Dienst 
Regelingen naar de ligging van de faunaranden 
de Dienst Regelingen vers trekt op verzoek kaarten met de 
ligging van akkerranden aan waterschappen 
de aanvrager b lijf t ve ran tw oorde lijk  voor de kw a lite it van 
de akkerrand.

Agrarisch beheer binnendijken

Bij het agrarisch beheer van binnendijken w ord t onderscheid 
gem aakt tussen bloem dijken, faunadijken en landschappe lij
ke d ijken. Zie kaart 5 voor de ligging van deze dijken. 
B loem dijken vereisen een botanisch beheer waarb ij v e r
schra ling cen traa l staat. De beste resu lta ten bij het beheren 
van bloem dijken in Zeeland kunnen worden behaald m et een 
gemengd beheer van ja a rlijk s  maaien en afvoeren van de 
grasproductie  en incidentele extensieve begrazing of door 
begrazing m et schaapskudde.

Bij de faunadijken en landschappe lijke dijken staan de te r- 
re invaria tie  en het landschapsschoon centraal. Het beheer 
w ord t gerich t op behoud van het grazige ka ra k te r van de d ij
ken m et enkele verspreide s truw eele lem enten. H ierbij hoort 
het agrarische beheerpakket Botanisch weiland..

Agrarisch beheer botanische graslanden

Voor agrarisch na tuurbeheer van botanische graslanden zijn 
de beheerpakketten Botanisch hooiland en Botanisch weiland 
beschikbaar. Deze bieden de m ogelijkhe id voor m aai- of 
begrazingsbeheer. De pakketten zijn opengesteld voor zilte 
graslanden, dijken en bepaalde schra le kreekgraslanden.

Agrarisch opvangbeheer overwinterende ganzen

Binnen de zoekgebieden voor ganzenopvang (zie kaa rt 8) 
kan men gedurende het w in te rse izoen  een beheerpakket 
kiezen voor opvangbeheer op gras land, bouw land of groen- 
bem ester.

Grondsoortenkaart

Bij het sam enste llen van agrarische beheerpakketten is in 
som m ige gevallen onderscheid gem aakt tussen beheerpak

ketten voor zandgrond en beheerpakketten voor kle igrond. 
Zandgronden zijn in Zeeland beperkt tot het duingebied en de 
hogere zandgronden. K leigronden zijn in Zeeland aanwezig in 
het zeekleigebied. Zie kaart 10.

4.5 Landschapsbeheer

Voor het landschapsbeheer in de provincie Zeeland zijn d ive r
se beheerpakketten beschikbaar. Zie bijlage 1. Deze pakket
ten zijn vrij opengesteld binnen de begrensde na tuur- en 
beheergebieden van de EHS. Dat betekent dat de beheerder 
van e lk  na tuur- of beheergebied e rv o o r  kan kiezen om land- 
schapspakketten aan te vragen.

De landschapspakketten worden ook opengesteld buiten de 
EHS binnen de Nationale Landschappen van Zeeland, te 
weten West Zeeuwsch-Vlaanderen, Walcheren en Zak van 
Z u id -B eve land . De begrenzing van deze N ationa le  
Landschappen is weergegeven op kaart 9, ontleend aan het 
Omgevingsplan Zeeland. Landschapspakketten kunnen b in 
nen de Nationale landschappen niet individueel worden aan
gevraagd. De landschapse lem en ten  w orden per gebied 
gecom bineerd in een co llec tie f beheerplan dat door de 
beheerorganisaties in sam enw erking m et de provincie w ordt 
opgesteld. De S tichting Landschapsbeheer Zeeland kan h ie r
bij a is coörd inator optreden.

Buiten de EHS en buiten de Nationale Landschappen van 
Zeeland w ord t het beheer van landschapselem enten gesti
m u lee rd  door m id de l van de V erordening Onderhoud 
Landschapselem enten. Deze is aanvullend op de landschaps
pakketten van de Subsid ieverordening na tuur en landschap. 
Verzoeken om advisering of om subsid ie voor landschapsbe
heer buiten de EHS en buiten Nationaal Landschap kunnen 
w orden ingediend bij de S tich tin g  Landschapsbeheer 
Zeeland.

4.6 Overige maatregelen

Recreatiebeheer

A lle  natuurgebieden binnen de Zeeuwse EHS die voldoen aan 
de norm en voor on ts lu iting  en toegankelijkhe id en w aar een 
beheerpakket w ord t afgesloten komen in aanm erking voor de 
recreatiesubsid ie. Het recreatiepakket R1 w ord t opengesteld 
voor a lle natuurgebieden.

Kw etsbare  na tuurgeb ieden  m oeten w orden ontzien . 
Vertrapping van zeldzame planten en verstoring van kw etsba
re d iersoorten moet worden voorkom en. Dit betekent dat 
openste lling van kwetsbare gebieden nader moet worden 
overwogen en dat zo nodig moet worden overgegaan tot het 
geheel of gedee lte lijk  afs lu iten van het gebied. Deze on the f
fing van de openste lling dient te worden aangevraagd bij de 
Dienst Regelingen.
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N a tu u r beleven in du ingeb ied Oranjezon (W alcheren)

Waterbeheer

Het beheer van natuurgebieden en agrarische beheergebie- 
den s trek t zich in veel gevallen ook uit tot w a te r- en oeverge- 
bieden. Bij het begrenzen van de na tuur- en beheergebieden 
is rekening gehouden m et een goede afstem m ing van na tuu r
doelen en eisen vanuit het waterbeheer. Dit ge ld t bijvoorbeeld 
voor het beheer van kreken en m oerasgebieden, het beheer 
van akkerranden en voor het beheer van natte ecologische 
verbindingszones. In overleg m et de waterschappen w ordt 
toegew erkt naar een optim ale waterhu ishoud ing.

Milieubeheer

Bij het begrenzen van na tuu r- en beheergebieden is ook reke
ning gehouden m et een goede afstem m ing tussen natuurtype 
en m ilieukw a lite it. Dit kom t onder andere tot u iting in de 
begrenzing van kritische  beheertypen in de duinen en de 
begrenzing van m eer robuuste beheertypen in het c u ltu u r
landschap. Voor natuurgebieden w aar ve rru ig ing  tengevolge 
van m ilieu d ru k  heeft plaatsgevonden bestaat de m ogelijkheid 
voor kw a lite itsverbe te ring  zoals beschreven in paragraaf 4.3.

Natura 2000

Dit Natuurbeheerp lan bevat ook de beheertypen voor alle 
Natura 2000 gebieden in Zeeland.
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5.1 Onderdelen van het nieuwe subsidiestelsel

Het nieuwe Subsid ieste lse l N a tuur en Landschapsbeheer 
(SNL) omvat de volgende onderdelen:
- een Toelichting S ubsid ieste lse l N a tuur en Landschaps

beheer, dit is een toe lich ting  van het IPO.
- de Subsid ieverordening N a tuur en Landschapsbeheer.

Het betre ft een lande lijk  un iform e regetingstekst die door 
de afzonderlijke provincies ais provinciale verordening 
w ord t vastgestetd.

- de Subsid ieregeling K w a lite its im pu ls  N a tuur en 
Landschap.

- de Index N a tuur en Landschap. Dit is een lande lijk  u n ifo r
me beschrijv ing van na tuurkw a lite iten  (producten) en 
beheerm aatregeten voor natuurgebieden, agrarische 
beheergebieden en landschapselem enten, inc lus ie f de 
daarbij horende vergoedingen.

- het Provinciaal N atuurbeheerptan. Dit bevat de gebied- 
specifieke aanduid ingen die nodig zijn voor het ju is te  
beheer op de ju is te  plaats.

Gedeputeerde Staten hebben op 2 jun i 2009 besloten het s te l
se l in te voeren.

Het werkgebied van het subsid ieste lse l is beperkt tot de 
begrensde EHS-gebieden en het Nationaal Landschap. Voor 
gebieden buiten de EHS b lijf t de Verordening Onderhoud 
Landschapselem enten van kracht. Buiten de EHS kunnen de 
kom ende ja ren projecten in de vorm  van groenblauwe d ien
sten worden ontw ikke ld.

5.2 De Subsidieverordening Natuur- en 
Landschapsbeheer

Voor het beheer van natuur, agrarische na tuur en land
schapselem enten kunnen beheerders in aanm erking komen 
voor een subsidie. De spe lregels voor subsid ieverlen ing staan 
beschreven in de S ubs id ieve rorden ing N a tu u r- en 
Landschapsbeheer (SNL) die op 2 ju n i 2009 door 
Gedeputeerde Staten van Zeeland is vastgestetd. Deze ve ro r
dening vervang t de prov inc ia le  sub s id ie rege lingen  
N atuurbeheer (PSN) en A grarisch na tuurbeheer (PSAN).

Het nieuwe subs id ies te lse l gaat uit van een eenvoudige 
m an ie r van aanvragen, zo weinig m ogetijk  regels, vertrouwen 
in de beheerder en m in im ale  adm in is tra tieve tasten. De 
Dienst Regelingen (DR) en de Dienst Landelijk  Gebied (DLG) 
en de A lgem ene Inspectied ienst (AID) zijn befast m et de u it
voering van de regelingen.

De beheerders worden in het nieuwe s te lse l aangesproken op 
het uitgevoerde beheer en niet op het na tuurresuttaat. De 
kw a lite it van het beheer w ord t gewaarborgd door m onitoring, 
ce rtifice ring  en de daarbij behorende contro les en evaluaties. 
A is uit de m on ito ring  b lijk t dat het beheer niet toereikend is

om de bestaande kw a lite it te waarborgen, kan dat reden zijn 
om het beheer aan te passen, de m ilieucond ities in het gebied 
te verbeteren, of in het u ite rste  gevat het doet bij te stelten.

