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1. Inleiding
1.1 Het Natuurgebiedsplan Zeeland 2005

Het Natuurgebiedsplan Zeeland 2005 vorm t het beleidskader 
voor verwerving, inrichting en beheer van de natuurgebieden 
en agrarische beheersgebieden in de Ecologische Hoofdstruc
tuur van Zeeland. Het plan maakt duidelijk wat de mogelijkhe
den zijn voor alle betrokkenen, in het bijzonder de terreinbe
heerders, particuliere grondeigenaren, waterschappen, (agrari
sche) natuurverenigingen, Dienst Landelijk Gebied, Dienst 
Regelingen en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel
kwaliteit (LNV). Met dit Natuurgebiedsplan worden mogelijkhe
den geschapen om de landelijke subsidiemogelijkheden voor 
natuur in Zeeland te kunnen benutten.

Het Natuurgebiedsplan is tevens het officiële natuurbeleidsplan 
voor Zeeland, waarin de provinciale ambities voor behoud en 
herstel van de Ecologische Hoofdstructuur zijn uitgewerkt. In 
hoofdstuk 2 wordt de Ecologische Hoofdstructuur nader 
beschreven. Dit Natuurgebiedsplan past in het Zeeuwse provin
ciale natuurbeleid, zoals dat vastgelegd is in het 10-puntenplan 
"Werk in uitvoering" (Provincie Zeeland, 2000). Dit betreft met 
name de actiepunten Ecologische Hoofdstructuur (actiepunt 1), 
Agrarisch natuurbeheer (actiepunt 5), Natuur en water (actie
punt 8) en Landschap (10). Het plan heeft raakvlakken met 
ander provinciaal beleid, onder andere voor cultuurhistorie, 
landschap en beeldkwaliteit.

Ook de bossen maken deel uit van de Ecologische Hoofdstruc
tuur. Dit met uitzondering van de echte productiebossen. Het 
Groenproject Sloe is een multifunctioneel bosgebied ais buffer 
voor het Sloegebied. Het Natuurgebiedsplan beschrijft alleen 
de natuurdoelen en mogelijkheden voor natuur- en landschaps
beheer voor deze bossen. Voor het specifieke bosbeleid wordt 
verwezen naar de Provinciale Bosnota Zeeland (Provincie 
Zeeland, 1995).

Ook de ecologische verbindingszones maken deel uit van de 
EHS. Deze worden echter niet in dit plan behandeld. Voor 
meer details wordt verwezen naar de provinciale Nota natte 
ecologische verbindingszones (Provincie Zeeland, 1996) en 
het 10-puntenplan "Werk in uitvoering"(Provincie Zeeland,
2000), actiepunt 3. Het beleid voor ecologische verbindingen 
is aan herziening toe. Dit zal zijn beslag krijgen in 2006, in 
combinatie met waterberging en ontwikkeling van de Natte As 
Biesbosch-Deltagebied.

Het Natuurgebiedsplan is een momentopname en gebaseerd 
op de huidige ecologische en bestuurlijke inzichten. Het plan is 
afgestemd op het groene beleid van de diverse overheden

(Provincie, Rijk, Europese Unie) en met het vigerende integrale 
beleid voor water, milieu en ruimtelijke ordening. Indien nieuwe 
kennis o f beleidsontwikkelingen (bijv: Europese richtlijnen, Nota 
Ruimte o f Integraal Omgevingsplan (IOP) een aanpassing 
gewenst o f noodzakelijk maken, zal het Natuurgebiedsplan 
gewijzigd worden. De komende jaren zijn wijzigingen voorzien 
in verband met de begrenzing van Natuurbeschermingswet- 
gebieden, ontwikkeling van de Natte As Biesbosch-Deltage
bied, EU probleemgebieden en foerageergebieden voor gan
zen.

Dit Natuurgebiedsplan vorm t alleen het beleidskader voor ver
werving, inrichting en beheer van natuurgebieden en agrari
sche beheersgebieden, dus niet voor bescherming. De be
scherming van natuurwaarden wordt geregeld via wettelijke 
instrumenten, zoals de Flora- en Faunawet, de Natuurbescher
mingswet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

1.2 Waarom een nieuw Natuurgebiedsplan?

Op 6 november 2001 hebben Gedeputeerde Staten van 
Zeeland het eerste Natuurgebiedsplan Zeeland 2001 vastge
steld. In dat Natuurgebiedsplan is de begrenzing van natuurge
bieden en agrarische beheersgebieden in de provincie vastge
legd, zijn de natuurdoelen per gebied beschreven, zijn de 
mogelijke beheerspakketten aangeduid en zijn de mogelijke 
beheerders aangegeven. Nu, vier jaar later, is er aanleiding om 
het Natuurgebiedsplan te herzien.
- Er zijn sinds 2001 veel tussentijdse kleine planwjjzigingen 

door GS vastgesteld; deze worden in dit Natuurgebiedsplan 
samengevat en op kaart weergegeven.

- De begrenzing van de agrarische beheersgebieden wordt 
herzien.

- Het provinciale dijkenactieplan uit 2005 wordt in werking 
gesteld.

- Het beheersgebied voor faunaranden wordt uitgebreid en er 
worden nieuwe, provinciale pluspakketten voor het faunaran- 
denbeheer opengesteld.

- De precieze begrenzing van de natuurgebieden en agrarische 
beheersgebieden wordt digitaal verfijnd en aangepast op het 
landelijke gegevensbestand voor natuurbeheer (GEBIS).

- Landelijke wijzigingen in de subsidieregelingen SAN en SN, 
zoals de omslag van verwerving naar beheer, worden door
vertaald naar de betreffende gebieden.

- De nieuwe, landelijke systematiek van natuurdoeltypen wordt 
ingevoerd.

- De provinciale natuurdoelenkaart wordt nader afgestemd op 
de landelijke natuurdoelenkaart.
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- Nieuw beleid voor particulier beheer en robuuste verbindin
gen wordt voor zover mogelijk ingevoerd.

- Verouderde subsidiebepalingen worden geschrapt.
- De mogelijkheden voor particulier beheer worden verruimd.
- Tenslotte wordt aan dit Natuurgebiedsplan een grotere 

bekendheid gegeven en wordt meekoppeling met o.a. recre
atie, landbouw en waterbeheer zoveel mogelijk gestimuleerd.

Aangezien het oude Natuurgebiedsplan in opzet goed heeft 
gefunctioneerd, was er geen aanleiding de opzet fundamenteel 
te wijzigen. De herziening heeft dus alleen betrekking op de 
bovengenoemde punten.

De in dit Natuurgebiedsplan genoemde subsidiebepalingen zijn 
aan verandering onderhevig. Voor actuele gegevens kan men 
contact opnemen met de Dienst Regelingen van het Ministerie 
van LNV o f de website van het ministerie van LNV 
www.minlnv.nl.

1.3 Leeswijzer

Eerst wordt in hoofdstuk 2 de begrenzing van de Zeeuwse 
Ecologische Hoofdstructuur toegelicht. Daaruit blijkt waar de 
natuurgebieden en agrarische gebieden in Zeeland precies lig
gen en welke wijzigingen worden doorgevoerd.
Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de doelstellingen voor 
natuur en de mogelijke beheerspakketten per gebied beschre
ven. Daarbij wordt duidelijk gemaakt welke beheerssubsidie 
voor welk terrein mogelijk is.
Daarna wordt in hoofdstuk 4 beschreven welke beheerders per 
gebied in aanmerking komen. Daarbij wordt ingegaan op de 
mogelijkheden voor terreinbeherende organisaties, particulier 
natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer.
Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 beschreven hoe het 
Natuurgebiedsplan in de praktijk kan worden toegepast.
Daarbij wordt ook de taakverdeling tussen de diverse organisa
ties en de communicatie bij de uitvoering van het natuurbeleid 
beschreven.

De Van Haaftenpolder, een natuurgebied op Tholen.

http://www.minlnv.nl
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2. Begrenzing van natuur- 
en beheersgebieden

2.1 De Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

Natuurbeleid van Rijk en Provincie
Het Rijk en de Provincies hebben zich to t doei gesteld de kwa
liteit van de natuur in Nederland in stand te houden. In het 
Nationaal Natuurbeleidsplan (Ministerie van LNV, 1989) zijn de 
landelijke natuurbeleidsdoelstellingen voor het eerst vastge
legd. Uiterlijk 2018 moet de Ecologische Hoofdstructuur vol
tooid zijn. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is het netwerk 
van natuurgebieden, agrarische beheersgebieden en verbin
dingszones waarbinnen de flora en fauna van Nederland duur
zaam moeten kunnen voortbestaan. De landelijke doelstellin
gen voor de Ecologische Hoofdstructuur zijn verder uitgewerkt 
in de Nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur (2000) 
en in de Nota Ruimte (2004). De Nationale Ecologische 
Hoofdstructuur is ongeveer 7 miljoen ha groot, waarvan 6,3 
miljoen ha water en 700.000 ha land. De Zeeuwse EHS is 
ongeveer 136.000 ha groot, waarvan 118.500 ha water en 
17.500 ha land.

Om de doelstellingen te kunnen bereiken worden natuurgebie
den veiliggesteld door middel van wetgeving, verwerving, 
inrichting en beheer en worden sommige landbouwgronden 
natuurvriendelijk beheerd. In bestaande natuurgebieden ligt het 
accent op wetgeving en beheer. De EHS bestaat echter ook uit 
nieuwe natuurgebieden. Dit betreft landbouwgronden die in 
natuur worden omgezet. Daarbij zijn inrichtingsmaatregelen 
nodig om de vereiste milieucondities voor natuur te kunnen 
creëren. Landelijk gaat het om ca. 130.000 ha nieuwe natuur. 
Sinds de vaststelling van het Nationale Natuurbeleidsplan 
wordt op grote schaal aan natuurherstel gewerkt en zijn al 
belangrijke vorderingen gemaakt. Landelijk is ca. 40 .000 ha 
gerealiseerd en moet nog 88 .000 ha uitgevoerd worden. In 
Zeeland gaat het om 5400 ha te realiseren nieuwe natuur, 
waarvan ongeveer 2500 ha al is uitgevoerd (situatie 1-5-2005).

De Provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
natuurbeleid in Zeeland. De landelijke doelstellingen en beleids
instrumenten worden hier vertaald naar concrete maatregelen. 
De mogelijkheden hiertoe worden door de Provincie vastge
steld in dit Natuurgebiedsplan.

De belangstelling voor natuur en natuurbeheer is de afgelopen 
jaren sterk toegenomen. Bescherming, ontwikkeling en beheer 
van natuur zijn vanzelfsprekend geworden en naast de gangba
re terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, de Provinciale Landschappen) hebben ook 
steeds meer particulieren, zoals boeren en landgoedeigenaren, 
belangstelling om zelf aan natuurbeheer te doen. Daarom

moet er meer ruimte worden geboden aan agrarisch natuurbe
heer en particulier natuurbeheer op eigen grond. Ook is de 
maatschappelijke betekenis van natuur de laatste jaren sterk 
toegenomen. Steeds meer mensen waarderen natuur, land
schapselementen en cultuurhistorie in hun directe leefomge
ving o f zoeken de natuur op in hun vrije tijd. Om deze reden 
wordt bij het inrichten en beheren van natuurgebieden steeds 
meer rekening gehouden met een goede ontsluiting, een 
goede communicatie en gepaste recreatievoorzieningen.

Natuurgebieden vervullen een belangrijke rol voor de recreatie. 
In principe worden alle natuurgebieden in Zeeland opengesteld 
voor wandelaars. Bij een inventarisatie van de openstelling van 
natuurgebieden in Zeeland in 2000 bleek dat meer dan 75% 
van alle gebieden is opengesteld. Van de niet-opengestelde 
(meest kleine) natuurgebieden is meer dan 15% vanaf de aan
liggende openbare wegen o f paden goed te overzien. Daaruit 
blijkt dat de natuurgebieden in Zeeland al in hoge mate 
geschikt zijn gemaakt voor recreatief medegebruik. Deze ont
wikkeling wordt van provinciewege verder gestimuleerd.
Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de recreatieve 
inrichting van natuurontwikkelingsgebieden en aan de openstel
ling van natuurgebieden voor minder validen.

Categorieën natuur
De Zeeuwse Ecologische Hoofdstructuur (EHS) bestaat uit 
diverse categorieën natuurgebieden en beheersgebieden. Deze 
zijn weergegeven op kaart 1.

Bestaande natuur: dit zijn de bekende traditionele natuurge
bieden, zoals de duinen, de deltawateren, de binnendijkse 
moerassen en karrenvelden, de kreekrestanten en inlagen, de 
binnendijken en de oudlandgebieden. In deze gebieden wordt 
de natuurwaarde in stand gehouden door middel van beheers
maatregelen. In sommige gevallen gebeurt dat door een ter
reinbeherende organisatie. In andere gevallen door een 
(semi-)overheidsinstelling zoals Rijkswaterstaat o f een water
schap. Ook zijn veel bestaande natuurgebieden in particulier 
beheer. Daarom wordt op kaart 1 onderscheid gemaakt in vier 
categorieën.
- Bestaande natuur en bosgebied in eigendom bij een terrein

beherende organisatie o f particulier natuurbeheerder. Dit 
geldt voor de natuurgebieden en bosgebieden waar het 
beheer geregeld is via de eigenaar, hetzij een terreinbeheren
de organisatie, hetzij een particuliere eigenaar.

- Bestaande natuur in beheer bij een terreinbeherende organi
satie. Dit betreft natuurgebieden waar het beheer geregeld is 
doordat de eigenaar het gebied, bijvoorbeeld via erfpacht, in 
beheer heeft gegeven aan een terreinbeherende organisatie.

- Bestaande natuur met aankooptitel. Dit betreft natuurgebie



Provincie Zeeland 8

den in particulier eigendom waar het natuurbeheer nog niet 
goed geregeld is en waar de mogelijkheid bestaat voor 
beheer en /o f aankoop door een terreinbeherende organisa
tie.

- Bestaande natuur in eigendom bij (semi-)overheid. Dit betreft 
de natuurgebieden die in eigendom zijn bij een (semi-jover- 
heidsinstelling, zoals Rijkswaterstaat, Domeinen o f een water
schap, waar het beheer nog niet goed geregeld is en waar 
de mogelijkheid bestaat voor beheer door een terreinbehe
rende organisatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de droogvallen
de gronden in de deltawateren. Alleen direct aan land gren
zende slikken en schorren komen in aanmerking voor beheer 
door een terreinbeherende organisatie. Vrij liggende zandpla
ten komen in beginsel niet voor beheer in aanmerking.

Agrarisch beheersgebied: dat zijn landbouwgronden (meest 
graslanden) die zijn begrensd ais agrarisch beheersgebied en 
waar landbouw kan worden gecombineerd met natuurproductie 
door het afsluiten van beheersovereenkomsten.

Nieuwe natuur: dat zijn huidige cultuurgronden waar functie
wijziging van landbouw naar natuurgebied gewenst is.

Natuurcompensatieproject: dat zijn begrensde gebieden 
waar verwerving en inrichting ten behoeve van natuur via een 
compensatie-opgave worden uitgevoerd en die na uitvoering 
worden toegevoegd aan de EHS. Het betreft de door GS vast
gestelde projecten ter compensatie van de tweede verdieping 
Westerschelde (Natuurcompensatie Westerschelde, 1998) en 
projecten ter compensatie van natuurverlies door wegenbouw 
of uitbreiding van woon- o f industriegebied. Het is de bedoeling 
dat ter plaatse natuur wordt hersteld die elders verloren is 
gegaan. De verwerving en inrichting van de gebieden vinden 
plaats door de compensatieplichtige. Zodra de projecten zijn 
uitgevoerd vallen deze gebieden onder de EHS-categorie 
bestaande natuur en kan gebruik worden gemaakt van 
beheerspakketten van de Subsidieregeling Natuurbeheer.

Tot de Ecologische Hoofdstructuur behoren ook de ecologi
sche verbindingszones. Dat zijn de lijnvormige elementen zoals 
bermen en kreekoevers, die een belangrijke rol spelen voor de 
verbreiding van dieren. De ecologische verbindingszones zijn 
afzonderlijk begrensd in de nota Natte Ecologische 
Verbindingszones (Provincie Zeeland, 1995) en niet ais zodanig 
afgebeeld op kaart 1. De begrenzing van ecologische verbin
dingszones zal in 2006 worden herzien. Daarbij zal rekening 
worden gehouden met de behoefte aan waterbergingsgebie- 
den en met de begrenzing van de Natte As.

Ook alle binnendijkse kreken en welen behoren to t de EHS. 
Deze zijn weergegeven ais bestaande natuur op kaart 1.

Alle binnendijken zijn eveneens bestaand natuurgebied (EHS). 
Dit betekent dat deze binnendijken in principe aankoopwaardig 
zijn. In de praktijk zullen alleen nog dijken worden aangekocht 
in enkele dijken-concentratiegebieden, zoals de Zak van Zuid- 
Beveland. In het provinciale Actieplan natuurbeheer binnendij
ken (2005) is aangegeven dat alle binnendijken in aanmerking 
komen voor particulier natuurbeheer door toepassing van de

Subsidieregeling Natuurbeheer. Binnendijken die in eigendom 
zijn van boeren o f waarover boeren langdurig de beschikking 
hebben, kunnen ais agrarisch beheersgebied worden 
begrensd. In het verleden is een aantal dijken ais beheersge
bied begrensd, zoals te zien is op kaart 1. Deze begrenzing 
kan op verzoek worden uitgebreid. Bij zeedijken staat de 
waterstaatkundige functie centraal, conform het Streekplan 
Zeeland (Provincie Zeeland, 1997). In dat geval zijn verwerving 
en natuurbeheer niet mogelijk. Wanneer deze functie zou 
komen te vervallen, staat de natuurfunctie van de dijk echter 
weer voorop en behoort het natuurbeheer wel to t de mogelijk
heden. De dijken langs de afgesloten zeearmen, langs de 
kanalen (met uitzondering van het Kanaal door Zuid-Beveland) 
en inlaagdjjken maken dus wel deel uit van de EHS. De dijken 
langs de getijdewateren (inclusief het Kanaal door Zuid- 
Beveland) maken geen deel uit van de EHS. Ook spoordijken 
maken geen deel uit van de EHS. Op kaart 1 zijn alleen de dij
ken weergegeven die concreet zijn begrensd ais bestaande 
natuur o f beheersgebied. Een volledig overzicht van de binnen
dijken van de EHS is weergegeven op kaart 5.

Alle deltawateren (zowel de getijdengebeden ais de afgesloten 
zeearmen) behoren to t de EHS.

Ook de bossen behoren to t de EHS. Dit betreft in het bijzonder 
de diverse bossen die zijn aangelegd in het kader van landin
richting. Echte productiebossen behoren niet to t de EHS. Het 
Groenproject Sloe is een multifunctioneel bosgebied ais buffer 
voor het Sloegebied. De bossen van de EHS zijn op kaart 1 
weergegeven ais bestaande natuur en bosgebied. Voor het 
beheer van deze bossen kan gebruik worden gemaakt van de 
Subsidieregeling Natuurbeheer.

De Zeeuwse EHS omvat daarmee alle wezenlijke Zeeuwse 
natuurwaarden, zowel buitendijks ais binnendijks. De totale 
oppervlakte per EHS-categorie op 1 mei 2005 is weergegeven 
in onderstaande tabel.

Tabel 2.1. EHS-categorieën met oppervlakte

EHS-categorie opp (ha)

bestaande natuur en bosgebied, in eigendom bij 
een terreinbeherende organisatie o f particulier 
natuurbeheerder 11470

bestaande natuur, in beheer bij een terreinbe
herende organisatie 6870

bestaande natuur, met aankooptitel 3306

bestaande natuur, in eigendom bij (semi-Joverheid 13180

agrarisch beheersgebied 2932

nieuwe natuur 2857

natuurcompensatieproject 401

groot open water 95072

totaal 136087
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Agrarisch beheersgebied nabij St. Laurens.

2.2 Uitgangspunten voor de begrenzing van de 
Zeeuwse EHS

2.2.1 Voorgeschiedenis
De begrenzing van de bestaande natuurgebieden en de verde
ling van aankoop en beheer (de "invloedssferenkaart") is voor 
het eerst vastgesteld in 1990 in de Nota Veiligstelling Natuur
gebieden. De begrenzing van de nieuwe natuurgebieden is 
voor het eerst vastgelegd in de beleidsnota Zeeuwse uitwer
king van het natuurbeleidsplan (1991-1994). Deze beide 
begrenzingen liggen ten grondslag aan de begrenzing van de 
EHS in dit Natuurgebiedsplan. Vertrekpunt was het landelijke 
Natuurbeleidsplan (Ministerie van LNV, 1990) met daarbij een 
zeer globale landelijke kaart van de EHS en een oppervlakte te 
begrenzen hectares. Door het ministerie van LNV is aan 
Zeeland toegekend:

3009 ha beheersgebied 
5372 ha nieuwe natuur

Na een uitgebreide voorlichtings- en inspraakronde in heel 
Zeeland heeft de Provincie deze quota "gebiedsdekkend" for
meel begrensd in het Beheers- en Begrenzingenplan Noord
zeeland (1993), Walcheren (1993), Zeeuwsch-Vlaanderen 
(1993) en de Bevelanden (1994). Daarna zijn er nog enkele

aanvullende kleinere begrenzingen vastgesteld, namelijk het 
Begrenzingenplan Binnendijken Noord-Zeeland (1996) en 
Binnendijken Zeeuwsch-Vlaanderen (1996), het Begrenzingen
plan Schouwen West (1998), het Beheersplan Akkerranden 
(1999), het Beheersgebiedplan Akkerranden (2000) en diverse 
kleine planwjjzigingen ex art. 17 RBON. Afgezien van een 
beperkte strategische reserve zijn hiermee de Zeeuwse quota 
formeel begrensd. Al deze begrenzingen zijn overgenomen in 
het Natuurgebiedsplan Zeeland 2001, de voorloper van het 
voorliggende Natuurgebiedsplan.
De algemene uitgangspunten van de Zeeuwse uitwerking van 
het Natuurbeleidsplan, zoals die gehanteerd zijn bij de begren
zing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), blijven ook in 
de nieuwe vorm onverkort van kracht. Het Natuurgebiedsplan 
treedt in de plaats van de vastgestelde Beheers- en Begren
zingenplannen, en Gebiedsplannen en van de Nota Veiligstel
ling Natuurgebieden (Provincie Zeeland, 1990), de zgn. "provin
ciale aankoopnota".

Na de formele vaststelling van de begrenzing zijn er op grote 
schaal gronden aangekocht en ais natuurgebied ingericht en 
zijn er vele beheersovereenkomsten afgesloten. Hierbij is zo 
veel mogelijk een gebiedsgerichte aanpak gevolgd, met name 
via diverse landinrichtingsprojecten, met het oog op een inte
grale planvorming en efficiënte uitvoering.
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Samenwerking met alle partijen in het landelijke gebied en het 
streven naar consensus heeft bij de hele Zeeuwse uitwerking 
van het NBP vanaf het begin voorop gestaan. Het constructie
ve overleg via de Provinciale Commissie voor de Groene 
Ruimte en het oprichten van de Commissie Nabuurschap zijn 
hiervoor illustratief.

Ondanks de diverse bezuinigingen op de rijksbudgetten voor 
aankoop en inrichting ligt de realisatie van de Zeeuwse EHS 
goed op schema. Met name de snelle Zeeuwse begrenzing en 
goede samenwerking in de regio heeft het mogelijk gemaakt 
om maximaal gebruik te maken van de beschikbare middelen. 
Daarnaast heeft de Provincie Zeeland zelf ook substantieel bij
gedragen in de kosten voor verwerving van natuurgebied voor 
de Stichting Het Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten 
en in de inrichtingskosten voor natuurontwikkelingsgebieden. 
Ook diverse compensatiegelden, o.a. voor de Natuurcompen
satie Westerschelde (tweede verdieping) zijn met succes inge
zet voor het ontwikkelen van nieuwe natuur.

2.2.2 Begrenzing van natuurgebieden (SN)
Bij het begrenzen van natuurgebieden spelen ecologische, 
beleidsmatige en bestuurlijke uitgangspunten een belangrijke 
rol.
- De versterking en ontwikkeling van natuurwaarden is gericht 

op het realiseren van duurzame ecosystemen van (inter)natio- 
naal belang.

- Voorop staan de typisch Zeeuwse kwaliteiten, zoals de over
gangszones van land en water, zout en zoet, klei en zand. 
Juist in deze gradiënten liggen de grootste natuurlijke poten
ties.

- Het accent ligt bij de ontwikkeling van de karakteristieke 
natte natuur in de verschillende Zeeuwse landschapstypen 
(de duinen, de deltawateren, de poelgebieden en de kreken).

- Er dient zoveel mogelijk sprake te zijn van een eigen water
huishouding, die geheel gericht is op de natuurfunctie. 
Begrenzing en watersysteem dienen waar mogelijk samen te 
vallen. Het waterbeheer speelt een sleutelrol bij het in stand 
houden en herstellen van natuur. In het Provinciale Waterhuis- 
houdingsplan "Samen slim met water" (Provincie Zeeland,
2001) is dit nogmaals onderstreept. Waar gewenst kan de 
begrenzing van gebieden worden aangepast met het oog op 
een optimale waterhuishouding, zowel binnen het natuurge
bied ais ook voor wat betreft de afstemming met de omge
ving. Ais gevolg van de klimaatverandering hebben delen van 
het landbouwareaal in toenemende mate te kampen met 
wateroverlast. De overlastgebieden hebben, vanwege hun 
lage ligging, vaak een goede uitgangssituatie voor natuuront
wikkeling. Functiewijziging van landbouw naar "nieuwe natuur" 
kan dan een oplossing zijn. Doordat de natuur in Zeeland in 
het algemeen hoge waterstanden in de winter goed ver
draagt, kunnen de natuurterreinen een bijdrage leveren aan 
de waterretentie. Op deze wijze kan de wateroverlast in het 
landbouwgebied bij neerslagpieken worden verlicht.

- Door het kiezen van logische topografische begrenzingen 
wordt de randlengte met direct aangrenzend landbouwgebied 
beperkt, waardoor er minder kans is op problemen met 
nabuurschap.

Met het oog op duurzame, natuurlijke processen wordt 
gestreefd naar zo groot mogelijke, aaneengesloten natuurge
bieden. Met logische afrondingen en het opheffen van encla
ves kan versnippering tegengegaan worden. Bij de begren
zing ligt het accent dan ook op uitbouw van al bestaande 
natuurgebieden, dan wel het creëren van forse nieuwe kern
gebieden. Uit diverse evaluaties (zie ook Natuurbalans 2004) 
blijkt, dat voor een werkelijk duurzame EHS in Nederland 
gestreefd moet worden om de natuurgebieden zo robuust 
mogelijk te maken. Hoewel het natuurareaal groeit, is het 
met de kwaliteit van de natuur vaak nog droevig gesteld. Dit 
wordt met name veroorzaakt door negatieve externe invloe
den, zoals verdroging, verzuring, vermesting en verstoring. 
Door vergroting en ontsnippering van bestaande natuurgebie
den en door een verdere afronding met logische topografi
sche grenzen kunnen deze negatieve effecten vanuit de 
omgeving verminderd worden, o.a. door vermindering van de 
randlengte. Daar komt bij dat grote, aaneengesloten natuur
gebieden ruimte bieden aan natuurlijke processen en kwets
bare soorten. Juist dit type natuur ontbreekt in ons land.
Waar mogelijk dient hiervoor meer ruimte geschapen te wor
den. Tenslotte geldt, dat een logische afronding van bestaan
de natuurgebieden bijdraagt aan een goed nabuurschap, 
doordat de randlengte natuur-landbouw vermindert. Door 
bestaande natuurgebieden te vergroten kunnen de praktische 
condities voor het natuurbeheer worden verbeterd. Te den
ken valt daarbij aan mogelijkheden voor integrale begrazing 
en integraal waterbeheer.
De afzonderlijke natuurkerngebieden worden zoveel mogelijk 
verbonden via droge en natte ecologische verbindingszones. 
Hierdoor ontstaan op termijn regionale ecologische netwer
ken met goede mogelijkheden voor behoud en ontwikkeling 
van kritische soorten.
De natuurontwikkeling wordt zoveel mogelijk uitgevoerd op 
slechte landbouwgrond. Goede landbouwgrond wordt zoveel 
mogelijk buiten begrenzing gelaten.
Verkoop van grond o f het sluiten van overeenkomsten vindt 
plaats op basis van vrijwilligheid.
De overheid heeft een aankoopplicht.
Planologische schaduwwerking wordt voorkomen.
De bestaande agrarische functie, inclusief de daarbij beho
rende planologisch goedgekeurde ontwikkelingsmogelijkhe
den worden gerespecteerd. Concreet betekent dit, dat de 
eigenaren van gebieden, die in dit Natuurgebiedsplan 
begrensd zijn ais "nieuwe natuur", door het Bureau Beheer 
Landbouwgronden (BBL) benaderd worden om hun gronden 
te verkopen. Of de eigenaar dit vervolgens ook doet, is een 
kwestie van vrijwillige keuze, die door de overheden niet 
afgedwongen zal worden. Tegelijkertijd heeft BBL wel een 
aankoopplicht ais begrensde gebieden te koop worden aan
geboden en voldaan wordt aan het prijsbeleid van BBL. Ook 
is het hele grondgebied van de provincie Zeeland is aangewe
zen ais "ruilgebied". Dit biedt de mogelijkheid aan het Bureau 
Beheer Landbouwgronden om ook buiten de begrensde 
gebieden gronden te verwerven, met de bedoeling om deze 
uit te ruilen met begrensde gebieden. Deze werkwijze draagt 
sterk bij aan het verkrijgen van een optimale ruimtelijke ver
kaveling van landbouwgronden en natuurgebieden, zoals
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deze al velejaren In de diverse landinrichtingsprojecten In 
praktijk wordt gebracht.

- Ook planologisch heeft het principe van vrijwilligheid zijn 
doorwerking. Conform het Streekplan Zeeland worden 
begrensde "nieuwe natuurgebieden" aangegeven ais gewens
te ontwikkelingsrichting. Ook In het bestemmingsplan kunnen 
deze gebieden vervolgens worden aangeduld ais "natuuront
wikkelingsgebied", dat wil zeggen, dat de normale geldende 
agrarische bestemming van kracht blijft met daarbij een wijzi
gingsmogelijkheid richting natuur. De bestemming "natuur" 
treedt pas In werking, ais de nagestreefde natuurfunctie ook 
gerealiseerd Is, en dat Is pas na verkoop van de gronden op 
vrijwillige basis. Indien de eigenaar niet wil verkopen, blijft 
dus de vigerende agrarische functie en bestemming van 
kracht, Inclusief alle daarbij behorende planologisch goedge
keurde ontwikkelingsmogelijkheden. Mogelijk kiest de eige
naar voor particulier natuurbeheer. In alle gevallen geldt een 
planologisch "globaal waarborglngsbeleld", waardoor andere 
functies dan landbouw en natuur worden uitgesloten.
Hierdoor worden onomkeerbare Ingrepen, die natuurontwik
keling In de toekomst onmogelijk zouden maken, verhinderd.

- Bij de realisatie van nieuwe natuurgebieden wordt overlast 
tussen de nieuwe buren landbouw en natuur zoveel mogelijk 
voorkomen. Dit kan door een logische begrenzing, een 
goede Inrichting en een adequaat natuurbeheer. Mochten er 
zich onverhoopt toch nog problemen voordoen, dan dienen 
deze allereerst door goed overleg tussen de boer en de 
lokale natuurbeheerder opgelost te worden. Indien dit niet 
leidt to t een bevredigende oplossing kan uiteindelijk de zaak 
voorgelegd worden aan de Provinciale Commissie Nabuur
schap (een subcommissie van de PCGR).

- Bij de inrichting van nieuwe natuurgebieden wordt rekening 
gehouden met de agrarische omgeving. Met name het instel
len van een eigen ecologisch gerichte waterhuishouding mag 
niet leiden to t overlast (vernatting, verdroging, verzilting) voor 
het aanliggende agrarische gebied. Tot daadwerkelijke inrich
ting zal worden overgegaan ais een zodanig aaneengesloten 
deel verworven is dat inrichten ecologisch efficiënt is en er 
geen overlast optreedt (zoals onkruidgroei) voor het nog niet 
verworven deel.

- Bij het uitwerken van de streefbeelden in concrete natuuront
wikkelingsplannen blijken de lokale omstandigheden, zoals 
bodemopbouw en watersysteem, de realisering van het oor
spronkelijk gedachte doei soms onmogelijk te maken. Dit kan 
ertoe leiden dat de begrenzing van sommige gebieden als
nog komt te vervallen.

- Al tijdens de Zeeuwse uitwerking van het NBP is gestreefd 
naar een goede afstemming met de lopende landinrichtings
projecten. Uitgangspunt daarbij is, dat opname van de EHS 
in het landinrichtingsplan zo veel mogelijk plaatsvindt. Een 
voorwaarde hierbij is echter wel, dat de landinrichting geen 
vertraging mag oplopen. Inmiddels zijn tai van landinrichtings
projecten afgesloten o f in een vergevorderde fase van uit
voering. Met name uit lopende projecten, zoals Walcheren, 
Schouwen-oost en West Zeeuwsch-Vlaanderen komen verzoe
ken voor aanvullende begrenzing van natuurgebieden om het 
ruilproces rond te krijgen. Sinds de vaststelling van het vori
ge Natuurgebiedsplan zijn diverse kleine grenscorrecties to t

stand gekomen. Deze zijn verwerkt in het kaartbeeld (kaart 
1 ).