Voor agrarisch na tuurbeheer w ordt ja a rlijk s  de subsid ie vast- 
gestetd en niet m eer aan het einde van een zesjarige periode. 
Dat geeft m eer he lderheid voor de ontvanger van de subsidie. 
Ook is het door de ja a rlijk se  cyclus eenvoudiger om m eer 
actuele tarieven vast te stelten. Bovendien voldoet de hogere 
frequentie  aan de wens van de EU.

In het nieuwe s te lse l is een onderscheid gem aakt tussen 
financiering  van het beheer van de bestaande na tuur en een
m alige investeringen die nodig zijn om de na tuu rkw a lite it te 
verbeteren, de zogeheten kw a lite its im pu lsen . Het onder
scheid tussen beheer en kw a lite its im pu lsen  w ordt gem aakt 
op basis van versch iffen in de actuele en de gewenste situa tie  
van een gebied. Daarbij w o rd t gebru ik gem aakt van de 
beheertypen in de Index N a tuur en Landschap.

De hu id ige prov inc ia le  subs id ie rege lingen  N a tuu rbeheer 
(PSN) en A grarische na tuurbeheer (PSAN) worden vervangen. 
De onderdelen in rich ting  en functieverandering uit de oude 
rege ling  z ijn in de prov inc ia le  S ubs id ie rege ling  
Kw afite its im pufs N a tuur en Landschap opgenomen.

Verder bevat de nieuwe Subsid ieverordening voorschriften  
m et betrekking tot
- w ie subsid ie kan aanvragen
- hoe subsidieaanvragen kunnen worden gebundeld
- ce rtifice ring  van beheerders
- staatsteuntoets
- subsid iepfafonds en aanvraagperioden
- behandeling van subsidieaanvragen
- beslis te rm ijnen
- verp lich tingen van de beheerder
- subsid ievaststeffing
- probfeem gebiedensubsid ie
- subsid ie voor organisatiekosten en coördinatiekosten
- w ijz ig ing en in trekk ing  van overeenkom sten
- contro le

In de regetingstekst en op w w w .natuurbeheersubsid ie .n f 
w ord t de Subsid ieverordening uitgefegd, staat w ie voor subs i
die in aanm erking kom t en hoe de subsid ie moet worden aan
gevraagd.

Jaa rlijks  s te lt GS door m idde l van een Opensteffingsbesfuit 
de aanvraagperiode, de tarieven en de subsid iepfafonds van 
de SNL vast.

5.3 Toepassing van de beheertypenkaart

Op de beheertypenkaart zijn a lle bestaande en nog te o n tw ik 
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kelen natuur, a lle agrarische na tuu r en de landschapsele
m enten begrensd en getypeerd volgens de Index N atuur 
en Landschap. Deze kaart is de basis voor de beoordeling 
van subs id ieaanvragen. De kaa rt geeft aan voo r w e lk  
beheertype op een bepaalde locatie een beheerder subsidie 
kan aanvragen.

Op de am b itiekaart kunnen andere doelen staan verm eld dan 
op de beheertypenkaart. Op enig m om ent kan het beheertype 
van de am b itiekaart wet worden bereikt. De beheertypenkaart 
zat daarom  periodiek w orden aangepast en geactua liseerd en 
u ite in d e lijk  steeds d ic h te r bij de gewenste e ind s itua tie  
komen.

Toepassing voor natuurgebieden

Voor na tuurbeheer staat op de beheertypenkaart (kaart 4) 
aangegeven w elke gebieden voor subsid ie in aanm erking 
komen en w e lk  soort subsid ie op de betreffende gebieden kan 
worden vers trekt. Per gebied is één beheertype toegekend en 
een beheerder kom t alleen voor financiering van het toege
kende beheertype in aa nm erk ing . Indien e r nog geen 
bestaand beheertype aanwezig is, w ord t het op de kaart ais 
type N00.01 aangegeven. Dit betekent dat h ie r om vorm ing 
naar een gewenst beheertype uit de am b itiekaart nodig is. 
Deze gronden komen nu niet voor beheersubsid ie in aanm er
king. In principe worden alle subsid iabele gebieden op de 
beheertypenkaart weergegeven.

Toepassing voor agrarische beheergebieden

Voor agrarisch na tuurbeheer staat op de beheertypenkaart 
aangegeven w elke gebieden voor subsid ie in aanm erking 
komen. Voor dynam isch beheer zijn collectieve beheerplan- 
nen vereist. De provincie geeft bij het botanische beheer en 
het weidevogelbeheer precies aan w e lk  pakket in w e lk  gebied 
van toepassing is. Bij het dynam ische beheer worden eerst 
collectieve beheerptannen opgestetd. De voorwaarden (spe l
regels) voor co llec tie f beheer staan in paragraaf 5A.

Toepassing voor landschapselementen

Voor subsid ies landschapsbeheer is aangegeven binnen 
w e lke  gebieden voor w e lke tandschapsbeheertypen subsid ies 
landschapsbeheer kunnen worden vers trekt.

De beheerpakketten voor landschapsbeheer zijn begrensd in 
de vorm  van zoekgebieden. Daarbij is sprake van twee zoek- 
gebieden.

Zoekgebied 1 omvat landschapselem enten binnen de EHS. 
E igenaren/beheerders kunnen voor de individuele elem enten 
beheersubsid ie aanvragen. De m ogetijke pakketten zijn w e e r
gegeven in bijlage 1.
Zoekgebied 2 omvat landschapselem enten in Nationaal land
schap buiten EHS. E igenaren/beheerders kunnen voor de 
individuele elem enten beheersubsid ie aanvragen w anneer 
deze zijn opgenomen in een co llec tie f beheerptan. De m oge
tijke pakketten zijn weergegeven in bijlage 1.

Het Pereboom se gat, een p a rtic u lie r natuurgeb ied bij Koewacht (W est-Zeeuwsch V laanderen)



5.4 Collectief beheer

In dit N atuurbeheerp lan zijn zoekgebieden aangewezen voor 
akke rrandenbeheer, ganzenbeheer en landschapsbeheer 
buiten EHS, waarb ij een co llec tie f beheerplan vere ist is. Een 
co llec tie f beheerplan is m et name nodig voor gebieden met 
dynam isch beheer, voor gebieden m et zeer vee l k le ine 
beheereenheden en in gebieden w aar een gebiedsgerichte 
benadering gewenst is. Door m idde l van een co llec tie f 
beheerplan kan de organisatie en e ffectiv ite it van het beheer 
worden verbeterd en kan de gewenste sam enw erking tussen 
beheerders vorm  worden gegeven.

Een co llec tie f beheerplan is een gedeta illeerde u itw erk ing 
van de agrarische beheereenheden op gebiedsniveau. Het 
beheer binnen de zoekgebieden w ord t door de beheerders in 
onderling overleg u itgew erkt. Het co llec tie f beheerplan bevat 
een dig ita le  kaart die a fzonderlijk  door de provincie wordt 
vastgestetd en die ais basis dient voor de subsidieaanvraag. 
Het co llec tie f beheerplan w ord t opgestetd door of nam ens de 
ANV's.

Voor Zeeland is een co llec tie f beheerplan noodzaketijk voor 
het akkerrandenbeheer, voor landschapsbeheer in Nationaal 
Landschap buiten EHS en voor het beheer van ganzenfoera- 
geergebieden.

Collectief beheer akkerranden

In verband m et het hoge detailn iveau en het sterke verloop 
van het akkerrandenbeheer is een nauw keurige ink leuring  
van de beheergebieden e lk  ja a r noodzaketijk. Het co llectie f 
beheerplan w ordt opgestetd door of nam ens de ANV's. Deze 
worden daarbij ondersteund door de Dienst Landelijk  Gebied 
(GIS, redactie) en S tichting Landschapsbeheer Zeeland (eco
logische advies). De spe lregels voor het sam ensteften van het 
co llec tie f beheerplan akkerranden zijn beschreven in para
graaf 2.2.4 (ligging van de randen) en 4.4 (beheerm aatrege- 
Len). Bij het opstellen van het co llec tie f beheerplan kunnen de 
provinciale randvoorwaarden verder w orden gedeta illeerd.

Collectief beheer landschapselementen buiten EHS

In verband m et het hoge detailn iveau van de landschapspak- 
ketten is ook hierb ij een nauw keurige ink leuring  van de 
beheergebieden buiten EHS noodzaketijk. De ink leuring  kan 
gebeuren door de sam enw erkende beheerorganisaties zoals 
ANV's, S tich ting  Landschapsbeheer Zeeland of Dienst 
Landelijk  Gebied.

Collectief beheer ganzenfoerageergebieden

Binnen de begrensde ganzenfoerageergebieden zijn e r subs i
diem ogelijkheden in het kader van de Subsid ieverordening 
N a tuur- en Landschapsbeheer. In de regetingstekst en op 
w w w .natuurbeheersubsid ie .n t w ord t de subsid ie voor gan
zenfoerageergebieden uitgelegd, staat w ie voor subsid ie in

aanm erking kom t en hoe de subsid ie moet worden aange
vraagd.

In dit N atuurbeheerp lan is de begrenzing van de foerageerge- 
bieden opgenomen ais beheertype A01.03. In het co llectie f 
beheerplan w ord t de ligging van de opvangperceten en de 
beheerm aatregeten door de beheerders concreet w eergege
ven.

Weidevogelbeheer

Voor het weidevogelbeheer is in Zeeland geen co llectie f 
beheerplan verp lich t. Dit w ijk t af van de w erkw ijzen in andere 
provincies. Een co llec tie f beheerplan voor we idevogelbeheer 
is in Zeeland niet noodzakelijk aangezien alle weidevogelge- 
bieden 1:1 zijn begrensd en ook het beheerpakket door de 
Provincie concreet is vastgesteld. De kom ende ja ren w ordt 
bezien of concentra tie van het weidevogelbeheer in kernge
bieden m ogelijk  is en of een co llec tie f beheerplan daarbij z in 
vo l is.

5.5 Subsidie EU probleemgebieden

N atuurlijke  om standigheden, zoals een uitgesproken reliëf, 
hoge grondw aterpeilen of onregelm atige perceelsvorm en, 
kunnen een beperking vorm en voor de landbouw  in bepaalde 
gebieden. Op deze gronden is grondbew erking m oe ilijke r 
door de na tuu rlijke  handicaps. Door deze fysieke om stand ig
heden hebben de ag ra rië rs  een concurrentienadee l, im m ers 
de productiekosten worden hoger en het rendem ent lager. 
Daarom is voor deze gebieden door de EU een extra subsid ie- 
vorm  ingesteld te r com pensatie van de na tuu rlijke  handicaps. 
Voorheen stond deze vergoeding bekend ais de zogenaamde 
'bergboerenregeling '. De gronden w aar deze com pensatie 
van toepassing is worden EU probleem gebieden genoemd.

Deze subsid iëring voor na tuu rlijke  handicaps w ord t deels 
door de nationale overheid en deels door de Europese 
Com m issie (EC) gefinancierd. Voorwaarde voor het mogen 
verstrekken van deze subsid ie is dat de probleem gebieden 
waarb innen de subsid ie voor na tuu rlijke  handicaps w ord t v e r
s trek t zijn aangem eld en goedgekeurd door de Europese 
Com m issie. Nederland heeft afspraken gem aakt m et de 
Europese Com m issie over de c rite ria  waaraan gebieden m oe
ten voldoen die door Nederland aangem erkt worden ais p ro
bleemgebied.

Voor p rob leem geb iedensubs id ies  w o rd t in het 
N atuurbeheerp lan alleen bepaald w aar die subsid ie kan w o r
den ve rs tre k t. De begrenzing is ee rde r door 
(Provinciale/Gedeputeerde) Staten vastgesteld in de ja ren 
tachtig van de vorige eeuw en op 7-4-1993 goedgekeurd door 
de Europese com m issie.
Die begrenzing is zonder w ijz ig ing  overgenom en in d it 
Natuurbeheerp lan. Er heeft dus ten opzichte van de eerdere 
begrenzing geen w ijz ig ing  p laa tsgevonden in d it 
Natuurbeheerp lan. In de rege lingstekst en op de website 
w w w .natuurbeheersubsid ie .n l worden de subsid ies voor p ro
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bleem gebieden uitgelegd, staat w ie voor subsid ie in aanm er
king kom t en hoe de subsid ie moet worden aangevraagd. 
Subsidie EU probleem gebieden is alleen m ogelijk  ais toeslag 
op een agrarisch beheerpakket van SNL, SAN of PSAN.

5.6 Toeslagen

Probleemgebiedenvergoeding

De subsid ie voor EU probleem gebieden is een toeslag op het 
actieve agrarische beheer en kan alleen worden aangevraagd 
voor gebieden m et een lopend agrarisch beheerpakket van de 
SNL, SAN of PSAN.

Vaarland

Voor het na tuurbeheer op eilanden die alleen per boot bere ik
baar zijn moet de beheerder extra kosten maken. Deze kosten 
zijn niet m eegenom en in de standaardvergoeding. Voor deze

gebieden kan de beheerder een toeslag op de beheersubsid ie 
aanvragen.

Schaapskuddes

Ook voor het beheer van b loem dijken door m idde l van 
schaapskuddes moet de beheerder extra kosten maken. De 
extra kosten worden ten dele gecom penseerd doordat bij 
begrazing met schaapskudde geen rasters nodig zijn. Voor de 
bloem dijken w a a rd e  standaardsubsid ie niet toereikend is kan 
door de beheerder een toeslag voor beheer m et schaapskud
de worden aangevraagd.

Recreatie

Voor het openste llen van bestaande natuurgebieden worden 
door de na tuurbeheerder eveneens kosten gem aakt die niet 
in de standaardvergoeding zijn opgenomen. Bij openste lling 
kan de na tuurbeheerder een recreatie toeslag aanvragen op 
basis van het recreatiepakket R1.



6.1 Organisatie

De volgende organisaties zijn actie f in het na tuur- en land
schapsbeheer.

Terreinbeherende organisaties

De drie  gro te te rre inbeherende organ isaties in Zeeland, 
S taatsbosbeheer (SBB), N a tuurm onum enten (NM) en Het 
Zeeuwse Landschap zijn ais zodanig erkend door Rijk en 
Provincie en leggen zich van oudsher specifiek toe op het 
beheren van natuurgebieden. De werkgebieden van deze 
organisaties zijn afgebakend en zijn weergegeven op kaart 11. 
Deze werkgebieden zijn noodzakelijk om te kunnen komen tot 
een effic iënte bedrijfsvoering. De te rre inbeherende organ isa
ties nemen nieuwe natuurgebieden in beheer en zijn ve ra n t
w oorde lijk  voor instandhouding van de na tuurkw a lite it.

Particuliere natuurbeheerders

Steeds m eer pa rticu lie ren  kiezen ervoor hun eigen na tuurge
bied zelf te beheren. Zij werken daarbij vaak samen m et de 
D ienst L a nd e lijk  Gebied, de Unie van Bosgroepen, de 
S tichting Beheer N a tuur en Landelijk  Gebied en de Stichting 
Zeeuws P articu lie r Grondbezit.

Agrarische natuurbeheerders

De agrarische na tuurbeheerders verzorgen het beheer van de 
begrensde beheergebieden. Zij zijn ve ran tw oorde lijk  voor het 
behoud van de natuurw aarden op de beheerde terre inen, 
zoals akkervogelranden- en weidevogelgebieden, b loem dij
ken en landschapselem enten.

Agrarische natuurverenigingen

Het agrarisch natuurbeheer in Zeeland heeft zich de laatste 
jaren du ide lijk  verbreed. In v rijw e l alle regio 's van Zeeland zijn 
inm iddels agrarische natuurverenigingen actief. Deze ve rvu l
len een voo rtrekkers ro l voor uitbre id ing en verbreding van de 
beheeractivite iten. Ook w ordt steeds m eer sam engewerkt met 
andere organisaties zoals terre inbeheerders, waterschappen, 
S tichting Landschapsbeheer Zeeland en gemeenten. Binnen 
de koepel van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw-organisaties 
(ZLTO) en de ANV's w ordt het agrarisch na tuurbeheer verder 
gestim uleerd. Voor een effectie f beheer is sam enw erking van 
alle beheerders binnen een ANV-gebied gewenst. De ANV's 
spelen een coördinerende ro l bij het aanvragen van subsidie 
en bij de kwalite itszorg in het beheer. Ook co llectie f beheer 
hoort daarbij tot de m ogelijkheden. De werkgebieden van de 
Zeeuwse ANV's zijn weergegeven op kaart 12.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Deze zelfstandige stichting coörd ineert het landschapsbe
heer buiten de EHS en heeft een stim u lerende ro l in het agra
risch na tuurbeheer binnen de EHS, in het b ijzonder voor w e i
devogels, akkervogels en bloem dijken.

Organisaties voor beheer m et schaapskuddes

In Zeeland zijn de S tichting Zeeuwse Schaapskudde en de 
S tichting D ijk- en Kreekbehoud al sinds vele ja ren actie f in het 
beheer van natuurgebieden -  m et name bloem dijken - door 
m idde l van een gescheperde schaapskudde. Sinds 2007 is ook 
op Tholen een gescheperde schaapskudde actief. Onder de 
nieuwe Subsid ieverordening w ord t het beheer met schaaps
kuddes verder geïntegreerd in het beheer van bloem dijken, 
w aarb ij de te rre inbeheerder en de stichtingen nadere a fsp ra 
ken kunnen maken over het beheer.

Gemeenten

De gem eente zorgt voor de planologische inpassing van 
gerealiseerde natuurgebieden en vertegenw oord ig t ais d irect 
betrokken overheid tijdens het hele proces m et name ook de 
belangen van de lokale bevolking. Daarnaast hebben som m i
ge gem eenten natuurgebieden onder de SNL in beheer.

Rijk en provincies

Het r ijk  s te lt het lande lijke  natuurbele id vast en s te lt voor de 
u itvoering hiervan rijksbudge t beschikbaar. De Provincie 
voert het landelijke beleid uit, begrenst de natuurgebieden en 
beheergebieden, w e rk t de na tuurdoe len  u it in het 
Natuurbeheerp lan, p rogram m eert de in rich ting  en bijbeho
rende budgetten (ILG), s te lt na tuurontw ikke lingsp lannen op, 
s tuu rt het beheer aan en s tim u lee rt de verm aatschappe lij
king van het na tuurbele id . Verder s te lt de provincie ja a rlijk s  
de aanvraagperiode en subsid iep la fonds vast.

Provinciale Commissie voor de Groene Ruimte

Deze com m issie bestaat uit vertegenw oord igers van alle 
organ isaties voor het landelijke gebied en adviseert het co lle 
ge van GS in beleidszaken voor het lande lijk  gebied.

Dienst Regelingen

De Dienst Regelingen is het centra le  loket voor behandeling 
van subsid ieaanvragen. Deze draagt zorg voor een v lo tte  en
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correcte afhandeling van aanvragen en beoordelingen en 
in fo rm ee rt de be langste llende over de m ogelijkheden van de 
Subsidieverordeningen.