- In diverse regio's wordt via een gebiedsgerichte aanpak 
nieuw ruimtelijk beleid geformuleerd, o.a. via de projecten 
Schouwen-west, Walcheren 2000+ en West Zeeuwsch- 
Vlaanderen. Vanuit deze integrale aanpak is functiewijziging 
van recreatie en landbouw naar natuur soms gewenst, bij
voorbeeld in geval van sanering en /o f verplaatsing van ver- 
bljjfsrecreatie. Daarnaast hebben eigenstandige ruimtelijke 
ontwikkelingen, zoals de aanleg van de rondweg Aardenburg, 
consequenties voor eerdere begrenzingen.

Tenslotte kan nog opgemerkt worden, dat natuurgebieden die 
aangelegd worden na 1988 niet vallen onder categorie 'kwets
bare natuur' van de Wet Ammoniak en Veehouderij. Ook de bin
nendijken vallen niet onder deze categorie. De kwetsbare 
natuurgebieden in Zeeland zijn beperkt to t de duinen, het 
waterwingebied bij St. Jansteen en enkele kreekresten en oud- 
landgebieden, zoals de Braakman en de Grote Putting.

In dit Natuurgebiedsplan worden de categorieën bestaande 
natuur en nieuwe natuur niet gewijzigd. Uitzondering vormen 
twee gebieden die in dit plan ais Nieuwe natuur worden 
begrensd. Het betreft een gebied in de Willemspolder op St. 
Philipsland (24,3 ha) en een deel van de Robbe Moreelpolder 
nabij Sluis (11,2 ha). Beide gebieden maken deel uit van de 
Natte As en zijn weergegeven op kaart 1. Voor de begrenzing 
wordt geput uit de 1400 ha die beschikbaar is voor het 
begrenzen van de Natte As.

Verder zijn op kaart 1 ook diverse natuurgebieden opgenomen 
waarvan de begrenzing tussen 2001 en 2005 is gewijzigd.

2.2.3 Begrenzing van agrarische beheersgebieden (SAN) 
Agrarische beheersgebieden zijn landbouwgronden waar met 
behulp van beheersmaatregelen door de agrariërs natuurwaar
den in stand worden gehouden. Bij beheersgebieden blijft de 
landbouwkundige functie gehandhaafd. De begrenzing schept 
geen planologische verplichtingen en heeft ais zodanig ook 
geen planologische gevolgen waardoor het landbouwkundige 
gebruik zou kunnen worden beperkt. Het opnemen van 
beschermde gebieden in een bestemmingsplan staat dus Ios 
van de begrenzing ais beheersgebied en het al o f niet aangaan 
van een beheersovereenkomst. Pas wanneer men een 
beheersovereenkomst afsluit kunnen, op basis van een privaat
rechtelijke overeenkomst, landbouwkundige beperkingen van 
kracht worden. Deze beheersovereenkomsten zijn echter vrij
willig en hebben een looptijd van standaard 6jaar. Na deze 
periode is men vrij om te kiezen voor verlenging o f beëindiging 
van de overeenkomst.

In beheersgebieden wordt landbouwproductie gecombineerd 
met natuurproductie. De beheersgebieden zijn wat betreft de 
natuurwaarde en het landschapsschoon dan ook gekoppeld 
aan het agrarische cultuurlandschap. In Zeeland gaat het om 
cultuurgraslanden (weidevogelgebieden), binnendijken en fauna
randen. Naast het beheer van perceel o f perceelrand bestaat 
ook de mogelijkheid to t het beheer van landschapselementen, 
zoals drinkpoelen, knotbomen en heggen.
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Cultuurgraslanden
In dit Natuurgebiedsplan wordt de begrenzing van agrarische 
beheersgebieden herzien. De agrarische beheersgebieden zijn 
een belangrijk onderdeel van het Natuurgebiedsplan. De 
begrenzing dateert al van beginjaren negentig en is aan her
ziening toe. Enerzijds kunnen er gebieden worden geschrapt, 
bijvoorbeeld omdat zij zijn omgezet van weiland in akker of 
omdat de bestemming is gewijzigd. Ook bleken veel oude 
beheersgebieden ongeschikt voor het afsluiten van beheers
overeenkomsten, want in veel gebieden zijn sinds 2000 geen 
pakketten afgesloten. In dit Natuurgebiedsplan zijn veel onge
schikte beheersgebieden geschrapt. De vrijkomende hectares 
zijn benut om nieuwe beheersgebieden te begrenzen op plaat
sen die zich daar goed voor lenen. Op deze wijze wordt tevens 
bereikt dat het provinciale beheersquotum beter wordt ingezet.

De Stichting Landschapsbeheer Zeeland is, in opdracht van de 
Provincie Zeeland, nagegaan welke beheersgraslanden sinds 
de begrenzing zijn omgezet in akker o f bebouwing. Het betreft 
in totaal 42 percelen. Aangezien deze percelen niet langer in 
aanmerking kunnen komen voor het afsluiten van beheersover
eenkomsten, zijn deze begrensde gebieden in dit Natuurge
biedsplan geschrapt.

Daarnaast is gebleken dat in diverse beheersgebieden al vele 
jaren geen beheerspakketten zijn afgesloten. De oorzaken 
variëren van geen animo to t niet inpasbaar in het bedrijf. In dit 
Natuurgebiedsplan zijn diverse beheersgebieden zonder 
beheerspakketten geschrapt. Daarbij is rekening gehouden 
met de volgende omstandigheden.
- Beheersgebieden zonder beheerspakketten die grenzen aan 

beheersgebieden met beheerspakketten zijn gehandhaafd; zo 
kan versnippering van het grotere beheersgebied worden 
voorkomen.

- Beheersgebieden zonder beheerspakketten die grenzen aan 
nieuw te begrenzen beheersgebieden zijn gehandhaafd; ook 
hierdoor kan versnippering worden voorkomen.

- Beheersgebieden zonder beheerspakketten met zware 
natuurlijke handicaps zijn gehandhaafd; daarbij is overwogen 
dat zonder beheer ook natuurwaarden aanwezig kunnen zijn.

- Beheersgebieden zonder beheerspakketten die grenzen aan 
EHS zijn eveneens gehandhaafd; ook dit draagt bij aan 
samenhang van de Ecologische Hoofdstructuur.

In totaal zijn 106 gebieden zonder beheerspakket geschrapt. 
Het totaal aantal geschrapte beheersgebieden bedraagt zo 
148 met een totale oppervlakte van 379,2 ha, zoals weerge
geven in onderstaande tabel.

De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie heeft, in opdracht 
van de Provincie Zeeland, in het voorjaar van 2005 de belang
stelling onder de agrariërs in Zeeland geregistreerd voor het 
begrenzen van nieuwe beheersgebieden. In aanmerking komen 
meerjarige graslanden, in het bijzonder wanneer er sprake is 
van natuurlijke handicaps (hoge grondwaterstand, reliëf, zilte 
bodem). Er zijn ca. 300 landbouwpercelen aangemeld met een 
totale oppervlakte van ca. 500 ha. Na selectie op grondge
bruik (alleen meerjarig grasland is mogelijk) en status (dubbele 
begrenzingen zijn niet mogelijk) zijn ca. 250 gebieden ais

Totale oppervlakte beheersgebied voor Zeeland ha
3009

Situatie 2001 Begrensd beheersgrasland 2001 2404
Faunaranden 2001 400
Reserve 2001 205
Totaal 3009

Wijzigingen Beheersgrasland geschrapt 2005 379
in 2005 Beheersgrasland toegevoegd 2005 407

Faunaranden toegevoegd 2005 100

Situatie 2006 Begrensd beheersgrasland 2006 2432
Faunaranden 2006 500
Reserve 2006 77
Totaal 3009

nieuw beheersgebied begrensd. Deze nieuwe beheersgebieden 
hebben een gezamenlijk oppervlakte van 406,9  ha.

Met het schrappen van ongeschikte beheersgebieden en het 
begrenzen van nieuwe beheersgebieden is een omvangrijke 
herbegrenzing van het Zeeuwse quotum beheersgebied uitge
voerd. In onderstaande tabel is weergegeven welke wijzigingen 
per type beheersgebied zijn opgetreden. Met de nieuwe 
begrenzing zijn de mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer 
op cultuurgraslanden dan ook sterk uitgebreid. Bovenstaande 
tabel toont de wijzigingen in het aantal hectare begrensd 
beheersgebied in 2005.

Binnendijken
In het Natuurgebiedsplan Zeeland 2001 was slechts een 
beperkte oppervlakte aan binnendijken ais agrarisch beheers
gebied begrensd. De animo bij boeren voor het agrarisch 
beheer van binnendijken was lange tijd gering. Er was veel 
weerstand tegen de aanwijzing van binnendijken ais kwetsbaar 
natuurgebied in het kader van de milieuwetgeving. Sinds de 
invoering van de nieuwe Wet Ammoniak en Veehouderij zijn de 
binnendijken niet langer ais kwetsbaar gebied gerangschikt en 
is de weg vrij voor het uitbreiden van het agrarisch beheersge
bied op de binnendijken.

In het provinciale Actieplan natuurbeheer binnendijken 
(Provincie Zeeland, 2005) is geïnventariseerd welke dijken in 
aanmerking komen voor botanisch beheer (de bloemdijken), 
welke dijken een belangrijke rol spelen voor diersoorten (de 
faunadijken) en welke dijken in aanmerking komen voor beheer 
van algemene natuur- en landschapswaarden (de landschappe
lijke dijken). Het dijkenactieplan is gebaseerd op een basisdo
cument van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (2005).

In dit Natuurgebiedsplan worden deze drie categorieën dijken 
op kaart aangeduid, zoals weergegeven op kaart 5. Met deze 
aanduiding is geen beheersquotum gemoeid, want om in aan
merking te kunnen komen voor agrarisch natuurbeheer is een 
afzonderlijke begrenzing ais beheersgebied vereist. Boeren die 
belangstelling hebben voor agrarisch natuurbeheer op binnen
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Een b loem dijk in de Zak van Zuid Beveland.

dijken kunnen een verzoek om begrenzing bij de Provincie 
Zeeland indienen. Zodra dit verzoek is gehonoreerd, kan men 
een beheersovereenkomst aanvragen bij de Dienst Regelingen. 
In dit plan worden ook de beheerspakketten voor de verschil
lende djjktypen beschreven. Op de beheerspakketten voor bin
nendijken wordt nader ingegaan in hoofdstuk 3.

Dijken langs getijdewateren komen niet in aanmerking voor 
natuurbeheer omdat hier regelmatig onderhoudswerkzaamhe
den worden uitgevoerd. Dijken langs afgesloten zeearmen, 
kanalen (met uitzondering van het kanaal door Zuid-Beveland) 
en inlaagdjjken komen wel in aanmerking voor agrarisch 
natuurbeheer. Opslag van struiken en /o f ruigte is hier niet toe
gestaan.

Faunaranden
In het Natuurgebiedsplan Zeeland 2001 was 400 ha faunaran
den begrensd. Al snel na de vaststelling van het plan was het 
quotum geheel benut. De belangstelling voor het akkerranden
beheer in Zeeland is dus erg groot. Er is vraag naar uitbreiding 
van het beheersquotum. In dit Natuurgebiedsplan wordt het 
opengestelde beheersgebied voor faunaranden vergroot van 
400 naar 500 ha.

Het landelijke faunarandenpakket biedt de mogelijkheid to t het 
aanleggen en beheren van grasranden, kruidenranden of

graanranden. Er worden geen verdere eisen gesteld aan de 
kwaliteit van de faunaranden. Vanuit de natuurbescherming 
werden dan ook vragen gesteld bij de effectiviteit van het ran- 
denbeheer. Door de Provincie Zeeland is aangedrongen op een 
verfijning van het landelijke faunarandenpakket. Dit verzoek is 
door het Ministerie van LNV afgewezen in verband met de 
wens to t vereenvoudiging van de SAN.

Sinds 2002 wordt in Zeeland geëxperimenteerd met soortge- 
richte maatregelen voor het akkerrandenbeheer. In het project 
Akkerranden à la carte, een initiatief van de ZLTO, de Stichting 
Het Zeeuwse Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
en de Provincie Zeeland, zijn diverse pluspakketten getest, 
onder andere voor Patrijs, Veldleeuwerik, dagvlinders, bodem- 
broeders en roofvogels. In dit Natuurgebiedsplan zijn de 
beproefde pluspakketten voor het faunarandenbeheer opgeno
men in de vorm van provinciale pluspakketten. Op de Ínhoud 
van deze pluspakketten wordt ingegaan in hoofdstuk 3.

In dit Natuurgebiedsplan wordt het beheersquotum voor fauna
randenbeheer vergroot van 400 naar 500 ha. Daartoe wordt 
gebruik gemaakt van de eerder hiervoor gereserveerde hecta
res uit het provinciale quotum van 3009 ha. De uitbreiding is 
noodzakelijk om de mogelijkheden voor agrarisch natuurbe
heer in het akkergebied te vergroten en zodoende meer even
wicht te verkrijgen tussen agrarisch natuurbeheer van graslan
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den en akkers. De uitbreiding moet met name bijdragen aan 
de handhaving en het herstel van de cultuurvogels van het 
akkerlandschap zoals Veldleeuwerik en Patrijs en daarnaast 
aan het behoud van andere doelsoorten van het natuurbeleid. 
Om dit te kunnen bereiken dienen de pluspakketten van het 
faunarandenbeheer in Zeeland, zoals beschreven in hoofdstuk 
3, maximaal te worden ingezet. De agrarische natuurverenigin- 
gen hebben op zich genomen deze verfijning van het faunran- 
denbeheer te stimuleren.

De begrenzing ruime jas  faunaranden in Zeeland blijft van 
kracht. Wel worden de bepalingen vereenvoudigd. 
Faunarandenbeheer is mogelijk in de volgende gevallen.
1. De akker ligt in een akkervogelgebied, zoals weergegeven 

op kaart 2.
2. De akker grenst direct aan de EHS, zoals weergegeven op 

kaart 1. Ais er een openbare weg breder dan 5 m tussen 
de rand en het natuurgebied ligt, is deze niet direct aan
grenzend.

3. Daarbuiten is faunarandenbeheer mogelijk op alle akkers 
mits de aanvraag minimaal 5 km omvat; dit laatste impli
ceert dat alleen agrarische natuurverenigingen hier kunnen 
aanvragen.

E U-Probleemgebieden
Voor Zeeland is in het verleden ca. 300 ha probleemgebied 
begrensd via de zgn. bergboerenregeling. Voor de ligging van 
deze probleemgebieden word verwezen naar de in 2000 for
meel door LNV vastgestelde landelijke PRIS-kaart (Dienst 
Landelijk Gebied, 2000; Eindrapportage). Deze begrenzing 
blijft gehandhaafd.

De Europese Commissie wil inkomstenderving van landbouw in 
gebieden met natuurlijke handicaps compenseren met subsi
die. Onder natuurlijke handicaps wordt verstaan: hoge grond
waterstand, reliëf, slechte verkaveling en zoute bodem. De 
subsidie bedraagt 94 euro/ha/jaar (prijspeil 2005). Agrarische 
beheersgebieden met dergelijke handicaps komen voor deze 
subsidie in aanmerking ais ze ais EU- Probleemgebied zijn 
begrensd. In 2004 is een eerste landelijke tranche beheersge
bieden begrensd en door het ministerie van LNV aangemeld bij 
de EU. Deze aanmelding had alleen betrekking op diepe veen
weidegebieden, beekdalen en hellingen. Een verzoek van de 
Provincie Zeeland to t het begrenzen van Zeeuwse beheersge
bieden met natuurlijke handicaps (hoge grondwaterstand, 
reliëf, zoute bodem) is door de minister van LNV afgewezen 
omdat eerst de hierboven genoemde gebiedscategorieën wor
den aangemeld. Het is de bedoeling dat meer probleemgebie
den worden aangemeld totdat het Nederlandse quotum is 
benut. De Zeeuwse probleemgebieden zullen terstond worden 
aangemeld zodra de mogelijkheid zich aandient.

2.3 De instrumenten van het natuurbeleid: 
bescherming, verwerving, inrichting en 
beheer

Het grootste deel van de Zeeuwse EHS ligt buitendijks in de 
deltawateren en in de Voordelta. Hier worden de natuurwaar
den primair instandgehouden door middel van wettelijke 
bescherming (Natuurbeschermingswet, EU-Habitatrichtlijn, EU- 
Vogelrichtljjn, Wet op de Ruimtelijke Ordening). Voor de droog
vallende gronden die direct grenzen aan het vasteland (slikken 
en schorren) is ook aankoop en /o f beheer mogelijk. Aankoop 
is alleen mogelijk wanneer het particuliere grond betreft. Bij 
overheidsgrond is alleen het beheer te verwerven. Wanneer 
daar aanleiding toe is zal de invloedssferenkaart aangepast 
worden om het beheer van de buitendijkse gebieden verder te 
regelen. De aankoop en het beheer van droogvallende platen 
en open water heeft veel minder prioriteit en wordt in principe 
niet gesubsidieerd.