De Dienst Regelingen voert de Subsid ieverordening N atuur 
en Landschapsbeheer uit in opdracht en in m andaat van de 
provincie. Tot de taken van de Dienst Regelingen behoren: het 
adm in is tre ren van subsid ie aanvragen, het beschikken of 
afw ijzen van aanvragen, contro le, behandeling van bezwaar 
en beroepzaken, vo o rlich tin g  en rapportage . 
Subsidieverzoeken voor beheertypen en beheerpakketten en 
voor functieverandering en in rich ting  kunnen worden inge
diend bij de Dienst Regelingen.
Voor het aanvragen van overeenkom sten dient een aanvraag
fo rm u lie r te worden ingediend. Dit fo rm u lie r is te bestellen bij 
de Dienst Regelingen of te downloaden van de website . Met 
ingang van 2010 worden beheerders aangespoord d ig itaa l aan 
te vragen.

Voor het aanvragen van overeenkom sten worden e lk  ja a r een 
of m eer aanvraagperioden opengesteld. De precieze datum s 
van openen en s lu iten van de inschrijv ingsperioden worden 
door de Provincie bekend gem aakt op de provinciale website 
en zijn te ve rkrijgen  bij de Dienst Regelingen.

Bij het invullen van de aanvraagform ulieren zijn naast pe r
soonsgegevens en gegevens over het betreffende gebied ook 
diverse gegevens uit het N atuurbeheerp lan vereist. Voor 
a lgem ene in fo rm atie  over de Subsid ieverordeningen kan men 
contact opnemen m et de Dienst Regelingen.

Dienst Landelijk Gebied

De Dienst Landelijk  Gebied heeft ais taken de g rondverw er
ving, de in rich ting  van nieuwe natuurgebieden, advisering 
over natuurbeheer, agrarisch na tuurbeheer en p a rticu lie r 
na tuurbeheer en de com m unicatie  met de omgeving. De 
D ienst L a nd e lijk  Gebied ve rzo rg t de u itvoe ring  van de 
gebiedsgerichte projecten. Voor vragen over de uitvoering van 
het subsid ieste lse l kan men contact m et de Dienst Landelijk  
Gebied opnemen.

Bewoners en bezoekers

Ook de bewoners en bezoekers van de natuurgebieden en 
beheergebieden van de EHS spelen een be langrijk  ro l in het 
beheer. Zij kunnen een bijdrage leveren aan het beheer, hetzij 
op eigen grond, hetzij ais v r ijw illig e r bij een terre inbeherende 
organ isatie  of pa rticu lie re  beheerder of agrarisch na tuurbe
heerder. Verder w ordt m et de bewoners en bezoekers reke
ning gehouden bij het openstellen van de gebieden en door 
m idde l van het aanbrengen van recreatievoorzieningen.

Naar de burgers van Zeeland toe is een goede com m unicatie  
over het na tuurbele id van groot belang. De vele na tuuron t
w ikke lingspro jecten en in itia tieven voor he rs te l en verfraa iing 
van het landschap hebben een grote im pact op de woon- en 
leefomgeving van de burgers in Zeeland. Soms zijn in g rijpen 
de m aatregelen nodig, zoals het kappen van bomen, het aan
leggen van m oeras of het beplanten van akkers. H ierbij geldt 
dat deze ingrepen alleen m oge lijk  zijn in nauwe sam enspraak
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m et betrokkenen. Door in een vroeg stad ium  te overteggen 
kunnen de ptannen worden uitgetegd en kan begrip worden 
gewekt. Daarbij kan bovendien ook rekening gehouden w o r
den m et de ideeën en wensen van omwonenden. Dat is 
be tangrijk  om dat de nieuwe natuurgebieden voor hen deet 
uitm aken van de dagetijkse teefomgeving.

In bijtage k is een gedeta illeerde lijs t opgenomen m et adres
sen, te le foonnum m ers en w ebsites van de organisaties die 
betrokken zijn bij het beheer van het lande lijk  gebied in 
Zeeland.

6.2 Kwaliteitszorg

Stim ulering

De Provincie Zeeland s tim u lee rt het agrarisch na tuurbeheer 
actie f via voorlich ting , advisering en specifieke subsid iem o
gelijkheden. Daarbij is een be langrijke  rot weggelegd voor 
gebiedsgerichte sam enw erking, agrarische na tuurve ren ig in
gen (reg io-functie) en de ZLTO ais provinciale koepel. Ook 
S tich ting  Landschapsbeheer Zeeland adv iseert over de 
m ogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer.

In fo rm a tie  voor p ro fessiona lise ring  van na tuurbeheer en 
organisatie van agrarische natuurverenig ingen is te vinden op 
w w w .n a tu u rw e rkp ta a ts .n t (ondersteund do o r N a tu u r lijk  
P la tte land  N ederland, Landschapsbeheer N ederland en 
C entrum  voor Landbouw en Milieu).

Coördinatie

De uitvoering van het EHS-beleid w ord t op verschiffende 
niveaus gecoördineerd.

De grondverwerving w ord t gecoördineerd door de provincie. 
Bij de u itvoering van het beleid speelt de Dienst Landelijk  
Gebied a is aankope r van grond een b e la n g rijke  rot. 
Grondaankopen worden geprogram m eerd via het ILG.

De in richting van natuurgebieden w ordt eveneens gecoördi
neerd via de ILG program m ering (planning) en via de provinci
ale werkgroep natuurontw ikke ling (natuurontw ikkefingspfan).

Ook de functieverandering van landbouw naar pa rticu lie r 
n a tuu r w ordt gecoördineerd via de ILG program m ering.

Het beheer van natuurgebieden w ord t gecoördineerd via dit 
N atuurbeheerp lan en via de provinciale werkgroep na tuurbe
heer.

Het beheer van agrarische beheergebieden w ord t gecoördi
neerd via dit N atuurbeheerp lan en via de provinciale w e rk 
groep agrarisch natuurbeheer. Voor de advisering aan ind iv i
duele beheerders en voor het sam ensteffen van de verzam el- 
vraag kan men in aanm erking komen voor een subsid ie orga
nisatiekosten.

In gebieden met co llec tie f beheer w ordt het beheer gecoördi
neerd doo re en  gebiedscoördinator.

Registratie, m onitoring en evaluatie

De verw erving van nieuwe natuurgebieden w ordt gereg i
streerd door de provincie en door de Dienst Landelijk  Gebied. 
Aan de hand van deze reg is tra tie  kan worden vastgestetd in 
w e lke  m ate de provinciale taakste lling  w ordt gehaald.

De in rich ting  van de EHS w ordt geregistreerd door de Dienst 
Regelingen en de Dienst Landelijk  Gebied. Uit deze reg is tra 
tie kan worden afgeleid voor w e lke  gebieden in rich tin gsm a a t
regelen zijn getroffen.

Het beheer van de EHS w ordt geregistreerd door de Dienst 
Regelingen. Aan de hand van deze reg is tra tie  kan worden 
vastgestetd w e lke beheertypen w aar van kracht zijn en in 
w e lke  m ate de taakste lling  voor beheer w ord t gehaald.

Onder de nieuwe Subsid ieverordening zat een nieuw, lande lijk  
un ifo rm  m on itoringste fse f worden ingevoerd. G ecertificeerde 
beheerders m onitoren hun eigen gebieden en rapporteren 
aan Dienst Landelijk  Gebied. Voor de niet gecertificeerde 
beheerde r lig t de coörd inatie  van de m on ito ring  bij de 
provincie.

De uitkom sten van reg is tra ties, m on ito ring  en evaluatie spe
ten een rot bij de herziening van het N atuurbeheerp lan en bij 
de kw alite itsbew aking.

Onder het nieuwe subsid ieste lse l worden beheerders niet 
langer afgerekend op het behaalde resu ltaa t m aar alleen op 
de uitgevoerde m aatregelen. W anneer het beoogde resu ltaa t 
niet w ordt behaald w ord t bezien of in rich tingsm aatrege len 
noodzaketijk zijn of dat het beheer moet worden gewijzigd.

Controle

De uitvoering van in rich tingsw erken en beheerm aatregefen 
w ord t in opdracht van de Dienst Regelingen steekproefsge
w ijs  gecontro leerd door de A lgem ene Inspectie Dienst. Aan de 
hand van deze steekproeven kan worden vastgestetd in welke 
mate de beheervoorschriften worden opgevofgd.

Certificering

Beheerders hebben de m ogelijkhe id  tot ce rtifice ring . Daarbij 
worden eisen gesteld aan adm in is tra tie , activ ite iten, m on ito 
ring e .d. G ecertificeerde beheerders kunnen vervo lgens 
gebru ik  maken van subsid iem ogelijkheden voor o.a. m on ito 
ring. Met een certificaat taaf de overheid zien vertrouw en te 
hebben in de w erkw ijze  van de beheerder. De gecertificeerde 
beheerder kan daardoor eenvoudiger subsid ie aanvragen en 
heeft een lich tere  adm in is tra tie  en m inde r contro les. Daar 
staat wet tegenover dat hij kosten moet maken voor het k r i j
gen en het behouden van het certificaat. Bij de n ie t-ge ce rtifi-

33

http://www.natuurwerkptaats.nt


ceerde na tuurbeheerder heeft de overheid hogere uitvoe
ringslasten. Daarom zijn e r ook twee subsid ietarieven: een 
standaardvergoeding voor de n ie t-gecertificee rde  na tuurbe
heerder en een hogere voor de gecertificeerde na tuurbeheer
der. De subsid ie w ordt d irect tussen beheerder en provincie 
geregeld via de Dienst Regelingen. Het streven is dat per 1 
januari 2010 zo veel m oge lijk  beheerders zijn gecertificeerd of 
hun certificaat hebben aangevraagd.