Binnendijks zijn alle instrumenten van het natuurbeleid van toe
passing: wettelijke bescherming, verwerving, inrichting en 
beheer. De bestaande natuurgebieden van de Ecologische 
Hoofdstructuur zijn planologisch beschermd. Voor gebieden 
die op kaart 1 staan aangeduid ais bestaande natuur met aan- 
kooptitel en voor gebieden die staan aangeduid ais nieuwe 
natuur, bestaat de mogelijkheid to t verwerving ten behoeve 
van een terreinbeherende organisatie. Aankopen ten behoeve 
van het Staatsbosbeheer worden voor 100% gefinancierd door 
het Rijk. Aankopen ten behoeve van de Stichting Het Zeeuwse 
Landschap en Natuurmonumenten worden voor 50% gefinan
cierd door het Rijk en voor 50% door de Provincie.

Het Programma Beheer is het landelijke subsidiestelsel voor 
inrichting en beheer van de natuurgebieden en agrarische 
beheersgebieden van de Ecologische Hoofdstructuur. Voor 
natuurgebieden kan men gebruik maken van de Subsidierege
ling Natuurbeheer (SN). Voor agrarische beheersgebieden kan 
men gebruik maken van de Subsidieregeling Agrarisch Natuur
beheer (SAN). De voorwaarden voor de subsidieverlening zijn 
landelijk vastgesteld in de vorm van beheerspakketten en 
normbedragen voor inrichting en beheer. Het Natuurgebieds
plan heeft een belangrijke functie bij de uitvoering van het 
Programma Beheer. In het Natuurgebiedsplan stelt de Provin
cie de doelstellingen, beheersmaatregelen en subsidiemogelijk
heden per gebied vast.
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3. Natuurdoelen en 
 beheerspa ketten

3.1 Natuurdoelen voor de Zeeuwse EHS

Het landelijke beleid
In het Nationaal Natuurbeleidsplan (1989) werd eerst de 
begrenzing van de EHS globaal aangeduld. De EHS begrenzing 
Is vervolgens door de Provincie uitgewerkt en In detail vastge
legd In de vorm van provinciale begrenzingenplannen (1990- 
1995). Toen deze vrijwel landsdekkend gereed waren werd In 
1995 gestart met het uitwerken van natuurbeleldsdoelstellln- 
gen. Dat zijn streefbeelden voor de kwaliteit van de natuur. 
Landelijk zijn 'natuurlijkheid' en 'biodiversiteit' de belangrijkste 
afwegingscriteria In het natuurbeleid. De landelijke doelstellin
gen voor natuur zijn In 1995 uitgewerkt In de Nota Ecosyste
men In Nederland (Ministerie van LNV, 1995). Daarin zijn onder 
andere landelijke taakstellingen opgenomen voor oppervlakten 
te realiseren natuurgebied met een bepaald natuurdoeltype. In 
de nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur...' (2001) 
zijn deze doelstellingen nader gekwantificeerd. Algemeen 
wordt geconstateerd dat de grootschalige 'woeste' natuur te 
weinig aandacht krijgt In verhouding to t de meer cultuurgebon
den typen. Bij het toewijzen van natuurdoelen aan natuur
gebieden In Zeeland wordt daarom extra rekening gehouden 
met deze geconstateerde behoefte aan grote, natuurlijke 
gebieden.

Het Rijk en de Provincies werken nauw samen bij het vaststel
len van de natuurbeleldsdoelstelllngen. De door de provincies 
uitgewerkte natuurdoelenkaarten zijn landelijk samengevat tot 
een landelijke natuurdoelenkaart, die In 2003 aan de Tweede 
Kamer Is aangeboden. Deze landelijke kaart zal, naar aanlei
ding van de bestuurlijke behandeling, worden vastgesteld en 
vervolgens worden terugvertaald naar de provinciale 
Natuurgebledsplannen. De begrenzing van de EHS en de 
natuurdoelen per gebied zijn de voornaamste criteria waarop 
Rijk en Provincie aansturen bij het verwerven, Inrlchten en 
beheren van natuurgebieden en agrarische beheersgebieden. 
De begrenzing van natuurgebieden en beheersgebieden 
bepaalt waar natuurterreinen kunnen worden aangekocht en 
waar Inrichtlngs- en beheerssubsldle mogelijk Is. De natuurdoe
len bepalen vervolgens welke maatregelen In een gebied moe
ten worden getroffen en welk resultaat moet worden behaald. 
Inrichtingsmaatregelen moeten gericht zijn op het behalen van 
de gewenste natuurkwaliteit. Aanvragen voor Inrichtlngssubsl- 
dle worden aan deze natuurdoelen getoetst door de Dienst 
Landelijk Gebied/Dienst Regelingen. Ook de beheersmaatrege
len moeten gericht zijn op het behalen van het natuurdoel. Dat 
betekent dat per gebied alleen specifieke beheerspakketten 
kunnen worden gekozen die aansluiten bij het vastgestelde 
natuurdoel.

Systeem van natuurdoeltypen
Het provinciale natuurbeleid heeft to t doei de diversiteit aan 
wilde planten en dieren, de verscheidenheid aan natuurgebie
den en landschappen, en het natuurschoon In Zeeland veilig te 
stellen. Opzet Is de diversiteit te behouden op een zo natuurlijk 
mogelijke wijze. Behoud van biodiversiteit betekent dat natuur
lijke levensgemeenschappen, zoals getijdengebeden, duinen, 
moerassen, graslanden en bossen, Inclusief de daarbij beho
rende flora en fauna, worden veiliggesteld. Natuurlijkheid bete
kent een zo groot mogelijke Invloed van natuurlijke processen, 
zoals overstroming, verstuiving, erosie en begrazlng, en een 
zo laag mogelijke beheersdruk. Daarmee wordt tevens het 
karakteristieke Zeeuwse landschap met zijn oudlandgebleden, 
kreken, karrenvelden, Inlagen, duinen en deltawateren ver
sterkt. Dit zijn belangrijke uitgangspunten bij het toewijzen van 
natuurdoelen aan natuurgebieden.

Door het ministerie van LNV Is een landelijk stelsel van natuur
doeltypen ontwikkeld ais hulpmiddel bij de natuurbeleldsplan- 
nlng (Bai et al., 1995). In 2001 zijn de natuurdoeltypen her
zien. Het stelsel omvat In totaal ca. 100 typen natuur, Inge- 
deeld naar blotooptype. Elk natuurdoeltype Is gekarakteriseerd 
op algemene (structuur)kenmerken, voorbeeldgebleden, 
beheersmaatregelen, kansrijkdom, kwaliteitsindicatoren en 
doelsoorten. Dit landelijke stelsel wordt hier, voor Zeeland ver
fijnd, toegepast. Die verfijning houdt In dat de lijst van doelty
pen to t 39 Is teruggebracht. Bijlage 1 bevat de volledige lijst 
met natuurdoeltypen voor Zeeland.

De natuurdoelen voor de Zeeuwse EHS zijn In detail uitgewerkt 
In het basisdocument Natuurdoelen voor de Zeeuwse EHS 
(Provincie Zeeland, 2000). De natuurdoelen worden met dit 
nieuwe Natuurgebiedsplan niet gewijzigd. Wel worden de oude 
natuurdoelen omgezet naar de nieuwe landelijke systematiek 
(Bai et al., 2001). Onderstaande tabel toont de natuurdoelty
pen voor Zeeland met de oppervlakte op 1 mei 2005.

Voor sommige natuurgebieden zijn grootschalige beheersmaat
regelen noodzakelijk. Dit betreft ten eerste de grote natuurlijke 
natuurgebieden, zoals de duinen van Schouwen, de Prunje, het 
Groot Eiland en de deltawateren. Hier moet de natuur zoveel 
mogelijk zijn gang kunnen gaan. Natuurlijke processen staan 
hier voorop. Kleinschalig Ingrijpen Is alleen gewenst voor speci
fieke deelgebieden zoals natte duinvalleien, schorren, schraal- 
landen en cultuurobjecten zoals eendenkooien. De grote 
natuurlijke natuurgebieden zijn weergegeven op kaart 4. 
Vanwege het kaartbeeld zijn alleen de landnatuurgebleden 
opgenomen. Noordzee, Westerschelde, Oosterschelde, Greve- 
llngen, Veerse Meer, Krammer-Volkerak en Marklezaatsmeer 
behoren echter ook to t de grote natuurlijke eenheden.
Tabel 3.1. Natuurdoeltypen voor Zeeland met oppervlakte 
In grote halfnatuurljjke natuurgebieden staat een Integraal
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Nat schraalgrasland, een b ijzonder natuurdoeltype.

natuurbeheer voorop. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Hengst- 
djjkse Putting, de karrenvelden rond Zierikzee en het Strijders- 
gat. Integrale begrazing en integraal waterbeheer zijn hier 
noodzakelijk. Op kaart 4 is weergegeven waar de grote halfna- 
tuurljjke natuurgebieden zijn gelegen.

In de praktijk bleek het basisdocument natuurdoelen voor de 
Zeeuwse EHS lastig in het gebruik. Om deze reden wordt in dit 
Natuurgebiedsplan gekozen voor digitale weergave in plaats 
van analoge kaarten en tabellen. De natuurdoeltypen kunnen 
per gebied worden bekeken op de provinciale website: 
www.zeeland.nl via het programma GEOWEB. In bijlage 10 
staat beschreven hoe men de website kan vinden, welke infor
matie in het GEOWEB is opgeslagen en hoe men deze informa
tie kan raadplegen.

3.2 Beheerspakketten voor natuurgebieden

Algemeen
Om het gestelde natuurdoel voor een natuurgebied te kunnen 
realiseren is een welbepaalde beheersinspanning vereist. In de 
Subsidieregeling Natuurbeheer en de Subsidieregeling 
Agrarisch Natuurbeheer is deze beheersinspanning verwoord 
in de vorm van een aantal beheerspakketten waarin de beno
digde beheersmaatregelen (input) en het minimaal te behalen

natuurresultaat (output) zijn beschreven. De beheerspakketten 
voor Zeeland zijn beschreven in de bijlagen 3 en 4. Deze 
beheerspakketten zijn ontleend aan de brochures voor de SN 
en de SAN van de Dienst Regelingen voor 2006. Voor nadere 
bijzonderheden omtrent de beheerspakketten wordt verwezen 
naar deze brochures en naar de regelingsteksten.

De beheerder dient de bepalingen van een beheerspakket na 
te leven en aldus het omschreven natuurdoel in het beheerstijd- 
vak van 6 jaar te realiseren. In het voorliggende Natuurge
biedsplan zijn geen aanvullende beheerspakketten opgenomen. 
Ook zijn geen bijzondere bepalingen bij de bestaande beheers
pakketten opgenomen. Uitzondering vormen de faunaranden 
en de binnendijken. Hierop wordt hieronder nader ingegaan.

Aan een beheerspakket is verder ook een beheersbijdrage ver
bonden. De beheersbijdragen zijn aan verandering onderhevig 
en om deze reden niet in de bijlagen 3 en 4 opgenomen. Voor 
actuele informatie kan men zich to t de Dienst Regelingen in 
Roermond wenden o f to t de website van het ministerie van 
LNV www.minlnv.nl.

Toewijzing van beheerspakketten 
Beheerspakketten zijn een hulpmiddel bij het beheren van 
natuurgebieden en agrarische beheersgebieden. Een beheers
pakket omvat een set aan beheersmaatregelen, zoals maaien,

http://www.zeeland.nl
http://www.minlnv.nl
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Tabel 3.1 Natuurdoeltypen voor Zeeland met oppervlakte

Code Natuurdoeltype ha

1.06 Open zee 37296
2.08 Zoet klel-oermoeras 299
2.09 Brak klel-oermoeras 358
2.12 Begeleld-natuurlljk duinlandschap 2263
2.13 Oeverlandschap van afgesloten zeearmen 2337
2.14 Zoete afgesloten zeearm 1251
2.15 Zoute afgesloten zeearm 7989
2.16 Begeleld-natuurlljk estuarium 25264
2.17 Begeleld-natuurlljk zout getijdenlandschap 35194
3.13 Brak stilstaand water 980
3.14 Gebufferde poel en wiel 355
3.22 Zwakgebufferd ven 21
3.24 Moeras 676
3.26 Nattedulnvallel 944
3.28 Veenmosrietland 11
3.29 Nat schraalgrasland 31
3.32 Nat, matig voedselrijk grasland 4404
3.33 Droog schraalgrasland van de hogere gronden 108
3.34 Droog kalkarm dumgrasland 485
3.35 Droog kalkrjjk dulngrasland 21
3.38 Bloemrijk grasland van het zand- en veengebied 184
3.39 Bloemrijk grasland van het rivieren- en zeekleigebied 2277
3.40 Kwelder, slufter en groen strand 7333
3.41 Binnendijks zilt grasland 2430
3.47 Zandverstuiving 13
3.48 Strand en stuivend duin 150
3.50 Akker van basenrijke grond 15
3.52 Zoom, mantel en droog struweel van de hoge gronden 32
3.53 Zoom, mantel en droog struweel van het rivieren- en zeekleigebied 291
3.54 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 141
3.57 Elzen-essenhakhout en -mlddenbos 22
3.60 Park-stlnzenbos 202
3.64 Bos van arme zandgronden 146
3.66 Bos van voedselrijke, vochtige gronden 1062
3.67 Bos van bron en beek 12
4(3.38) Bloemrijk grasland van het zand- en veengebied 18
4(3.39) Bloemrijk grasland van het rivieren- en zeekleigebied 1007
4(3.64) Bos van arme zandgronden 95
4(3.66) Bos van voedselrijke, vochtige gronden 372

totaal 136087

begrazen, plaggen o f uitrasteren, waarmee gewenste condi
ties voor natuur en landschap kunnen worden bereikt. Het 
komt er dus op aan het ju iste beheerspakket bij het ju iste 
natuurdoel te kiezen. In het handboek Natuurdoeltypen (Bai et 
al., 2001) zijn de beheerspakketten per natuurdoeltype 
beschreven. Dit handboek Is gebruikt om de beheerspakketten 
per natuurdoeltype vast te kunnen stellen.

Natuurgebieden met hun diverse flora en fauna stellen vaak 
zeer specifieke eisen aan het beheer. Om deze reden zijn ook 
zeer specifieke beheerspakketten met zeer specifieke bepalin
gen nodig. Anderzijds Is enige flexibiliteit bij het aanwenden

van beheerspakketten ook belangrijk, want niet altijd Is op 
voorhand precies te voorspellen o f het geadviseerde beheer 
ook wel het ju iste beheer voor dat specifieke gebied Is. Bij het 
toewijzen van beheerspakketten Is daarom het best passende 
beheerspakket opgenomen en Is In sommige gevallen ook een 
eenvoudig (basis) pakket opgenomen.
In bijlage 8 Is de vertaling van doeltypen naar beheerspakket
ten weergegeven voor natuurgebieden (SN). Via GEOWEB kan 
men de vastgestelde beheerspakketten per gebied opzoeken.

Voor grote natuurlijke natuurgebieden wordt In principe alleen 
het beheerspakket natuurlijke eenheid (10) opengesteld.
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Andere beheerspakketten zijn alleen mogelijk wanneer binnen 
deze grote natuurlijke eenheden ook halfnatuurljjke doeltypen 
zijn aangeduid.
Voor specifiek weidevogelbeheer binnen natuurgebieden (SN) 
zijn in dit Natuurgebiedsplan de pakketten soortenrijk weidevo- 
gelgrasland (23) en zeer soortenrijk weidevogelgrasland (24) 
slechts in bepaalde gevallen opengesteld. In Zeeland gaan 
soortenrijke weidevogelgraslanden in hoge mate samen met 
botanische waarden, zoals bloemrijk grasland, zilt grasland en 
beheerde kwelder. In dergelijke natuurgebieden heeft een 
gebiedsgericht (botanisch) beheer met de daarbij behorende 
beheerspakketten veelal de voorkeur boven het soortgericht 
(weidevogel)beheer. Bemesting en een veebezetting hoger dan
1,5 GVE staan op gespannen voet met de botanische waar
den. Een specifiek weidevogelbeheer is daarentegen wél 
gewenst voor de echte weidevogelgebieden van Zeeland, zoals 
het weidegebied van St. Laurens en de Elengstdÿkse Putting.

Om dezelfde reden is het pakket wintergastenweide voor de 
Zeeuwse natuurgebieden niet opengesteld.

Onderstaande tabel toont de relatie tussen beheerspakketten, 
natuurdoeltypen, EElS-categorieen en beheersvormen. Via GEO
WEB kan men de doeltypen en beheerspakketten per gebied 
vinden.

3.3 Beheerspakketten voor agrarische 
beheersgebieden

Beheerspakketten voor agrarische beheersgraslanden (SAN)
In agrarische beheersgebieden is vaak de intensiteit van het 
beheer bepalend voor het succes en staat men vaak voor de 
keuze: weidevogelbeheer, botanisch beheer o f landschapsbe
heer. De verschillen tussen de beheerspakketten zijn soms 
klein. De beheerder moet kunnen kiezen voor het best passen
de beheerspakket. Daarom worden hier per gebied en doelty
pe meerdere beheerspakketten opengesteld. In bijlage 9 is de 
vertaling van doeltypen naar beheerspakketten weergegeven 
voor agrarische beheersgebieden (SAN). Via GEOWEB kan men 
de vastgestelde doeltypen en beheerspakketten per gebied 
vinden.

Botanische beheerspakketten zijn opengesteld voor zilte gras
landen, bepaalde schrale kreekgraslanden en bloemdijken, 
gekoppeld aan de doeltypen zilt grasland (3.41), bloemrijk 
grasland (3.39) en nat, matig voedselrijk grasland (3.32). Aan 
de hand van vegetatiegegevens uit het verleden is ingeschat 
dat een botanisch pakket haalbaar is. In de praktijk dient de 
aanvrager van een beheerspakket zich te vergewissen o f een 
dergelijke pakket ook echt haalbaar is. Zoniet dan kan worden 
teruggevallen op een eenvoudiger pakket.

Tabel 3.2. Overzicht van beheersvormen, EElS-categorieën, natuurdoeltypen en bijbehorende beheerspakketten

Welke In welke Bij welk Met welke
beheersvorm? EElS-categorie? natuurdoeltype? beheerspakketten?

Agrarisch Agrarisch botanische graslanden: SAN 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
natuurbeheer beheersgebied 3.32, 3.33, 3.41 09, 10

cultuurgraslanden en dijken: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
3.38, 3.39, 4(3.38), 4(3.39) 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16
faunaranden: 3.50 23

(Particulier) Bestaande natuur grote natuurlijke eenheden: SN 10A, 10B
Natuurbeheer en nieuwe natuur 1.06, 2.08, 2.09, 2.12, 2.13,

2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 3.48
binnenwater: 3.13, 3.14 11A, 11B, 01
ven: 3.22 12, 01
moeras: 3.24 15, 02
natte schraallanden: 3.26, 3.29, 3.32, 3.41 17
veenmosrietland: 3.28 16, 02
droge schraallanden: 3.33, 3.34, 3.35, 4, 18
bloemrijke graslanden: 3.38, 3.39 4, 18, 23, 24
zandverstuiving: 3.47 19, 05
akkers: 3.50 8
struwelen: 3.52, 3.53, 3.54 6
hakhout: 3.57 29
stinsenbos: 3.60 26, 27
natuurbos: 3.64, 3.66, 3.67 26, 27, 28
cultuurgrasland: 4(3.38), 4(3.39) 4, 23, 24, 25
multifunctioneel bos: 4(3.64), 4(3.65) 9, 26, 27

Landschapsbeheer Agrarisch alle SAN/SN 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63,
beheersgebied 64, 65, 66
Bestaande en alle 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63,
nieuwe natuur 64, 65, 66
Nationaal Landschap alle 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63,

64, 65, 66
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✓

►
De Patrijs, doe /soort vo o r het faunarandbeheer.

Weidevogelpakketten zijn opengesteld voor alle vochtige to t 
droge, reliëfarme en zoete voedselrijke graslanden van het 
zeekleigebied. Hier is tevens een eenvoudiger pakket (10-land- 
schappelijk waardevol grasland) toegevoegd, waarop kan wor
den teruggevallen wanneer de verplichte rustperiode niet 
gehaald kan worden.

In beheersgebieden waar zowel de botanische ais de weidevo- 
geldoelstelling niet kan worden gehaald ligt het accent op land
schapsbeheer. Hier wordt het SAN pakket Landschappelijk 
grasland opengesteld, gekoppeld aan het doeltype Multifunc
tioneel grasland 4(3.39).

Beheerspakketten voor faunaranden 
Binnen de 500 ha begrenzing ruime jas  faunaranden is het 
beheerspakket faunarand (SAN 23) opengesteld. Dit pakket 
biedt de mogelijkheid to t het ontwikkelen van een kruidenrand, 
een grasrand o f een graanrand.
In Zeeland bieden de grasrand en de kruidenrand de beste 
mogelijkheden. Daarom wordt geadviseerd de volgende zaad- 
mengsels te gebruiken:
1. wild bloemenmengsel

Dit bevat fraaie bloeiers ais Margriet, Reukeloze kamille, 
Korenbloem en Gewone klaproos. De soorten bloeien lang 
en komen ook de daaropvolgende jaren goed to t ontwikke
ling. Ze zijn aantrekkelijk ais voedsel- en leefgebied voor 
insecten, vogels en zoogdieren.

2. mengsel van wilde bloemen en grassen
Dit bevat naast de inheemse plantensoorten uit mengsel 1 
ook een aandeel inheemse grassen, zoals Ruw beemdgras, 
Beemdlangbloem, Rood zwenkgras o f Rietzwenkgras. Dit 
mengsel geeft ook in de winter een vegetatiedek en is ide
aal ais dekking voor akkervogels.

3. mengsel van cultuurplanten
Voorbeelden van cultuurplanten zijn Gele honingklaver, 
Zwarte mosterd, Kleine teunisbloem en Phacelia. Dergelijke 
planten bloeien zeer uitbundig maar vaak ook zeer kort. Ze 
zijn zeer aantrekkelijk voor insecten en zaadeters maar vor
men 's winters geen vegetatiedek.

Het is aan te raden om bij het kiezen van het begroeiïngstype 
rekening te houden met de omgeving.Geadviseerd wordt 
zoveel mogelijk het wilde bloemenmengsel te gebruiken. Langs 
natuurgebieden zijn de inheemse grasmengsels met de alge
mene plantensoorten (Reukeloze kamille, Gewone klaproos) 
aan te raden. De cultuurplanten zijn vooral geschikt voor akker
randen waarvoor een risico bestaat op kruisbestuiving van 
naburige graszaadpercelen.

Aangezien het landelijke faunarandenpakket onvoldoende aan
stuurt op hoge natuurkwaliteit worden in dit Natuurgebiedsplan 
enkele Zeeuwse pluspakketten opengesteld. Dit betreft de 
pluspakketten:
1. Zeeuws patrijzenpakket
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2. Zeeuws veldleeuwerikenpakket
3. Zeeuws roofvogel- en mulzenpakket
4. Zeeuws vllnderpakket
In bijlage 5 zijn deze pluspakketten nader beschreven. De plus
pakketten vallen buiten de SAN. De pakketten zijn een aanvul
ling op het landelijke faunarandenpakket en zijn verder in over
eenstemming met de landelijke pakketvoorwaarden. Voor de 
pluspakketten waarbij een extra beheersinspanning o f investe
ring noodzakelijk is kan provinciale subsidie worden aange
vraagd. De Stichting Landschapsbeheer Zeeland coördineert 
hierbij. Deze subsidie kan worden aangevraagd door agrari
sche natuurverenigingen. De hoogte van de subsidie wordt per 
geval vastgesteld op basis van offerte. Daarbij wordt rekening 
gehouden met Europese regelgeving. In beginsel worden 
onkosten vergoed en is een bonus mogelijk to t maximaal 20%.

Aangezien de faunaranden vaak langs waterlopen liggen, dient 
het beheer van akkerrand en waterloop op elkaar afgestemd 
te worden. De meeste sloten en watergangen in Zeeland zijn 
opgenomen in zogenaamde 'delfplannen' van de beide 
Zeeuwse waterschappen. Gemiddeld eens in de 8 jaar wordt 
een sloot geschoond o f uitgebaggerd. Slootkanten worden 
bovendien jaarlijks gemaaid. Het berijden van een akkerrand 
en het deponeren van bagger op een akkerrand vorm t een 
voortdurend aandachtspunt, aangezien dit de kwaliteit van de 
faunarand kan aantasten. De Dienst Landelijk Gebied en de 
waterschappen hebben hierover het volgende afgesproken.
- De akkerrand is een volwaardig landbouwproduct waarmee 

zorgvuldig wordt omgegaan.
- De akkerbouwer heeft een ontvangplicht voor baggerspecie.
- Delven gebeurt eens in de 8 jaar; incidenteel mag hiertoe in 

een rand gereden worden.
- Bij een smalle rand wordt de bagger over de rand heen op 

de akker gezet; bij een brede rand wordt de bagger in rijen 
haaks op de sloot in de akkerrand gezet.

- Maaien gebeurt zoveel mogelijk vanaf de weg.
- Partijen wisselen informatie uit over de ligging van vaste ran

den, over het delfplan en over de maaidata.
- De waterschappen informeren elk voorjaar bij de Dienst 

Regelingen naar de ligging van akkerranden.

- De Dienst Regelingen verstrekt op verzoek kaarten met de 
ligging van akkerranden aan Waterschappen.

- De aanvrager blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
akkerrand.

Deze afspraken blijven in dit Natuurgebiedsplan gehandhaafd.

Beheerspakketten voor binnendijken 
Bij het beheer van binnendijken wordt onderscheid gemaakt 
tussen bloemdijken, faunadijken en landschappelijke dijken. 
Bloemdijken vereisen een botanisch beheer waarbij verschra
ling centraal staat. De beste resultaten bij het beheren van 
bloemdijken in Zeeland kunnen worden behaald met een 
gemengd beheer van jaarlijks maaien en afvoeren van de gras
productie en incidentele extensieve begrazing. Het vernieuwde 
beheerspakket bloemdijk uit de Subsidieregeling Natuurbeheer 
(pakket 18d) kan hierbij effectief worden ingezet. Het beheers
pakket is beschreven in bijlage 3 en wordt opengesteld voor 
alle bloemdijken zoals weergegeven op kaart 5. Zowel terrein
beheerders ais particulieren kunnen van dit beheerspakket 
gebruik maken.

Voor bloemdijken kunnen ook de agrarische beheerspakketten 
05 (kruidenrijk weiland), 06  (bont weiland) en 07 (bonte weide- 
rand) uit de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer goed 
worden toegepast. Daarbij kan men kiezen voor begrazing of 
maaibeheer. De pakketten zijn beschreven in bijlage 4. Deze 
pakketten worden opengesteld voor alle bloemdijken die ais 
agrarisch beheersgebied zijn begrensd. Bloemdijken die nog 
niet ais agrarisch beheersgebied zijn begrensd kunnen hier
voor in aanmerking komen wanneer de eigenaar/pachter hier
voor belangstelling heeft. In dat geval kan men bij de Provincie 
Zeeland een verzoek om begrenzing indienen. Alleen boeren 
kunnen van dit pakket gebruik maken.

Om verruigde bloemdijken effectie f te kunnen herstellen tot 
soortenrijke dijken is een eenmalige opknapbeurt in sommige 
gevallen noodzakelijk. In paragraaf 3.4 worden de mogelijkhe
den hiertoe beschreven.

Om de gewenste structuurvariatie aan zoom- en struweel-

Tabel 3.3 Beheerspakketten SN en SAN voor binnendijken

Beheersvorm Code Pakket
Bloem
dijken

Fauna
dijken

Landsch.
dijken

Particulier 04 Halfnatuurljjk grasland X X

natuurbeheer (SN) 18D Droog soortenrijk grasland - Bloemdijk X

Agrarisch 05 Kruidenrijk weiland X

natuurbeheer (SAN) 06 Bont weiland X

07 Bonte weiderand X X

10 Landschappelijk waardevol grasland X X

Provinciale subsidie Herstel bloemdijken* X

* Alleen In com binatie  m e t SN pakke t 19D o f SAN pakke t 05 , 06  o f  07
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elementen te verkrijgen is de aanwezigheid van een geringe 
oppervlakte struiken op de bloemdijken gewenst. De genoem
de beheerspakketten voor bloemdijken bieden beperkte moge
lijkheden, want minimaal 90 % van de oppervlakte moet uit 
gras bestaan. Structuurvariatie kan worden bereikt door het 
beheer van dijken te extensiveren en opslag van hoge grassen, 
kruiden en struiken op enkele plaatsen te stimuleren (dus niet 
maaien).

Voor faunadijken dient het beheer gericht te zijn op instand
houding van een ruime mate van afwisseling tussen grasland 
en struweel. Het basispakket halfnatuurljjk grasland (SN 04; 
zie bijlage 3) wordt opengesteld op alle faunadijken. Zowel ter
reinbeheerders ais particulieren kunnen van dit beheerspakket 
gebruik maken.

Voor faunadijken wordt ook een agrarisch beheerspakket open
gesteld. Dat is het beheerspakket 10 landschappelijk waarde
vol grasland (zie bijlage 4). Daarbij kan men kiezen voor begra
zing o f maaibeheer. Faunadijken die nog niet ais agrarisch 
beheersgebied zijn begrensd kunnen hiervoor in aanmerking 
komen wanneer de eigenaar/pachter hiervoor belangstelling 
heeft. In dat geval kan men bij de Provincie Zeeland een ver
zoek om begrenzing indienen. Alleen boeren kunnen van dit 
pakket gebruik maken.

Om de gewenste structuurvariatie voor de fauna te verkrijgen 
is de aanwezigheid van struweel-elementen in veel gevallen ver
eist. De genoemde beheerspakketten voor faunadijken bieden 
beperkte mogelijkheden want minimaal 90 % van de oppervlak
te moet uit gras bestaan. Structuurvariatie kan worden bereikt 
door het beheer van dijken te extensiveren.

Bij de landschappelijke dijken staat het landschapsschoon 
centraal. Het beheer wordt gericht op behoud van het grazige 
karakter van de dijken met enkele verspreide struweelelemen- 
ten. Het basispakket halfnatuurlijk grasland (SN 04; zie bijlage 
3) wordt opengesteld op alle landschappelijke dijken. Zowel 
terreinbeheerders ais particulieren kunnen van dit beheerspak
ket gebruik maken.

Voor de landschappelijke dijken kan ook een agrarisch 
beheerspakket worden opengesteld. Dat is het beheerspakket 
landschappelijk waardevol grasland (SAN 10; zie bijlage 4). 
Daarbij kan men kiezen voor begrazing o f voor een maaibe
heer. Landschappelijke dijken die nog niet ais agrarisch 
beheersgebied zijn begrensd kunnen hiervoor in aanmerking 
komen wanneer de eigenaar/pachter hiervoor belangstelling 
heeft. In dat geval kan men bij de Provincie Zeeland een ver
zoek om begrenzing indienen. Alleen boeren kunnen van dit 
pakket gebruik maken.

Binnendijken kleiner dan 0,5 ha komen niet in aanmerking voor 
beheerssubsidie via SAN o f SN. Voor deze kleine terreinen kan 
een beroep op provinciale subsidie worden gedaan bij de 
Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Overigens gelden voor 
deze kleine dijken dezelfde voorwaarden ais voor de binnendij
ken groter dan 0,5 ha.

Op dijken langs afgesloten zeearmen, kanaaldijken (met uitzon
dering van het Kanaal door Zuid-Beveland) en inlaagdjjken is 
het beheer gericht op de instandhouding van grasland met een 
gesloten grasmat. Verruiging o f ontwikkeling van struiken is 
hier niet toegestaan.

3.4 Inrichtingsmaatregelen

Gebieden die op kaart 1 van dit Natuurgebiedsplan ais 
bestaande natuur o f nieuwe natuur (SN) zijn aangeduid en waar 
voor het realiseren van het natuurdoel inrichtingsmaatregelen 
nodig zijn komen in aanmerking voor inrichtingssubsidie. 
Inrichtingssubsidie kan betrekking hebben op de ontwikkeling 
van nieuwe natuur en op de omvorming van bestaande natuur. 
In beide gevallen wijkt het in dit Natuurgebiedsplan geformu
leerde natuurdoel af van de actuele situatie. De maatregelen 
kunnen onder andere betrekking hebben op grondverzet, 
waterhuishouding, ontsluiting en op de kosten van het beheer 
in de eerste periode van 6 jaar. De hoogte van de inrichtings- 
subsidie is afhankelijk van de gemaakte kosten, met een maxi
mum van 95% van de werkelijk gemaakte kosten to t een maxi
mum van 7.119,- euro per ha (prijspeil 2005). Voor verdere bij
zonderheden wordt verwezen naar de brochure van de Dienst 
Regelingen en naar de regelingsteksten van de SN.