6.3 Financiering

Verwerving, functieverandering, in rich ting  en beheer van de 
EHS w ordt gesubsidieerd via het provinciale ILG -program m a .

Voor verw erving zijn in het ILG taakste llingen en budgetten 
opgenomen. Extra budget is beschikbaar via de zogenaamde 
PNB-regeling.

In rich ting  w ord t gesubsidieerd via het ILG budget Inrich ting 
EHS. Jaa rlijks  worden door GS budgetplafonds voor in rich ting  
vastgestetd. P articu lie re  grondeigenaren kunnen subsid ie 
voo r in r ic h tin g  aanvragen via de S ubs id ie rege ling  
K w a lite its im pu ls  N atuur en Landschap.

Functieverandering w ord t gesubsidieerd via het ILG budget 
functieverandering. Ook h ie rvoor worden door GS ja a rlijk s  
budgetp la fonds vastgestetd. Projecten functieverandering  
worden geprogram m eerd.
De subsid ieverlen ing v indt p laats volgens de spe lregels van 
de Subsid ieregeling K w a lite its im pu ls  N a tuur en Landschap.

Beheer van EHS w ordt gesubsidieerd uit het ILG budget 
Beheer EHS. Voor continuering en uitb re id ing van na tuurbe
heer en agrarisch na tuurbeheer stelten GS ja a rlijk s  budget
plafonds vast. De subsid ieverlen ing vindt plaats via de spe lre 
ge ls van de SNL.

6.6 Verantwoording

Dienst Regelingen en Dienst Landelijk  Gebied rapporteren 
period iek uit hun reg is tra ties  over de on tw ikke ling  van taak
s te llingen en budgetten.

De Dienst Landelijk  Gebied rapporteert periodiek uit de data
bank m et reg is tra ties en m onitoringgegevens.

Op basis van deze gegevens rapporteert de provincie pe rio 
d iek aan het rijk , zoals afgesproken in de ILG bestuursover
eenkom st.



Onderstaande lijs t toont de beheertypen en beheerpakketten uit de Index N a tuur en Landschap voor Zeeland.
De volled ige teksten zijn te raadplegen op de provinciale website.

1. ONDERDEEL NATUUR (N) 2. ONDERDEEL AGRARISCH NATUURBEHEER (A)

Natuurtype N01:
Beheertype N01.01 
Beheertype N01.02 
Beheertype N01.03 
Natuurtype N04: 
Beheertype N04.02 
Beheertype N04.03 
Beheertype N04.04 
Natuurtype N05: 
Beheertype N05.01 : 
Beheertype N05.02: 
Natuurtype N06: 
Beheertype N06.01 : 
Natuurtype N08: 
Beheertype N08.01 
Beheertype N08.02 
Beheertype N08.03 
Natuurtype N09: 
Beheertype N09.01 : 
Natuurtype N 10: 
Beheertype N 10.01 : 
Beheertype N 10.02: 
Natuurtype N I I :  
Beheertype N 11.01 : 
Natuurtype N 12: 
Beheertype N 12.01 
Beheertype N 12.02 
Beheertype N 12.03 
Beheertype N 12.04 
Beheertype N 12.05 
Beheertype N 12.06 
Natuurtype N 13: 
Beheertype N 13.01 : 
Beheertype N 13.02: 
Natuurtype N14: 
Beheertype N 14.03: 
Natuurtype N15: 
Beheertype N 15.01 : 
Beheertype N 15.02: 
Natuurtype N16: 
Beheertype N 16.01 : 
Beheertype N 16.02: 
Natuurtype N17: 
Beheertype N 17.01 
Beheertype N 17.03 
Beheertype N 17.04 
Natuurtype N00: 
Beheertype N00.01 : 
Recreatietype R1 :

Grootschalige dynamische natuur
Zee en wad
Duin- en kwetdertandschap 
Rivier- en m oeraslandschap 
Stilstaande wateren  
Zoete plas 
Brak w a te r 
A fgesloten zeearm 
Moerassen 
Moeras
Gemaaid rie tland
Voedselarme venen en vochtige heiden
Veenm osrietland en m oerasheide 
Open duinen
Strand en em bryonaal duin 
Open duin 
Vochtige duinvallei 
Schorren of kwelders  
Schor of kw e lde r 
Vochtige schraalgraslanden  
Nat schraalland 
Vochtig hooiland 
Droge schraalgraslanden  
Droog schraalgrasland 
Rijke graslanden en akkers  
B loem dijk
K ru iden- en faunarijk  grasland
Glanshaverhooiland
Z ilt- en overstrom ingsgrasland
Kru iden- en faunarijke akker
Ruigteveld
Vogelgraslanden
Vochtig weidevogelgrasland
W intergastenweide
Vochtige bossen
Haagbeuken- en essenbos
Droge bossen
Duinbos
Dennen-, e iken- en beukenbos 
Bossen met productiefunctie
Droog bos m et productie 
Vochtig bos m et productie 
Cultuurhistorische bossen
Vochtig hakhout en m iddenbos 
Park- en stinzenbos 
Eendenkooi
Nog om te vormen naar natuur
Nog om te vorm en naar na tuur 
Opengesteld, beperkt

Agrarisch natuurtype A01: Agrarische faunagebieden

Beheertype A01.01 :Weidevogelgebied
Beheerpakket A01.01.01: Weidevogelgrasland m et rustperiode 
A01.01.01 a De rustperiode loopt van 1 a p ril tot 1 jun i;
A01.01.01 b De rustperiode loopt van 1 a p ril tot 8 jun i;
A01.01.01 c De rustperiode loopt van 1 a p ril tot 15 jun i;
A01.01.01 d De rustperiode loopt van 1 a p ril tot 22 jun i;
Optioneel: Toeslag ru ige mest 
Beheerpakket A01.01.03: Plas-dras
A01.01,03a De inundatieperiode loopt van 15 februari tot 15 
ap ril;
A01.01,03b De inundatieperiode loopt van 15 feb ruari tot 15 
mei;
A01.01,03c De inundatieperiode loopt van 15 februari tot 15 
jun i;

Beheertype A01.02: Akkerfaunagebied
Beheerpakket A01.02.01.1: Bouwland m et broedende akkervo- 
gels
A01.02.01.01a Jaa rlijks  dient 20-50% van de beheereenheid 
opnieuw tussen 1 m aart en 15 a p ril worden geploegd en 
opnieuw ingezaaid m et een in het Natuurbeheerp lan voorge
schreven zaaim engsel;
A01.02.01.01 b Jaa rlijks  dient 20-50% van de beheereenheid 
opnieuw tussen 1 m aart en 15 a p ril te worden geploegd; 
A01.02.01.01c In het derde of vierde ja a r dient de gehele 
beheereenheid tussen 1 m aart en 15 a p ril te worden geploegd 
en opnieuw ingezaaid m et een in het N atuurbeheerp lan voo r
geschreven zaaim engsel.
Beheerpakket A01.02.02: Bouwland m et doortrekkende en over
winterende akkervogels

Beheertype A01.03: Ganzenfoerageergebied
Beheerpakket A01.03.01 : Overwinterende ganzen 
A01.03.01a Ganzen op grasland.
A 0 1.03.01 b Ganzen op bouwland.
A01.03.01 c Ganzen op vroege groenbem ester.
A 0 1.03.01 d Ganzen op late groenbem ester.
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Agrarisch natuurtype A02: Agrarische floragebieden  

Beheertype A02.01 : Botanisch waardevol grasland
Beheerpakket A02.01.01 : Botanisch weiland 
Beheerpakket A02.01.02: Botanisch hooiland 
Beheerpakket A02.01.03: Botanische weide- of hooilandrand  
A02.01,03a Voor botanische weiderand geldt: beweiding is 
toegestaan;
A02.01,03b Voor hooilandrand geldt: beweiding is niet toege
staan.

Beheertype A02.02: Botanisch waardevol akkerland
Beheerpakket A02.02.02: Chemie en kunstm estvrij land 
A02.02.02a Drie van de zes ja a r graan;
A02.02.02b V ier van de zes ja a r graan;
A02.02.02c V ijf van de zes ja a r graan.