In gebieden waarvoor een inrichtingssubsidie is aangevraagd 
wordt, volgens de voorschriften van de SN, binnen een periode 
van 6 jaar na beschikking een natuurontwikkelingsproject uitge
voerd. De uitvoering van natuurontwikkelingsprojecten in 
Zeeland wordt gecoördineerd door de Provinciale Werkgroep 
Natuurontwikkeling, waarvan het secretariaat berust bij de 
Provincie Zeeland. Deze werkgroep stelt voor alle natuuront
wikkelingsgebieden een natuurontwikkelingsplan op, waarin het 
natuurdoel nader wordt gespecificeerd en waarin het benodig
de inrichtingsniveau wordt aangegeven in de vorm van een 
inrichtingsschets. Bij natuurontwikkelingsprojecten wordt ook 
aandacht besteed aan het behoud van cultuurhistorische waar
den. Het natuurontwikkelingsplan wordt vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Agrarische beheersgebieden waarvoor de SAN beheerspakket
ten 7, 8, 9 o f 16 worden afgesloten komen eveneens in aan
merking voor inrichtingssubsidie. Het tijdvak van de inrichting 
is een jaar. De subsidie is begrensd op 95% van de kosten to t 
een maximum van 7.119,- euro per ha (prijspeil 2005).

Ook gebieden waarvoor een beheerspakket voor landschaps
beheer wordt afgesloten komen in aanmerking voor inrichtings- 
subsidie. Het tijdvak van de inrichting is hierbij 1 jaar. De subsi
die is begrensd op 95% van de kosten to t een maximum van 
10.170,- euro per ha (prijspeil 2005).

Aanvragen voor inrichtingssubsidie via SAN o f SN worden stan
daard op doelmatigheid getoetst door de Dienst Landelijk 
Gebied.

Om verruigde bloemdijken effectief te kunnen herstellen tot 
soortenrijke dijken is een eenmalige opknapbeurt in sommige



Provincie Zeeland 22

gevallen noodzakelijk. Daarbij kan de opslag van ruigte, domi
nante grassen en struiken worden verwijderd, waarna het ter
rein In beheer kan worden genomen. Een bruikbaar landelijk 
pakket voor omvormlngsbeheer op bloemdijken ontbreekt. 
Daarom stelt de Provincie Zeeland subsidie beschikbaar voor 
het eenmalig opknappen van dijken met achterstallig onder
houd. De subsidie Is alleen mogelijk voor dijken waarop een 
bloemdljkenpakket 18D (SN bloemdljkenpakket) o f SAN (05 
kruldenrijk welland, 06  bont welland o f 12 bonte welderand) Is 
o f wordt afgesloten. Zowel terreinbeheerders ais particulieren 
en boeren kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken. De 
aanvraag loopt via de Stichting Landschapsbeheer Zeeland. 
Voor dit doei Is 25 .000 euro per jaar gereserveerd, overeen
komstig het provinciale dljkenactleplan.

3.5 Landschapsbeheer

De ulterljjke verschijningsvormen van de diverse natuurgebie
den binnen de Zeeuwse EHS, zoals karrenvelden, oudlandge- 
bleden, moerassen, bossen en deltawateren, bepalen mede 
het aanzien van het Zeeuwse landschap.
Landschapselementen, zoals knotbomen, veedrlnkputten, heg
gen en laanbeplantlngen voegen een extra dimensie toe, voor
al In het cultuurlandschap. Binnen de EHS Is het Instrumentari
um van de SN en de SAN van toepassing. Hiermee kunnen 
houtwallen, kleine bosjes, heggen, knotbomen, eendenkooien, 
drinkputten, rietkragen aangelegd en beheerd worden, met ais 
oogmerk de historische landschapsstructuur te behouden o f te 
herstellen.

Voor alle gebieden binnen de EHS, zowel bestaande natuur, 
nieuwe natuur ais agrarische beheersgebieden, worden In 
totaal elf landschapspakketten opengesteld.
De pakketten zijn beschreven In bijlage 7.

Deze landschapspakketten worden, bulten de EHS, ook open
gesteld binnen de Nationale Landschappen van Zeeland, te 
weten West-Zeeuwsch-Vlaanderen, Walcheren en Zak van Zuid-

Beveland. De begrenzing van deze Nationale Landschappen Is 
weergegeven op kaart 3, overeenkomstig het concept ontwerp 
Integraal Omgevingsplan.

Bulten de EHS en de Nationale Landschappen van Zeeland 
wordt het behoud van de landschapselementen gestimuleerd 
door middel van de Verordening Onderhoud Landschapsele
menten. Deze Is dus aanvullend aan de SAN- en SN-pakketten 
voor landschapsbeheer. Verzoeken om advisering o f subsidie 
voor landschapsbeheer bulten de EHS kunnen worden Inge- 
dlend bij de Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

3.6 Recreatiebeheer

Natuurgebieden worden vaak door grote aantallen mensen 
bezocht. Daarom zijn extra Inrichtingsmaatregelen nodig en Is 
voorlichting gewenst. Volgens de Subsidieregeling Natuurbe
heer 2000 hebben natuurgebieden met een recreatledoelstel- 
llng de mogelijkheid voor recreatlesubsldle. Voorwaarde Is wel 
dat deze gebieden zijn opengesteld op wegen en paden.

Kwetsbare natuurgebieden moeten worden ontzien. Vertrap
ping van zeldzame planten en verstoring van kwetsbare dier
soorten moet worden voorkomen. Dit betekent dat openstel
ling van kwetsbare gebieden nader moet worden overwogen 
en dat zonodig moet worden overgegaan to t het geheel of 
gedeeltelijk afsluiten van het gebied. Deze ontheffing dient 
expliciet te worden aangevraagd en gemotiveerd bij de Dienst 
Regelingen en wordt verleend door o f namens de minister van 
LNV.

Alle natuurgebieden binnen de Zeeuwse EHS die voldoen aan 
de normen voor ontsluiting en toegankelijkheid en waar een 
beheerspakket wordt afgesloten, komen In aanmerking voor 
de recreatlesubsldle. Het recreatlepakket 85 wordt openge
steld voor alle natuurgebieden. Het pakket Is beschreven In bij
lage 6.

.
Beheer van een bloem dijk.
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4. De natuurbeheerder
4.1 Uitgangspunten voor het natuurbeheer

Om de natuurdoelen van dit Natuurgebiedsplan te kunnen halen 
Is een goed beheer van de natuurgebieden en agrarische 
beheersgebieden noodzakelijk. Dit natuurbeheer behelst niet 
alleen het bekende "maaien o f begrazen" van de gebieden 
maar ook het Instandhouden van de vereiste milieucondities, 
het toezicht houden op het medegebruik van het gebied en het 
monitoren van de ontwikkeling van de flora en fauna van het 
gebied. De aard en Intensiteit van het benodigde beheer kun
nen van gebied to t gebied sterk verschillen. In grote natuurlijke 
eenheden (deltawateren, duinen, moerassen en bossen) moet 
de natuur zoveel mogelijk zijn gang kunnen gaan. Hier ligt de 
nadruk op het Instandhouden van milieucondities (processen) 
en op het volgen van ontwikkelingen. In het cultuurlandschap 
(weldevogelgebleden, bloemdijken, akkers) Is de natuur ju ist 
sterk afhankelijk van het structureel Ingrijpen door de mens. 
Hier ligt de nadruk op het consequent beheren door middel 
van maaien, beweiden en aangepast akkerbeheer.

Het natuurbeheer In Zeeland wordt uitgevoerd door de terrein
beherende organisaties, door agrariërs en door particuliere 
grondeigenaren. De terreinbeherende organisaties (Staatsbos
beheer, Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap) zijn 
vooral actief In het beheren van beschermde natuurgebieden 
(reservaten) en spelen een belangrijke rol bij het realiseren van 
de EHS. Veel nieuwe natuurgebieden die ten behoeve van 
natuur worden aangekocht en Ingerlcht, worden aan deze 
Instanties overgedragen voor eindbeheer.

Agrariërs zijn vooral actief bij het beheren van natuur op land
bouwgronden. Veel weldevogelgebleden, dijken en faunaranden 
worden door agrariërs beheerd. Daarnaast spelen agrariërs 
een belangrijke rol bij het Inscharen van vee In natuurgebieden. 
De laatste jaren Is de belangstelling voor natuurbeheer bij 
agrariërs sterk toegenomen. Dit Natuurgebiedsplan speelt hier
op In door de mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer te 
verruimen.

Sinds enkele jaren neemt ook de belangstelling voor natuurbe
heer door particuliere grondeigenaren (particulier natuurbe
heer) In Zeeland toe. De Invoering van het Programma Beheer 
In 2000 bood hiertoe nieuwe mogelijkheden, waaronder 
beheerspakketten voor natuurgebieden en mogelijkheden voor 
vergoeding van de waardedaling van landbouwgrond o f bos 
wanneer dat In natuurgebied wordt omgezet. De ervaringen 
met het particulier natuurbeheer In Zeeland zijn nog beperkt 
to t enkele voorbeeldgebleden. In dit Natuurgebiedsplan worden 
de mogelijkheden voor Particulier Natuurbeheer verruimd.
In het natuurbeleid van de Provincie Zeeland staat het resultaat 
voorop. Het Is daarom belangrijk dat de beheerder deskundig 
Is en dat deze de natuurdoelstellingen voor het betreffende 
gebied onderschrijft. Ais een natuurdoel door middel van agra

risch natuurbeheer gehaald kan worden, heeft dat de voorkeur 
boven het omvormen to t natuurgebied. Dus: "agrarisch beheer 
waar mogelijk, eindbeheer waar nodig". Waar boeren het 
beheer met succes kunnen combineren met landbouwproduc
tie Is gekozen voor een begrenzing als agrarisch beheersge
bied en kan aankoop achterwege blijven. Waar een specifiek 
natuurbeheer noodzakelijk Is, komen de eindbeheerders In 
beeld. Dit zijn de uitgangspunten voor het natuurbeheer In 
Zeeland, zoals deze zijn uitgewerkt In de Nota Veiligstelling 
Natuurgebieden (Provincie Zeeland, 1990) en de Nota 
Agrarisch natuurbeheer (Provincie Zeeland, 1996). Er Is geen 
aanleiding deze algemene principes voor het natuurbeheer In 
Zeeland te herzien. Wel worden de taken van de verschillende 
beheerders In dit nader afgebakend. Dit om het agrarisch 
natuurbeheer en het particulier natuurbeheer verder te kunnen 
stimuleren.

4.2 Organisaties voor het beheer van 
natuurgebieden

Door Rijk en Provincie zijn drie terreinbeherende organisaties 
formeel erkend: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de 
Provinciale Landschappen. Deze terreinbeherende organisaties 
leggen zich van oudsher specifiek toe op het beheren van met 
de grote, dynamische natuurgebieden, de kerngebieden van de 
EHS. Het betreft gebieden zonder landbouwfunctle. Hier Is 
sprake van een scheiding van natuurfuncties en andere func
ties en worden specialistische eisen gesteld aan milieucondi
ties, milieutechniek en biodiversiteit. De geformuleerde natuur
doelen vereisen een specifiek beheer. De gebieden worden 
aangekocht en via vaak Ingrijpende maatregelen natuurtech- 
nlsch Ingerlcht op basis van een door GS vastgesteld, ambiti
eus natuurontwikkelingsplan. Gedeputeerde Staten hebben mid
dels de "Invloedssferenkaart" het werkingsgebied van de drie 
organisaties afgebakend (zie kaart 6). Deze werkgebieden zijn 
noodzakelijk om te kunnen komen to t een efficiënte bedrijfs
voering. De Invloedssferenkaart blijft ongewijzigd.

4.3 Particulier beheer van natuurgebieden

Onder particulier natuurbeheer wordt hier verstaan het beheer 
van een natuurgebied door een particuliere persoon o f organi
satie, anders dan de erkende terreinbeherende organisatie 
(Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Zeeuwse 
Landschap).

Veel bestaande natuurgebieden van de Zeeuwse EHS zijn In 
particulier eigendom en worden beheerd door particuliere elge-



Provincie Zeeland 24

naren. Dat geldt in het bijzonder voor landgoederen en bos
sen. Voor het beheer van deze particuliere natuurgebieden kan 
men een beroep doen op beheerssubsldle via de SN.

Ook voor Nieuwe natuurgebieden bestaan mogelijkheden voor 
particulier natuurbeheer. In de Subsidieregeling Natuurbeheer 
(SN) wordt particuliere eigenaren de mogelijkheid geboden om 
ook particulier eigendom om te zetten In natuurgebied en dit 
vervolgens zelf te gaan beheren. Hierbij wordt het gebied 
natuurtechnlsch Ingerlcht op basis van een door Gedeputeerde 
Staten vastgesteld ambitieus natuurontwikkelingsplan, conform 
het provinciale 10-puntenplan "Werk In Uitvoering" (2001). 
Tegelijkertijd wordt de bestemming van landbouw naar natuur 
onomkeerbaar gewijzigd. Hiervoor moet de gemeente het 
bestemmingsplan wijzigen. De hiermee gepaard gaande waar
devermindering van de grond wordt met de zogenaamde sub
sidie functieverandering vergoed. De subsidie functieverande
ring maakt deel uit van de SN.

Particulier natuurbeheer via functiewijziging is een welkome 
aanvulling op het instrumentarium voor het natuurbeheer. Het 
biedt de mogelijkheid om natuurbeheer te realiseren in gebie
den die normaliter niet voor aankoop in aanmerking komen. 
Ook hier geldt het principe: "particulier natuurbeheer waar 
mogelijk, eindbeheer door terreinbeherende organisaties waar 
nodig". Volgens de SN dienen Gedeputeerde Staten aan te 
geven waar binnen de EHS particulier beheer gewenst is om 
de natuurdoelstelling te realiseren. In het Natuurgebiedsplan 
2001 zijn de criteria voor particulier natuurbeheer uitgewerkt. 
Particulier natuurbeheer is in beginsel in alle natuurgebieden 
mogelijk wanneer aan de volgende twee criteria wordt voldaan. 
Bij de beoordeling o f particulier beheer wel o f niet mogelijk is 
wordt op deze twee criteria getoetst. Wordt aan beide criteria 
voldaan, dan is particulier natuurbeheer een goede optie.
Wordt niet aan beide criteria voldaan, dan rest verwerving en 
beheer door een terreinbeherende natuurorganisatie:

1. de aard van het natuurgebied
Er dient overeenstemming te zijn tussen de nagestreefde 
natuurdoelen en de specifieke deskundigheid en belangstelling 
van de beheerder. Dit betekent dat natuurdoelen die verbonden 
zijn met het cultuurlandschap zich goed lenen voor particulier 
beheer. Te noemen zijn de droge gras- en hooilanden, de wei- 
devogelgebieden en de particuliere landgoederen. De vaak 
grotere, meer complexe natuurgebieden, met het accent op 
natuurlijke processen en een integraal waterbeheer sluiten 
meer aan bij de doelstellingen van de terreinbeherende organi
saties. Hieronder vallen alle grote, natuurlijke en halfnatuurlijke 
eenheden zoals weergegeven in bijlage 2 en kaart 4.

2. eenheid van het beheer
Het streefbeeld van veel grote natuurgebieden is gericht op 
een aaneengesloten, ongedeeld gebied. In natuurgebieden 
wordt gestreefd naar zoveel mogelijk ruimte voor natuurlijke 
processen. Bij de inrichting verdwijnen in veel gevallen de 
kavelsloten en het prikkeldraad en zullen de oorspronkelijke 
kavelgrenzen vaak onzichtbaar worden. De bodemopbouw en 
het watersysteem worden bepalend voor de nieuwe structuur.

Er wordt gestreefd naar een integraal vegetatie- en faunabe
heer, dikwijls door extensieve beweiding van het hele gebied.
Bij dergelijke ontschotte natuurgebieden past alleen een onge
deeld eindbeheer.
Naast het streefbeeld van ongedeeld eindbeheer betekent één 
beheerder per gebied ook een grotere efficiency van het 
beheer. Werken in grotere beheerseenheden is kostenbespa
rend. Materialen, machines en menskracht kunnen efficiënt 
ingezet worden. Planning en monitoring blijven overzichtelijk en 
er treedt geen onnodig verlies van tijd en energie op ais 
gevolg van de noodzaak om voortdurend af te stemmen en te 
overleggen. Daarnaast worden ergernissen bij het nabuurschap 
zoveel mogelijk beperkt. Op grond van dit criterium is particu
lier natuurbeheer een goede optie bij een nieuw natuurgebied, 
dat in eigendom is bij één eigenaar. Deze situatie komt op 
diverse plaatsen voor, zowel in het landbouwgebied ais ook bij 
de landgoederen (Manteling van Walcheren, Schuddebeurs, 
etc). Bij de laatste categorie is er sprake van een landschappe
lijke eenheid van bos, natuurgebied en landerijen en historische 
gebouwen. Het eigendom en beheer is meestal al generaties 
lang in handen van één familie. Het beleid van de overheid is 
er op gericht om deze situatie voort te zetten, waarbij particu
lier beheer de voorkeur verdient boven beheer door een ter
reinbeherende organisatie. Ook eventuele uitbreidingen van het 
landgoed middels natuurontwikkeling komen in aanmerking 
voor particulier beheer.
Eenheid van beheer kan ook bereikt worden bij een gedeeld 
eigendom, ais de betrokken eigenaren/gebruikers van een zelf
standig, afgerond (nieuw) natuurgebied zich ais toekomstige 
beheerders verenigen in een rechtspersoon (bijv: vereniging 
agrarisch natuurbeheer, milieucoöperatie, etc).
Tenslotte kan eenheid van beheer ook bereikt worden wanneer 
een particulier beheerder de doelstellingen van het grotere 
natuurgebied expliciet onderschrijft. Deze situatie komt voor in 
en rond natuurgebieden die in beheer zijn bij terreinbeherende 
organisaties met enclaves particuliere grond. Voorwaarde hier
bij is dat de particuliere beheerder de doelstellingen van het 
grotere natuurgebied onderschrijft. In dergelijke gevallen zal de 
regie in het beheer bij de terreinbeherende organisatie liggen 
en neemt de particuliere eigenaar een afgewogen deel van het 
beheer voor zijn rekening. Deze laatste vorm is nieuw voor 
Zeeland.

Omslag van verwerving naar beheer 
Het particulier natuurbeheer wordt van rijkswege krachtig 
gestimuleerd. In het beleidskader Omslag van verwerving naar 
beheer (Minister van LNV, 2004) worden de mogelijkheden 
voor particulier en agrarisch beheer verruimd opdat minder 
verwerving nodig is. Van de nog resterende taakstelling realise
ring EHS Nieuwe natuur wordt nog 60 % door verwerving en 
40% door beheer gerealiseerd. Aan de Provincies is gevraagd 
deze omslag te bewerkstelligen.
In dit Natuurgebiedsplan wordt er voor gekozen om het wer
kingsgebied van particulier natuurbeheer niet expliciet op een 
kaart aan te geven. Een aanduiding op kaart biedt weliswaar 
maximale duidelijkheid, maar heeft het gevaar van een starre 
alles-of-niets-aanpak. Hiervoor is de tijd nog niet rijp. Voor alle 
partijen is het nog zoeken naar de mogelijkheden van het parti-
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Natuurlijke begrazing op de Slikken van de Heen.

culiere beheer. Er lopen in Zeeland enkele experimenten, waar
van de voorbereiding de nodige Inspanning en creativiteit blijkt 
te kosten. Voor veel particulieren, zowel boeren ais ook land- 
goedelgenaren, Is het nog wennen. Ook blijkt de nieuwe 
Subsidieregeling Natuurbeheer nog de nodige onvolkomenhe
den te kennen, wat de Invoering van particulier beheer bepaald 
niet makkelijker maakt. In dit Natuurgebledsplan wordt er dan 
ook bewust voor gekozen om In plaats van met een definitieve 
kaart vooralsnog te werken met bovengenoemde criteria en 
geen gebied met actieve beheerstrategle te begrenzen.

Het Is de vraag o f de landelijke taakstelling (40 % omslag) In 
Zeeland gehaald kan worden. Tot dusver Is de belangstelling 
onder de particuliere eigenaren nog erg gering. De Provincie 
zal zich desondanks Inzetten om het particulier beheer maxi
maal te stimuleren. Daarbij Is het volgende van belang.
- Een soepele toepassing van de criteria to t deelname; In over

leg met de Initiatiefnemer wordt Individueel bezien hoe parti
culier beheer mogelijk kan worden gemaakt.

- Actieve voorlichting; de mogelijkheden worden via media, 
brochures en bijeenkomsten nader bekend gemaakt.

- Voorbeeldprojecten; de totstandkoming van nieuwe voor- 
beeldprojecten wordt actief bevorderd; de ervaringen van 
deze voorbeeldprojecten worden In de streek breed bekend 
gemaakt.

- Individuele begeleiding; belangstellenden worden Individueel

begeleid In het afwegingsproces.
De Provincie biedt daarnaast de mogelijkheid to t het koste
loos laten opstellen van een ontwlkkellngsschets voor het 
betreffende gebied.

4.4 Agrarisch natuurbeheer op landbouwgrond

Agrarisch natuurbeheer Is natuurbeheer op landbouwgrond 
door boeren. Aankoop en functiewijziging zijn hier In principe 
niet aan de orde. Het beheer van natuur en landschap wordt 
geacht Inpasbaar te zijn In de agrarische bedrijfsvoering en 
kan ais zodanig onderdeel uitmaken van de verbreding van het 
agrarische product en de plattelandsvernieuwing. Vanaf begin 
jaren negentig hebben veel boeren een beheersovereenkomst 
afgesloten. Van de 3000 ha begrensd agrarisch beheersge
bied In Zeeland heeft ongeveer 1300 ha een overeenkomst. 
Zeeland heeft to t nu toe voorop gelopen om naast de traditio
nele praktijk van weidevogel- en hoollandbeheer ook nieuwe 
vormen van agrarisch natuurbeheer te ontwikkelen, zoals het 
beheer van kreekranden, binnendijken en akkerranden. Ook In 
de toekom st zal zo veel mogelijk gestreefd worden naar uit
bouw en verbreding van het agrarisch natuurbeheer. Daarbij 
wordt het eerder geformuleerde beleid van de Nota Agrarisch 
Natuurbeheer (Provincie Zeeland, 1996) en het 10-puntenplan 
"Werk In uitvoering" (Provincie Zeeland, 2000) voortgezet.
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De agrariërs worden meer en meer de beheerders van het cul
tuurlandschap. Hier ligt het accent op de algemene natuur- en 
landschapswaarden en op soortspecifieke maatregelen voor 
bedreigde planten en dieren van het cultuurlandschap, zoals 
Patrijs, Veldleeuwerik, Steenuil, Kerkuil, Boomkikker, 
Koninginnepage en akkerplanten. Het landschapsbeheer is ook 
van belang voor het instandhouden van de leefbaarheid van het 
platteland en ais trekker voor recreatieve ontwikkeling (recre
atieroutes, minicampings).

Het agrarisch natuurbeheer in Zeeland heeft zich de laatste 
jaren duidelijk verbreed. In vrijwel alle regio's van Zeeland zijn 
inmiddels agrarische natuurverenigingen actief (zie hiervoor 
ook de adreslijst in bijlage 11). Deze vervullen een voortrek
kersrol voor uitbreiding en verbreding van de beheersactivitei- 
ten. Ook wordt steeds meer samengewerkt met andere organi
saties zoals terreinbeheerders, waterschappen, Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland en gemeenten. Binnen de koepel 
van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) wordt 
het agrarisch natuurbeheer verder gestimuleerd. De ZLTO 
speelt onder andere een belangrijke rol bij de uitvoering van 
het Steunpunt Agrarisch Natuurbeheer. Sinds 2001 kunnen 
boeren hier terecht met vragen over de subsidieregelingen en 
over het praktische beheer.

Wat betreft het landschapsbeheer vervult de Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) een coördinerende rol, bij
voorbeeld bij het opstellen van bedrijfsnatuurplannen, bij het

vrijwillige weidevogelbeheer en bij het beheer van kleine land
schapselementen, zoals knotbomen, heggen en drinkpoelen. 
Voor deze laatste is het subsidiestelsel van de Verordening 
Onderhoud Landschapselementen (VOL) beschikbaar.

In dit Natuurgebiedsplan wordt op diverse punten ingespeeld 
op deze tendens to t intensivering en verbreding van het agra
risch natuurbeheer. De nieuwe begrenzing van de beheersgras- 
landen is er op gericht de mogelijkheden voor deelname te 
vergroten. De nieuwe begrenzing vindt plaats op basis van 
belangstelling bij de boeren zelf. De begrenzing van de 
beheersgebieden in Zeeland is daarmee veranderd van aan- 
bod-gestuurd naar vraag-gestuurd. Dat is een principiële veran
dering ten opzichte van het vorige gebiedsplan. Daarnaast 
wordt in dit plan extra aandacht besteed aan het beheer van 
faunaranden en binnendijken. De mogelijkheden hiertoe worden 
verruimd via extra begrenzingen en door het openstellen van 
specifieke beheerspakketten. Daarmee zijn de randvoorwaar
den geschapen voor een verdere toename van het agrarisch 
natuurbeheer in Zeeland.

De komende jaren kan het palet aan beheersvormen op cul
tuurgronden verder worden uitgebreid. Te denken valt hierbij 
aan agrarisch natuurbeheer voor waterbergingsgebieden, gan- 
zenopvanggebieden, Nationale Landschappen, Natte As en 
landschappelijk netwerk. De mogelijkheden hiertoe zullen in het 
Natuurgebiedsplan worden opgenomen zodra het instrumenta
rium beschikbaar komt.
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5.1 Taakverdeling en communicatie bij de 
uitvoering van het natuurbeleid

5.1.1 Algemeen
De uitvoering van het natuurbeleid vereist een goede communi
catie tussen overheid, organisaties en burgers. Het beleid 
heeft alleen kans van slagen ais alle betrokkenen bereid zijn 
hun bijdrage te leveren. Daarom is het van groot belang dat de 
ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid in samenspraak 
met deze organisaties plaatsvindt.

Ook naar de burgers van Zeeland toe is een goede communi
catie over het natuurbeleid van groot belang. De vele natuur
ontwikkelingsprojecten en initiatieven voor herstel en verfraai
ing van het landschap hebben een grote impact op de woon- 
en leefomgeving van de burgers in Zeeland. Soms zijn ingrij
pende maatregelen nodig, zoals het kappen van bomen, het 
aanleggen van moeras o f het beplanten van akkers. Hierbij 
geldt dat deze ingrepen alleen mogelijk zijn in nauwe samen
spraak met betrokkenen. Door in een vroeg stadium te over
leggen kunnen de bedoelingen worden uitgelegd en kan begrip 
worden gewekt. Daarbij kan bovendien ook rekening gehouden 
worden met de ideeën en wensen van omwonenden. Dat is 
belangrijk omdat de nieuwe natuurgebieden voor hen deel uit
maken van de dagelijkse leefomgeving.

Bij de uitvoering van het natuurbeleid zijn vier fasen te onder
scheiden: de begrenzing, de verwerving, de inrichting en het 
beheer. Elke fase kent een specifieke inzet van betrokken orga
nisaties en burgers, een eigen planning en communicatie. 
Hieronder worden de taakverdeling en communicatie op hoofd
lijnen beschreven.

Hoofdrolspelers bij de uitvoering van het natuurbeleid zijn de 
Provincie Zeeland, de Dienst Landelijk Gebied (en landinrich
tingscommissies), de gemeenten, de terreinbeherende organi
saties en particuliere beheerders, de agrarische natuurbeheer
ders en de Dienst Regelingen.
De Provincie begrenst de natuurgebieden en beheersgebie
den, werkt de natuurdoelen uit in regiovisie/natuurontwikke- 
lingsplan, programmeert de landinrichting en bijbehorende bud
getten (ILG), zorgt voor aanvullende budgetten en regisseert 
en stimuleert de vermaatschappelijking van het natuurbeleid. 
Ook stelt de Provincie mogelijke beheerspakketten vast en sti
muleert actief het agrarisch en particulier natuurbeheer.
De landinrichtingscommissie/Dienst Landelijk Gebied 
(waarin o.a. vertegenwoordigd de natuurbescherming, de land
bouw, de recreatie en het waterschap) zorgt voor de grondver
werving, de inrichting van nieuwe natuurgebieden en de com 
municatie met de omgeving.
De gemeente zorgt voor de planologische inpassing van gere

aliseerde natuurgebieden en vertegenwoordigt ais direct 
betrokken overheid tijdens het hele proces met name ook de 
belangen van de lokale bevolking.
De terreinbeherende organisaties en particuliere natuur
beheerders nemen de gebieden in ontvangst en verzorgen 
het eindbeheer. Waar Provincie en DLG slechts tijdelijk actief 
zijn, zijn de beheerders blijvend verantwoordelijk voor het 
beheer en recreatief medegebruik en voor de contacten met 
de omwonenden (goed nabuurschap).
De agrarische natuurbeheerders verzorgen het beheer van 
de begrensde beheersgebieden. Zij zijn verantwoordelijk voor 
het behoud van de natuurwaarden van het landelijke gebied 
zoals akker- en weidevogels, bloemdijken en faunaranden.
De Dienst Regelingen is het centrale loket voor behandeling 
van subsidieaanvragen. Deze draagt zorg voor een vlotte en 
correcte afhandeling van aanvragen en beoordelingen en infor
meert de belangstellende naar de mogelijkheden van de subsi
dieregelingen.

Elke partij is eerstverantwoordelijk voor zijn primaire taken, 
inclusief de daarbij horende communicatie. In de praktijk zullen 
veel activiteiten gezamenlijk worden ondernomen en is een 
intensieve samenwerking vereist. Op deze wijze is een goede 
onderlinge afstemming gewaarborgd.

5.1.2 Begrenzing
Gedeputeerde Staten stellen via het Natuurgebiedsplan de 
begrenzing van de natuurgebieden en beheersgebieden vast. 
Dit gebeurt op basis van een uitgebreide procedure met infor
meel vooroverleg, voorlichting aan doelgroepen, een formele 
inspraakprocedure en ter visielegging, advisering door de 
PCGR en een AWB-procedure bij vaststelling. Voortouw ligt bij 
de Provincie, waarbij naar DLG en beheerders informeel en for
meel teruggekoppeld wordt. Bij de begrenzing stellen GS ook 
de bijbehorende natuurdoelen en beheerspakketten formeel 
vast in het Natuurgebiedsplan.
De communicatie rond het Natuurgebiedsplan wordt door de 
Provincie verzorgd via publicaties, ter visielegging en diverse 
openbare bijeenkomsten.

Aan de totstandkoming van dit Natuurgebiedsplan is een uitge
breide voorbereidingsronde voorafgegaan. Tijdens deze voor
bereidingen is onder andere de belangstelling onder boeren 
geregistreerd voor agrarisch natuurbeheer op percelen die nog 
niet ais zodanig zijn begrensd. Ook zijn de nieuwe voornemens 
in dit Natuurgebiedsplan vooraf besproken met de organisaties 
die betrokken zijn bij het beheer van het landelijke gebied. Hun 
aanbevelingen vormen een bouwsteen voor dit plan.

Het ontwerp Natuurgebiedsplan is op 8 juni 2005 door 
Gedeputeerde Staten van Zeeland vastgesteld voor inspraak 
en advies. Van 27 juni to t en met 1 augustus stond het
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gebiedsplan open voor inspraakreacties. Daarbij is het plan 
breed bekend gemaakt via dag- en weekbladen en artikelen in 
onder andere Nieuwe Oogst en zijn twee informatie-avonden 
georganiseerd. De inspraakreacties zijn verwerkt in een ant
woordnota die, samen met het ontwerp-gebiedsplan ter advise
ring is aangeboden aan de Provinciale Commissie voor de 
Groene Ruimte (PCGR). Naar aanleiding hiervan is het gebieds
plan herzien en op 27 september door GS vastgesteld.

Het Natuurgebiedsplan is direct na de vaststelling in werking 
getreden. Dat betekent dat men het plan kan gebruiken voor 
het subsidieaanvragen met ingang van het jaar 2006.

Het Natuurgebiedsplan is te bestellen bij het provinciaal infor
matiecentrum, Postbus 6001 4330 LA Middelburg, tel. 0118- 
631400, infocentrum@zeeland.nl.

Voor vragen over de begrenzing van natuurgebieden en agrari
sche beheersgebieden, voor vragen over de vastgestelde 
natuurdoeltypen en beheerspakketten en voor vragen over par
ticulier natuurbeheer kan men contact opnemen met de 
Directie RMW van de Provincie Zeeland 0118-631730.

5.1.3. Verwerving en particulier beheer
Gebieden die in dit Natuurgebiedsplan zijn aangeduid ais nieu
we natuur o f ais bestaande natuur met aankooptitel komen in 
aanmerking voor aankoop. Op basis van kaart 1 kunnen grond
eigenaren en Dienst Landelijk Gebied vaststellen welke terrei
nen voor natuur kunnen worden aangekocht o f verkocht. De 
Dienst Landelijk Gebied heeft ais taak om begrensde gebieden 
aan te kopen wanneer deze beschikbaar komen.

Particulier natuurbeheer is in beginsel mogelijk in alle natuurge
bieden mits de natuurdoelen worden gerealiseerd en er sprake 
is van eenheid van beheer. De beste mogelijkheden zijn aanwe
zig in cultuurlandschappen (weidegebieden) en bij ongedeeld 
eigendom (landgoederen). Aan de hand van de begrenzingen- 
kaart (kaart 1) en de natuurdoelenkaart (GEOWEB) kan men 
nagaan o f particulier beheer kansrijk is. Deze informatie is 
belangrijk bij het aanvragen van o.a. subsidie functieverande
ring bij de Dienst Regelingen.