3. ONDERDEEL LANDSCHAPSELEMENTEN (L)

Landschapselemententype LOI : Groen-blauwe 
landschapselementen
Beheertype LOI.01: Poel en kleine historisch water
L01.01.01 Oppervlakte poel < 175 m2
L01.01.02 Oppervlakte poel > 175 m2
Beheertype LOI.02: Houtwal en houtsingel
L01.02.01 H outsingel en houtwal
L01.02.02 Hoge houtwal
Beheertype L01.03: Elzensingel
L01.03.01 Bedekking e lzensingel 30-50%
L01.03.02 Bedekking e lzensingel 50%-75%

L01.03.03 Bedekking elzensingel > 75%
Beheertype LOI.04: Bossingel en bosje
Beheertype L01.05: Knip- o f scheerheg
L01.05.01 Heg ja a rlijk s  scheren of knippen
L01.05.02 Heg eenm aal per 2-3 ja a r scheren of knippen
Beheertype L01.06: Struweelhaag
L01.06.01 S truweelhaag snoeicyclus 5-7 ja a r
L01.06.02 S truweelhaag snoeicyclus > 12 ja a r
Beheertype LOI.07: Laan
L01.07.01 Gemiddelde s tam d iam ete r bomen < 20 cm 
L01.07.02 Gemiddelde s tam d iam ete r bomen 20-60 cm 
L01.07.03 Gemiddelde s tam d iam ete r bomen > 60 cm
Beheertype LOI.08: Knotboom
L01.08.01 Gemiddelde s tam d iam ete r knotboom  < 20 cm
L01.08.02 Gemiddelde s tam d iam ete r knotboom  20-60 cm
L01.08.03 Gemiddelde s tam d iam ete r knotboom  > 60 cm
Beheertype LOI.09: Hoogstamboomgaard
Beheertype LOI. 10: Struweelrand
Beheertype LOI. 11: Hakhoutbosje
L01.11.01 Droog hakhoutbosje (zom ereik dom inant)
L01.11.01 Vochtig en nat hakhoutbosje (zwarte els en/of 
gewone es dom inant)
Beheertype LOI. 12: Griendje
Beheertype LOI. 13: Bom enrij en solitaire boom
L01.13.01 Gemiddelde s tam d iam ete r knotboom  < 20 cm
L01.13.02 Gemiddelde s tam d iam ete r knotboom  20-60 cm
L01.13.03 Gemiddelde s tam d iam ete r knotboom  > 60 cm
Beheertype LOI. 14: Rietzoom en klein rietperceel
L01.14.01 Sm alle rie tzoom  (< 5 meter)
L01.14.02 Brede rie tzoom  (> 5 m eter) en kle in rie tpercee l



N atuurdoeltype P rog ram m a B eheer Subsid ieste lsel natuur en landschapsbeheer
code natuurdoeltype code beh eerpakke t PSN/PSAN code beheertype
1.06 Open zee 4105 natuurlijke eenheid zonder begrazing 01.01 Zee en wad
2.08 Zoet klei-oermoeras 4106 natuurlijke eenheid met begrazing 01.03 Rivier- en moeraslandschap
2.09 Brak klei-oermoeras 4106 natuurlijke eenheid met begrazing 01.03 Rivier- en moeraslandschap
2.12 Beqeleid-natuurlijk duinlandschap 4106 natuurlijke eenheid met begrazing 01.02 Duin- en kwelderlandschap
2.13 Oeverlandschap van afgesloten zeearmen 4105 natuurlijke eenheid zonder begrazing 12.06 Ruiqteveld
2.14 Zoete afgesloten zeearm 4105 natuurlijke eenheid zonder begrazing 04.04 Afgesloten zeearm
2.15 Zoute afgesloten zeearm 4105 natuurlijke eenheid zonder begrazing 04.04 Afgesloten zeearm
2.16 Beqeleid-natuurlijk estuarium 4105 natuurlijke eenheid zonder begrazing 01.01 Zee en wad
2.17 Beqeleid-natuurlijk zout qetijdenlandschap 4105 natuurlijke eenheid zonder begrazing 01.01 Zee en wad
3.13 Brak stilstaand water 4010 plas en ven 04.03 Brak water
3.14 Gebufferde poel en wiel 4115 soorten rijke plas 04.02 Zoete plas
3.20 Duinplas 4175 nat soortenrijk grasland 08.03 Vochtige duinvallei
3.22 Zwakqebufferd ven 4125 soortenrijk ven 06.05 Zwak gebufferd ven
3.24 Moeras 4020 moeras 05.01 Moeras
3.24 Moeras 4030 rietcultuur 05.01 Moeras
3.24 Moeras 4155 overjarig rietland 05.01 Moeras
3.26 Natte duinvallei 4175 nat soortenrijk grasland 08.03 Vochtige duinvallei
3.28 Veen m os riet land 4165 veenmosrietland 06.01 Veen m os riet land
3.29 Nat schraalq ras land 4175 nat soortenrijk grasland 10.01 nat schraalland
3.29 Nat schraalq ras land 4175 nat soortenrijk grasland 10.02 Vochtig hooiland
3.32 Nat, matig voedselrijk grasland 4175 nat soortenrijk grasland 10.02 Vochtig hooiland
3.32 Nat, matig voedselrijk grasland 3031 bont hooiland A02.01.02 Botanisch hooiland
3.32 Nat, matig voedselrijk grasland 3081 bonte hooirand A02.01.02 Botanisch hooiland
3.33 Drooq schraalq rasia nd op zand 4185 droog soorten rijk grasland 11.01 Drooq schraalq ras land
3.33 Drooq schraalq rasia nd op zand 3041 bonte hooiweide A02.01.02 Botanisch hooiland
3.34 Drooq kalkarm duinqrasland 4106 natuurlijke eenheid met begrazing 08.02 Open duin
3.35 Drooq kalkrijk duinqrasland 4106 natuurlijke eenheid met begrazing 08.02 Open duin
3.38 Bloemrijk grasland op zand 4040 haLfnatuurlijk grasland 12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
3.38 Bloemrijk grasland op zand 3021 instandhouding kruidenrijk grasland A02.01.02 Botanisch hooiland
3.39 Bloemrijk grasland op klei 4040 ha Lf natuu rlijk grasland 12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
3.39 Bloemrijk grasland op klei 4040 ha Lf natuu rlijk grasland 12.03 Glanshaverhooiland
3.39 Bloemrijk grasland op klei 3051 kruidenrijk weiland A02.01.01 Botanisch weiland
3.39 Bloemrijk grasland op klei 3071 bonte weiderand A02.01.01 Botanisch weiland
3.39 Bloemrijk grasland op klei 3011 ontwikkeling kruidenrijk grasland A02.01.02 Botanisch hooiland
3.39b BLoemdijkvan het zeekleigebied 4186 bloemdijk 12.01 Bloemdijk
3.39c Faunadijkvan het zeekleigebied 4040 ha Lf natuu rlijk grasland 12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
3.39c Faunadijkvan het zeekleigebied 3101 landschappelijk grasland A01.01.01 d Weidevogelgrasland met rust tot 22 juni
3.39d Bloemrijk weidevogelgrasland op klei 4235 soorten rijk weidevogelgrasland 13.01 Vochtig weidevogelgrasland
3.39d Bloemrijk weidevogelgrasland op klei 4245 zeer soortenrijk weidevogelgrasland 13.01 Vochtig weidevogelgrasland
3.39d Bloemrijk weidevogelgrasland op klei 4235 soorten rijk weidevogelgrasland 13.02 Wintergastenweide
3.39d Bloemrijk weidevogelgrasland op klei 3111 weidevogelgrasland met rustperiode A01.01.01 d Weidevogelgrasland met rust tot 22 juni
3.39d Bloemrijk weidevogelgrasland op klei 3161 piasdras A01.01.01 d Weidevogelgrasland met rust tot 22 juni
3.40 Kwelder, slufter en groen strand 4040 ha Lf natuu rlijk grasland 09.01 Schor of kwelder
3.41 Binnendijks zilt grasland 4175 nat soortenrijk grasland 12.04 Zilt- en overstromingsgrasland
3.41 Binnendijks zilt grasland 3061 bont weiland A02.01.01 Botanisch weiland
3.47 Zandverstuiving 4185 droog soorten rijk grasland 11.01 Drooq schraalq ras land
3.48 Strand en stuivend duin 4105 natuurlijke eenheid zonder begrazing 08.01 Strand en embryonaal duin
3.50 Akker van basenrijke grond 4080 akker 12.05 Kruiden- en faunarijke akker
3.50 Akker van basenrijke grond 3200 faunarand A01.02.01 Bouwland met broedvoqels
3.50 Akker van basenrijke grond 3200 faunarand A01.02.01.01 Bouwland ran d met broedvoqels
3.50 Akker van basenrijke grond 3200 faunarand A01.02.02 Bouwland voor trekvogels
3.52 Zoom, mantel en struweel op zand 4060 struweel 15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos
3.53 Zoom, mantel en struweel op klei 4285 natuurbos 14.03 Flaaqbeuken- en essenbos
3.53 Zoom, mantel en struweel op klei 3092 kruidenrijke zomen A02.01.02 Botanisch hooiland
3.54 Zoom, mantel en struweel duinen 4285 natuurbos 15.01 Duinbos
3.57 Elzen-essenhakhout en -middenbos 4296 hakhout 17.01 Vochtig hakhout en middenbos
3.60 Park-stinzenbos 4275 bos 17.03 Park- en stinzenbos
3.64 Bos van arme zandgronden 4265 bos 15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos
3.66 Bos van vochtige grond 4285 natuurbos 14.03 Flaaqbeuken- en essenbos
3.66 Bos van vochtige grond 4285 natuurbos 17.04 Eendenkooi
3.67 Bos van bron en beek 4285 natuurbos 14.03 Flaaqbeuken- en essenbos
4(3.38) Multifunctioneel grasland op zand 4040 ha Lf natuu rlijk grasland 12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
4(3.38) Multifunctioneel grasland op zand 3101 landschappelijk grasland A01.01.01 d Weidevogelgrasland met rust tot 22 juni
4(3.39) Multifunctioneel grasland op klei 4040 ha Lf natuu rlijk grasland 12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
4(3.39) Multifunctioneel grasland op klei 3101 landschappelijk grasland A01.01.01 d Weidevogelgrasland met rust tot 22 juni
4(3.64) Multifunctioneel bos op zand 4090 bos 15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos
4(3.64) Multifunctioneel bos op zand 4090 bos 16.01 Drooq bos met productie
4(3.64) Multifunctioneel bos op klei 4090 bos 16.02 Vochtig bos met productie
4(3.66) Multifunctioneel bos vochtig 4090 bos 14.03 Flaaqbeuken- en essenbos
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De kaarten van dit N atuurbeheerptan kunnen in detait worden 
bekeken via het GEOLOKET op de provinciate website op: 
h ttp ://toke t.zeetand .nt/geo en dan kiezen voor geografische 
kaart 'N atuurbeheerp tan '. In het GEOLOKET kan men inzoo
men op de kaarten en per gebied in fo rm atie  opvragen. Onder 
de hoofdgroep N atuur zijn de volgende kaarten van het 
N atuurbeheerp lan te vinden:
- EHS 2009: ligging van huidige EHS-gebieden m et catego

rie (Kaart 1)
- EHS 2008: ligging van EHS-gebieden m et categorie in 2008
- EU probleem gebied: (Kaart 2)
- natuurdoelen: doeltypen m et percentages per begrensd 

EHS-gebied (Kaart 3)
- beheerpakketten: opengesteld beheertype per begrensd 

EHS-gebied (Kaart 4)
- zoekgebied akkerrandenbeheer: (Kaart 6)
- zoekgebied binnendijken: ligging van bloem -, fauna- en 

landschappelijke dijken (Kaart 5)
- zoekgebied weidevogelbeheer: (Kaart 7)
- zoekgebied ganzenopvang: (Kaart 8)

- zoekgebied landschapsbeheer: begrenzing landschaps
beheer SNL buiten EHS (Kaart 9)

- grondsoorten: (Kaart 10)
- werkgebied terreinbeherende organisaties (TBO): (Kaart 11)
- werkgebied agrarische natuurverenigingen (ANV): (Kaart 12)

Deze kaartlagen kunnen a fzonderlijk  of overlappend worden 
aangevinkt.

Voor het raadplegen van de kaarten zijn boven de kaart d ive r
se hu lpm iddelen aanwezig, waarvan de be langrijkste  zijn:
- vergrootg las (+) en verk le ing las (-) om op een gebied in 

o i uit te zoomen
- schuifgereedschap (handje) om de kaart te verschuiven
- in fo rm atieknop (i) om per gebied in fo rm atie  op te vragen
- p ijl terug om terug te gaan naar het vorige kaartbeeld
- b lokje om naar het hele kaartbee ld te gaan
Door het aanklikken van het woord 'legenda' (rechtsboven) 
kom t de verk la ring  van de kaartk leuren in beeld.
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ANV Goes
J.M. Klompe
Kaaid ijk 9 4471 PE W olphaartsd ijk 
0113 - 581827

Bloeiend West Zeeuws-Vlaanderen
C. A lm ekinders
Zuidzandseweg 20 4506 HC Cadzand
0117 - 391216

Dienst Landelijk Gebied
Prof Cobbenhagenlaan 109 5037 DB T ilburg 
013 - 5950595
w w w .d iens tlande lijkgebied.nl

Dienst Regelingen
Postbus 322 9400 AH Assen 
0800 - 2233322 
w w w .m in lnv.n l

Groene oogst
M. Dekker
Hogeweg 25 4561 RN Hulst

Milieucoöperatie Zak van Zuid-Beveland
M. van 't W esteinde 
Lageweg 10 4443 RE Nisse 
0113 - 649362

Ministerie van LNV
Directie regionale zaken 
Postbus 611 1 5600 HC Eindhoven 
070 - 3786100 
w w w .m in lnv.n l

Natuurlijk Walcheren
J. Wisse
Krom m enhoekseweg 3 4365 NJ M eliskerke
0118 - 561527

Provincie Zeeland
Directie Ruimte, M ilieu en W ater 
Postbus 165 4330 AD M iddelburg 
0118 - 631700 
ww w.zeeland.nl

SANELT
G. Gaakeer
Zeedijk 10 4698 PG Oud Vossemeer 
0166 - 672558

SBNL
Postbus 341 3900 AH Veenendaal
0318 - 578357
w w w .sbn l.n l

Staatsbosbeheer regio Zuid
Postbus 33 5000 AH T ilburg 
013 - 7074800 
ww w.staatsbosbeheer.n l

Stichting Akkerleven
C.H.I. van der Maas 
H uisdijk 1 4485 PD Kats

Stichting Behoud Zak van Zuid-Beveland
Nieuw Vreelandsedijk 4 4434 PS Kwadendam m e

Stichting Het Zeeuwse Landschap
Postbus 25 4450 AA Heinkenszand 
0113 - 569110
w w w.hetzeeuw selandschap.nl

Stichting Landschapsbeheer Zeeland
Postbus 286 4460 AR Goes 
0113 - 230936
w w w .landschapsbeheer.com /zeeland/

Stichting Zeeuwse Schaapskudde
P opulierenstraat 69 4431 CL s Gravenpolder 
0113 - 312321

Vereniging Natuurmonumenten
Postbus 29198 3001 GD Rotterdam
010 - 2170141
w w w .natuurm onum enten .n l

ZLTO
Postbus 46 4460 BA Goes 
0113 - 247700 0113 - 231189 
w w w .z lto .n l

Zeeuws Particulier Grondbezit
Meestoofweg 6 4475 AR W ilhe lm inadorp  
0113 - 276 376

Zonnestraal
P. de Koeijer
Prov. Straatweg 7 4318 AS Brouwershaven
011 1 - 691381
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1. Zeeuws bont 2. Zeeuws bont 3. Zeeuws bont iI. Laag grasmengsel
grasmengsel graanmengsel bloemenmengsel

10 kg /  ha Graan: 75 kg /  ha 10 kg /  ha 10 kg /  ha
Kruiden: 1 kg /  ha

Gewone/sm alle ro lk lave r 15% Graan: Gewone/sm alle ro lk lave r 10% Rood zwenkgras en/of
Rietzwenkgras 10% Rogge Knoopkruid 15% Veldbeem dgras
Kropaar 10% Tarwe Vogelwikke 5%
Glanshaver 10% Gerst M argriet 5%
Knoopkruid 15% Tritica le Korenbloem 10%
Vogelwikke 5% B olderik 10%
Gewoon Duizendblad 10% Kruiden: Gele ganzenbloem 10%
W ilde peen 10% Korenbloem Gewoon duizendblad 10%
Luzerne 5% Bolderik W ilde peen 10%
B oerenw orm kru id 10% Gewone klaproos Luzerne 5%

Gele ganzenvoet Pastinaak 5%
B oerenw orm kru id 5%
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INFORMATIE

Algemeen:
Provinciaal informatiecentrum
0118-631400
www.zeeland.nl

Agrarisch en particulier 
natuurbeheer:
Dienst Landelijk Gebied 
013-5950595

Subsidieaanvragen:
Dienst Regelingen
0800-2233322
www.hetlnvloket.nl

COLOFON

Uitgave
Provincie Zeeland,
directie Ruimte, Milieu en Water
afdeling Water en Natuur

Cartografie
directie RMW,
afdeling Cartografie en GIS, 
René van Reemst

Fotografie
directie RMW, 
afdeling Water en Natuur

Opmaak
Provincie Zeeland, Afdeling 
Informatievoorziening 
& Documentatie

Druk
LnO drukkerij/uitgeverij, 
Zierikzee
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http://www.zeeland.nl
http://www.hetlnvloket.nl


Natuurbeheerplan Zeeland 2009
Begrenzing Ecologische Hoofdstructuur

Kaart 1a: Deelgebied Schouwen-Duiveland

verklaring:

I bestaande natuur en bosgebied, in eigendom bij een terreinbeherende 
organisatie of particulier natuurbeheerder

I bestaande natuur, in beheer bij een terreinbeherende organisatie

bestaande natuur, met aankooptitel

bestaande natuur, in eigendom bij (semi)overheid

I agrarisch beheergebied

nieuwe natuur

] natuurcompensatieprqject

Deze kaart kan in detail worden bekeken via het GEOLOKET op de provinciale website: http://loket.zeeland.nl/geo 
en dan kiezen voor geografische kaart 'Natuurbeheerplan ' kaartlaag EHS2009.

Opmerkingen:
In eigendom te verwerven dijken zijn niet apart weergegeven.
In getijdengebied zijn platen en slikken indicatief weergegeven.

Provincie Zeeland
schaal 1:50.000
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Natuurbeheerplan Zeeland 2009
Begrenzing Ecologische Hoofdstructuur 

Kaart 1b: Deelgebied Tholen - St. Philipsland

verklaring

bestaande natuur en bosgebied, in eigendom bij een terreinbeherende 
organisatie of particulier natuurbeheerder

bestaande natuur, in beheer bij een terreinbeherende organisatie

bestaande natuur, met aankooptitel

bestaande natuur, in eigendom bij (semi)overheid

agrarisch beheergebied

nieuwe natuur

natuurcompensatieproject

Deze kaart kan in detail worden bekeken via het GEOLOKET op de provinciale website: http://loket.zeeland.nl/geo 
en dan kiezen voor geografische kaart 'Natuurbeheerplankaartlaag EHS2009.

Opmerkingen:
In eigendom te verwerven djjken zijn niet apart weergegeven. 
In getijdengebied zijn platen en slikken indicatief weergegeven.

schaal 1:50.000
Provincie Zeeland

Kilometers
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Natuurbeheerplan Zeeland 2009
Begrenzing Ecologische Hoofdstructuur

Kaart 1c: Deelgebied Walcheren, Noord - Beveland 

verklaring:

I bestaande natuur en bosgebied, in eigendom bij een terreinbeherende 
organisatie of particulier natuurbeheerder

I bestaande natuur, in beheer bij een terreinbeherende organisatie

bestaande natuur, met aankooptitel

bestaande natuur, in eigendom bij (semi)overheid

I agrarisch beheergebied

nieuwe natuur

] natuurcompensatieprqject

' / / .  groenproject Sloe

Deze kaart kan in detail worden bekeken via het GEOLOKET op de provinciale website: http://loket.zeeland.nl/geo 
er? dan kiezen voor geografische kaart 'Natuurbeheerplan' kaartlaag EHS2009.

Opmerkingen:
In eigendom te verwerven dij km  zijn niet apart weergegeven.
In getijdengebied zijn platen en slikken indicatief weergegeven.

schaal 1:50.000
o i 2 Provincie Zeeland
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Natuurbeheerplan Zeeland 2009
Begrenzing Ecologische Hoofdstructuur 

Kaart 1d: Deelgebied Zuid - Beveland west 

verklaring:

I bestaande natuur en bosgebied, in eigendom bij een terreinbeherende 
organisatie of particulier natuurbeheerder

I bestaande natuur, in beheer bij een terreinbeherende organisatie

bestaande natuur, met aankooptitel

bestaande natuur, in eigendom bij (semi)overheid

I agrarisch beheergebied

nieuwe natuur

]  natuurcompensatieproject

/  /  groenproject't Sloe

Deze kaart kan in detail worden bekeken via het GEOLOKET op de provinciale website: http://loket.zeeland.nl/geo 
en dan kiezen voor geografische kaart 'Natuurbeheerplan', kaartlaag EHS2009.

Opmerkingen:
In eigendom te verwerven dijken zijn niet apart weergegeven. 
In getijdengebied zijn platen en slikken indicatief weergegeven.

schaal 1:50.000
Provincie Zeeland

Ki lometers
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Natuurbeheerplan Zeeland 2009
Begrenzing Ecologische Hoofdstructuur 

Kaart 1e: Deelgebied Zuid - Beveland oost

verklaring

bestaande natuur en bosgebied, in eigendom bij een terreinbeherende 
organisatie of particulier natuurbeheerder

bestaande natuur, in beheer bij een terreinbeherende organisatie

bestaande natuur, metaankooptitel

bestaande natuur, in eigendom bij (semi)overheid

agrarisch beheergebied

nieuwe natuur

natuurcompensatieproject

Deze kaart kan in detail worden bekeken via het GEOLOKET op de provinciale website: http://foket.zeeland.nl/geo 
en dan kiezen voor geografische kaart 'Natuurbeheerplan', kaartlaag EHS2009.

Opmerkingen:
In eigendom te verwerven dijken zijn niet apart weergegeven. 
In getijdengebied zijn platen en slikken indicatief weergegeven.

schaal 1:50.000
Provincie Zeeland

Kilometers
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Natuurbeheerplan Zeeland 2009
Begrenzing Ecologische Hoofdstructuur

Kaart 1f: Deelgebied West Zeeuwsch - Vlaanderen 

verklaring:

I bestaande natuur en bosgebied, in eigendom bij een terreinbeherende 
organisatie of particulier natuurbeheerder

I bestaande natuur, in beheer bij een terreinbeherende organisatie 

bestaande natuur, met aankooptitel 

bestaande natuur, in eigendom bij (semi)overheid

I agrarisch beheergebied

j nieuwe natuur 

natuurcompensatieproject
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schaal 1:50.000
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if T T ']Opmerkingen: j  Lfj- „  ^ -r
In eigendom te verwerven dijken zijn niet apart weergegeven. 
In getijdengebied zijn platen en slikken indicatief weergegeven.
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Natuurbeheerplan Zeeland 2009
Begrenzing Ecologische Hoofdstructuur 

Kaart 1g: Deelgebied Oost Zeeuwsch - Vlaanderen

I luisi
'¿U lsk ii

verklaring

bestaande natuur en bosgebied, in eigendom bij een terreinbeherende 
organisatie of particulier natuurbeheerder

bestaande natuur, in beheer bij een terreinbeherende organisatie

bestaande natuur, met aankooptitel

bestaande natuur, in eigendom bij (semi)overheid

agrarisch beheergebied

nieuwe natuur

natuurcompensatieproject

Deze kaart kan in detail worden bekeken via het GEOLOKET op de provinciale website: http://loket.zeeland.nl/geo 
en dan kiezen voor geografische kaa rt1Natuurbeheerplankaartlaag EHS2009.

Opmerkingen:
In eigendom te verwerven dijken zijn niet apart i/i/eergegei/en.
In getijdengebied zijn platen en slikken indicatief weergegeven.

schaal 1:50.000
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Natuurbeheerplan Zeeland 2009

Kaart 2:
Begrenzing EU probleemgebieden

Begrenzing EU probleemgebieden 

Ecologische Hoofdstructuur

Deze kaart kan in detál worden bekeken via het GEOLOKET op 
de provinciale website: http://loketzeeland.nl/geo 
en dan kiezen voor geografische kaart 'Natuurbeheerplan 
kaart laag E Uprobleemgebied.

Kilometers

Provincie Zeeland
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Natuurbeheerplan Zeeland 2009

Kaart 3:
Beheertypen Zeeuwse EHS 2018 - am bitiekaart

deltawate ren 

binnenwateren 

moeras en schor 

du inen

I natuurgraslanden 

cultuurgraslanden 

I bossen

Deze kaart ken in detail worden bekeken via het GEOLOKET op 
de provinciale website: http://loketzeeland.nl/geo 
en dan kiezen voor geografische kaart 'Natuurbeheerplan 

7 natuurdoelen.

0 2 4 6
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Natuurbeheerplan Zeeland 2009

Kaart 4:
Beheertypen Zeeuwse EHS 2010 - Beheertypenkaart

delta wate ren 

binnenwateren 

moeras en schor 

duinen

I natuurgraslanden 

cu I tu urg ras land en 

I bossen

nog om te vormen naar natuur

Deze kaart kan in detail worden bekeken via het GEOLOKET op 
de provinciale website: http://loketzeeland.nl/geo 
en dan kiezen voor geografische kaart 'Natuurbeheerplan 
kaart laag beheerpakketten.

0 2 4 6

Kilometers

Provincie Zeeland

http://loketzeeland.nl/geo


N atuurbeheerplan Zeeland 2009

Kaart 5:
Zoekgebied beheer binnendjjken

bloemdÿken 

faunadijken 

landschapsd ijken 

Ecologische Hoofdstructuur

Deze kaart kan in detail worden bekeken via het GEOLOKET op 
de provinciale website: http://loket.zeeland.nl/geo 
en dan kiezen voor geografische kaart 'Natuurbeheerplan', 
kaartlaag zg binnendijken.

Provincie Zeeland
Kilometers
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Natuurbeheerplan Zeeland 2009
Kaart 6:
Zoekgebied akkerrandenbeheer

instandhouding akkervogelgebied 

ontwikkeling akkervogelgebied 

Ecologische Hoofdstructuur

Deze kaart kanindetail worden bekeken via hetGEOLOKETop 
de provinciale web site: h ttp:// bketze eland, n ii ge o 
en dan kiezen voor geografische kaart'Natuurbeheerplan', 
kaartlaag zg akkerranden

2 4

Kilometers

Pro vinae Zeeland



Natuurbeheerplan Zeeland 2009

Kaart 7:
Zoekgebied weidevogelbeheer

zoekgebied weidevogelbeheer 

Ecologische Hoofdstructuur

Deze kaart kan in detail worden bekeken via het GEOLOKET op 
de provinciale website: http://loket.zeeland.nl/geo 
en dan kiezen voor geografische kaart 'Natuurbeheerplan', 
kaartlaag zg weidevogels.

0 2 4 6

Kilometers

Provincie Zeeland
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Natuurbeheerplan Zeeland 2009

Kaart 8:
Zoekgebied ganzenopvang

opvang buiten bestaand natuurgebied 

I opvang binnen bestaand natuurgebied 

Ecologische Hoofdstructuur

Deze kaart kan in detail worden bekeken via het GEOLOKETop 
de provinciale website: http://loketzeeland.nl/geo 
en dan kiezen voor geografische kaart 'Natuurbeheerplan', 
kaartlaag zg ganzenopvang.

Kilometers

Provincie Zeeland
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Natuurbeheerplan Zeeland 2009
Kaart 9:
Zoekgebied landschapsbeheer

zoekgebied landschapsbeheer buiten EHS 

Ecologische Hoofdstructuir

Deze kaart kan in detail worden bekeken via het GEOLOKETop 
de pro vinei ale web site: httpJA oket. zeela nd.nl/geo 
en dan kiezen voor geografische kaart 'Natuurbeheerplan', 
kaartlaagzg land schap.
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Kaart 10: 
Grondsoorten

klei

zand

Deze kaart kan in detail worden bekeken via het GEOLOKET op 
de provinciale website: http://loket.zeeland.nl/geo 
en dan kiezen voor geografische kaart 'Natuurbeheerplan', 
kaartlaag grondsoorten.
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Kaart 11:
Werkgebied terreinbeherende organisaties

Het Zeeuwse Landschap 

Staatsbosbeheer

Natuurm onum enten en Het Zeeuwse 
Landschap

Natuurmonumenten

Het Brabants Landschap

Deze kaart kan in detail worden bekeken via het GEOLOKET op 
de provinciale website: http://loket.zeeland.nl/geo 
en dan kiezen voor geografische kaart 'Natuurbeheerplan', 
kaartlaag werkgebied TBO.
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Kaart 12:
Werkgebied Agrarische Natuurverenigingen

□  Zonnestraal 

S.A.N.E.L.T.

N atuurljjk  Walcheren 

Stichting Akkerleven 

ANV Goes

Milieu Coöperatie Zak van Zuid-Beveland

□  ANV Oost Zuid-Beveland 

Bloeiend W estZeeuws-Vlaanderen

□  Groene oogst

Deze kaart kan in detail worden bekeken via het GEOLOKET op 
de provinciale website: http://loketzeeland.nl/geo 
en dan kiezen voor geografische kaart 'Natuurbeheerplan', 
kaartlaag werkgebied ANV.
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