5.1.4. Inrichting 

Algemeen
Gebieden met de aanduiding Nieuwe natuur op kaart 1 komen 
in aanmerking voor inrichtingssubsidie. Aan de hand van het 
natuurdoeltype is bovendien vastgelegd welke vormen van 
inrichting noodzakelijk zijn. Deze informatie is nodig voor het 
kunnen aanvragen van inrichtingssubsidie bij de Dienst 
Regelingen. De nieuwe natuurgebieden worden ingericht ten 
behoeve van natuur zodra voldoende oppervlakte beschikbaar 
is.
Voor elk nieuw natuurgebied wordt een natuurontwikkelingsplan 
opgesteld. Het voortouw ligt bij de Provincie. Deze werkt nauw 
samen met de andere betrokkenen via de provinciale werk
groep natuurontwikkeling. Hierin zijn vertegenwoordigd de 
Provincie, de Dienst Landelijk Gebied, de drie terreinbeherende 
organisaties, de waterschappen, de provinciaal archeoloog en

ais agendalid de afdeling recreatie van de Provincie en 
Rijkswaterstaat. Tijdens het opstellen van het plan wordt door 
de Provincie frequent overleg gevoerd met Dienst Landelijk 
Gebied (veelal toekomstig uitvoerder) en de natuurbeheerders 
(soms uitvoerder, bijna altijd eindbeheerder) over uitvoerings- 
en beheersaspecten, kosten, financiering, recreatief medege
bruik, watertoets, programmering en planning, etc.

Bij het opstellen van natuurontwikkelingsplannen hoort steevast 
ook het overleg met de desbetreffende natuurverenigingen en 
voorlichting in de streek. Hierbij wordt ook de gemeente 
betrokken. Dit biedt de direct omwonenden de gelegenheid om 
op basis van informatie zelf te komen met ideeën en sugges
ties voor de nieuwe natuur, die in de toekomst immers hun 
eigen omgeving wordt. Ais trekker is de Provincie ook eerste 
verantwoordelijk voor de communicatie rond het opstellen van 
het natuurontwikkelingsplan. De opmerkingen vanuit de streek 
worden verwerkt in een concept-natuurontwikkelingsplan, dat 
ter advisering wordt aangeboden aan de Provinciale 
Commissie voor de Groene Ruimte (PCGR). Na verwerking van 
het PCGR-advies stellen GS het natuurontwikkelingsplan for
meel vast ais uitwerking van het Natuurgebiedsplan.
Vervolgens dient het vastgestelde plan ais opdracht aan de uit
voerende organisaties (Dienst Landelijk Gebied/natuurbeheer
der/particulier), die belast zijn met de daadwerkelijke inrich
ting.

Bij particulier natuurbeheer ligt het voortouw bij de inrichting 
bij de particuliere eigenaar. Deze kan voor advisering een 
beroep doen op de Provincie Zeeland (begrenzing, natuurdoe
len), de Dienst Regelingen (subsidievoorwaarden) en gespeciali
seerde organisaties zoals de Stichting Beheer Natuur en 
Landschap en Stichting Landschapsbeheer Zeeland. De eige
naar overlegt met de Provincie en Dienst Landelijk Gebied bij 
het uitwerken van natuurdoelen en maatregelen voor het des
betreffende gebied. Desgewenst kan de Provincie, ais nadere 
uitwerking van het Natuurgebiedsplan, een inrichtingsschets 
opstellen. De particuliere natuurbeheerder is ook verantwoor
delijk voor afspraken met de betrokken organisaties en voor
lichting in de streek.

Inrichting binnen landinrichtingsprojecten 
Binnen landinrichting is de landinrichtings/gebiedscommissie in 
opdracht van GS verantwoordelijk voor de inrichting van de 
nieuwe natuur op basis van het door GS vastgestelde natuur
ontwikkelingsplan. Materieel is daarbij Dienst Landelijk Gebied 
(DLG) de uitvoerende instantie. Door DLG wordt het natuuront
wikkelingsplan uitgewerkt in bestekken en vervolgens daadwer
kelijk uitgevoerd. DLG is hierbij eerstverantwoordelijke. Tijdens 
de voorbereiding en de uitvoering wordt door DLG frequent 
overleg gevoerd met de Provincie (ais begrenzer en opsteller 
van het natuurontwikkelingsplan, programmeur, financier extra 
middelen) en de toekomstige natuurbeheerder (ais toekomsti
ge eindbeheerder en "gastheer" van het publiek). Door de 
commissie/DLG wordt voor, tijdens en na afloop van de uitvoe
ring gecommuniceerd met de streek over de natuurinrichting. 
Hierbij is DLG trekker en verleent de Provincie een inhoudelijke 
inbreng vanuit het natuurontwikkelingsplan. Met de gemeente 
wordt goed teruggekoppeld. In de praktijk wordt voorlichting

mailto:infocentrum@zeeland.nl
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over het natuurontwikkelingsplan en de daarop volgende uit
voering regelmatig gecombineerd. De commissie/DLG is dan 
trekker, de Provincie levert inhoudelijke inbreng over het 
natuurontwikkelingsplan.

Inrichting buiten landinrichtingsprojecten 
Buiten landinrichting geldt een andere taakverdeling tussen 
DLG en eindbeheerder. Waar Staatsbosbeheer eindbeheerder 
wordt is DLG trekker van de uitvoering en wordt de werkwijze 
van de landinrichting (zie hierboven) gevolgd, echter zonder 
landinrichtingscommissie. Waar Natuurmonumenten o f het 
Zeeuwse Landschap eindbeheerder worden o f wanneer sprake 
is van particulier beheer geldt de aanpak van het Programma 
Beheer. Hierbij zijn de toekomstige beheerders zelf verant
woordelijk voor de uitvoering van het natuurontwikkelingsplan 
op basis van de aanvraag Subsidieregeling Natuur (SN), die zij 
moeten indienen bij de Dienst Regelingen van LNV. De beheer
der dient zelf het natuurontwikkelingsplan in een bestek uit te 
werken en uit te voeren. Ook zorgt de beheerder zelf voor de 
communicatie naar de streek. Bij de uitvoering wordt frequent 
overleg gevoerd met de Provincie, opsteller van het natuuront
wikkelingsplan en vaak ook cofinancier. Als er sprake is van 
een koppeling met Natuurcompensatie Westerschelde (NCW) 
wordt door de natuurbeheerder ook DLG bij de uitvoering 
betrokken. De natuurbeheerder is tijdens de uitvoering eerst
verantwoordelijk voor de communicatie en betrekt daarbij de 
Provincie (vanuit natuurontwikkeling) en eventueel DLG.

5.1.5. Natuurbeheer 

Algemeen
Alle natuurgebieden en agrarische beheersgebieden hebben 
natuurbeheer nodig. Dit beheer wordt, naargelang de status en 
categorie natuurgebied, uitgevoerd door terreinbeherende 
organisaties, particuliere grondeigenaren en /o f agrariërs. De 
noodzakelijke beheersmaatregelen worden vastgelegd in 
natuurdoelen en beheerspakketten. De beheerder is verant
woordelijk voor de hierin gestelde eisen.
In dit Natuurgebiedsplan wordt aangegeven welke beheerspak
ketten uit de SN en SAN per gebied zijn opengesteld. De ter
reinbeherende organisaties, particuliere natuurbeheerders heb
ben deze informatie nodig bij het aanvragen van een beheers- 
pakket bij de Dienst Regelingen.

Overeenkomsten SAN en SN kunnen worden aangevraagd bij 
de Dienst Regelingen (voorheen LASER), Postbus 965, 6040 
AZ Roermond. Voor informatie kan men bellen met 0800- 
2233322.

Voor het aanvragen van overeenkomsten dient een aanvraag
formulier te worden ingediend. Dit formulier is te bestellen bij 
de Dienst Regelingen o f te downloaden van de website van het 
ministerie van LNV www.minlnv.nl

Voor het aanvragen van overeenkomsten worden elk jaar een 
o f meer inschrijvingsperioden opengesteld. De precieze

Maa ¡beheer in een natuurgebied.

http://www.minlnv.nl
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datums van openen en sluiten van de inschrijvingsperioden zijn 
te verkrijgen bij de Dienst Regelingen o f de website van het 
ministerie van LNV.

Bij het invullen van de aanvraagformulieren zijn naast persoons
gegevens en gegevens over het betreffende gebied ook diver
se gegevens uit het Natuurgebiedsplan vereist.

Voor algemene informatie over de subsidieregelingen kan men 
contact opnemen met de Dienst Regelingen in Roermond.

In bijlage 11 is een gedetailleerde lijst opgenomen met adres
sen, telefoonnummers en websites van de organisaties die 
betrokken zijn bij het beheer van het landelijk gebied in 
Zeeland.

Beheer van natuurgebieden
Voor het beheer van natuurgebieden kan men gebruik maken 
van de mogelijkheden van de Subsidieregeling Natuurbeheer.
Bij het beheer van natuurgebieden horen ook nevenactiviteiten 
zoals communicatie en voorlichting, recreatief medegebruik 
(panelen, brochures, excursies, streekactiviteiten, etc), overleg 
met de gemeente is noodzakelijk om te zorgen voor een 
goede afstemming van vraag uit de bevolking en aanbod van
uit de beheerders. Provincie en DLG hebben daarbij geen 
directe rol. Wel kunnen de hoofdrolspelers (Provincie, DLG, 
natuurbeheerders en gemeente) activiteiten faciliteren en het 
beleid evalueren. Voor algemene informatie over de mogelijk
heden van particulier natuurbeheer kan men contact opnemen 
met de SBNL (zie bijlage 11).

Agrarisch natuurbeheer
Agrarisch natuurbeheer is mogelijk in gebieden die ais agra
risch beheersgebied zijn begrensd. In dit Natuurgebiedsplan 
worden naast de begrenzing ook de natuurdoelen en openge
stelde beheerspakketten voor de beheersgebieden beschre
ven. Deze informatie is nodig voor het kunnen aanvragen van 
een beheersovereenkomst bij de Dienst Regelingen.

Voor het beheer van agrarische beheersgebieden kan men 
gebruik maken van de mogelijkheden van de Subsidieregeling 
Agrarisch Natuurbeheer.

De Provincie Zeeland ondersteunt het agrarisch natuurbeheer 
actief via voorlichting, advisering en specifieke subsidiemoge
lijkheden. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor agrari
sche natuurverenigingen (regio-functie) en de ZLTO ais provin
ciale koepel. Deze laatste biedt de mogelijkheid voor advies 
over agrarisch natuurbeheer via het Steunpunt Agrarisch 
Natuurbeheer en door het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. 
Ook Stichting Landschapsbeheer Zeeland adviseert over de 
mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer.

Voor algemene informatie over de mogelijkheden van agrarisch 
natuurbeheer in Zeeland kan men contact opnemen met het 
Steunpunt Agrarisch Natuurbeheer bij de ZLTO in Goes. Door 
dit steunpunt worden najaar 2005 diverse voorlichtingsactivitei
ten georganiseerd die gericht zijn op het bevorderen van het 
beheer. Daarbij gaat de aandacht met name uit naar een ju iste

keuze en aanvrage van beheerspakketten en naar een juiste 
planning van beheersactiviteiten. Het telefoonnummer van het 
steunpunt is 0900-2359586.

Informatie voor professionalisering van natuurbeheer en organi
satie van agrarische natuurverenigingen is te vinden op 
www.natuurwerkplaats.nl (ondersteund door Natuurlijk 
Platteland Nederland, Landschapsbeheer Nederland en 
Centrum voor Landbouw en Milieu)

5.1.6 Landschapsbeheer
Landschapsbeheer is mogelijk in alle begrensde natuurgebie
den en beheersgebieden op kaart 1 en daarbuiten alleen in de 
Nationale Landschappen (kaart 3). Daarbinnen kunnen uiteenlo
pende typen landschapselementen worden aangelegd en 
beheerd, zoals weergegeven in bijlage 7. De landschapspak- 
ketten kunnen worden aangevraagd bij de Dienst Regelingen. 
Over de mogelijkheden voor landschapsbeheer binnen de EHS 
kan men informatie inwinnen bij het Steunpunt Agrarisch 
Natuurbeheer en bij de Stichting Landschapsbeheer Zeeland. 
Buiten de EHS en Nationale Landschappen kan men beheers
overeenkomst voor landschapsbeheer afsluiten via de 
Verordening Onderhoud Landschapselementen (VOL). De aan
vraag loopt via de Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

5.1.7 Monitoring en evaluatie
De verwerving van nieuwe natuurgebieden wordt geregistreerd 
door de Dienst Landelijk Gebied. Aan de hand van deze regis
tratie kan worden vastgesteld in welke mate de provinciale 
taakstelling wordt gehaald. De inrichting en het beheer van de 
EHS wordt geregistreerd door de Dienst Regelingen. Uit deze 
registratie kan worden afgeleid voor welke gebieden inrich
tingsmaatregelen zijn getroffen en welke beheerspakketten van 
kracht zijn. Aan de hand van deze registratie kan worden vast
gesteld in welke mate de taakstelling voor beheer wordt 
gehaald.

De daadwerkelijke uitvoering van inrichtingswerken en beheers
maatregelen wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de 
Dienst Landelijk Gebied. Aan de hand van deze steekproeven 
kan worden vastgesteld in welke mate de beheersvoorschriften 
worden opgevolgd.

De natuurbeheerders hebben, naargelang de pakketvoorwaar- 
den, to t taak om de resultaten van het beheer te monitoren en 
daarover te rapporteren aan de Dienst Regelingen. Aan de 
hand van de rapportages kan worden vastgesteld in welke 
mate de beoogde resultaten worden behaald.

De rapportages aan de Dienst Regelingen zijn, vanwege het 
persoonlijke karakter, niet openbaar. De rapportages worden 
door de Dienst Regelingen wel beschikbaar gesteld aan provin
cies ten behoeve van de beleidsevaluatie.

De Provincie Zeeland kan ad hoe projecten uitvoeren om het 
EHS beleid te evalueren. Voorbeeld is het project Akkerranden 
à la carte waarin aan de hand van experimenten en via monito
ring de effectivite it van huidige en nieuwe beheerspakketten is 
getest. Bovengenoemde registraties en rapportages spelen

http://www.natuurwerkplaats.nl
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een belangrijke rol bij de herziening van het Natuurgebieds
plan.

5 .2 Toepassingen voor landbouw, recreatie en 
waterbeheer

Dit Natuurgebiedsplan heeft ook belangrijke toepassingen bij 
ontwikkelingen in het landelijke gebied, in het bijzonder voor 
landbouw, recreatie en waterbeheer.

Landbouw
Agrarisch natuurbeheer biedt mogelijkheden voor verbreding 
van het landbouwbedrijf. Het natuurbeheer is een aanvulling op 
de traditionele werkzaamheden. De directe inkomsten uit de 
beheerspakketten kunnen in bepaalde gevallen aanzienlijk zijn 
en bieden zekerheid gedurende de zesjarige beheersperiode.

Naast de directe inkomsten uit de beheerspakketten kan het 
natuurbeheer ook een belangrijke spin-off hebben naar andere 
neventakken zoals mini-camping, verkoop van landbouwproduc
ten aan de boerderij, o f combinaties mogelijk maken met ande
re beheerstaken in het landelijke gebied (groen-blauwe dien
sten). Ook kan het natuurbeheer een rol spelen bij het verkrij
gen van certificering (Zeeuwse vlegel e.d.). Door middel van 
agrarisch natuurbeheer kan bovendien geanticipeerd worden 
op Europese regelgeving waarbij 'groene' eisen gesteld wor
den aan landbouwsubsidie.

Of agrarisch natuurbeheer een interessante optie is dient per 
bedrijf te worden bezien. Daarbij spelen zaken ais begrenzing 
van beheersgebied, terreingesteldheid, de belangstelling van 
de agrariër en de aard van het bedrijf een belangrijke rol.

Recreatie
De vele maatregelen voor behoud en herstel van natuur en 
landschap in dit Natuurgebiedsplan leveren een belangrijke bij
drage aan het recreatief product van Zeeland. De natuurterrei
nen, beheersgebieden en landschapselementen hebben naast 
de primaire natuurdoelstelling ook een duidelijke recreatieve 
doelstelling. Naarmate de EHS in Zeeland gestalte krijgt, kun
nen we constateren dat de recreant in toenemende mate 
gebruik maakt van de nieuwe mogelijkheden en dat de natuur- 
gerichte recreatie in Zeeland groeit.

In de bestaande natuurgebieden wordt vanouds veel aandacht 
besteed aan natuurgerichte recreatie. Zoals in paragraaf 3.6 al 
is vermeld zijn de meeste natuurgebieden opengesteld op 
wegen en paden en zijn voorzieningen en informatie aanwezig. 
De toegankelijkheid voor minder validen wordt vergroot door 
het treffen van specifieke maatregelen.

In nieuwe natuurgebieden vorm t de recreatieve inrichting een 
standaardonderdeel van het natuurontwikkelingsplan. Dit bete
kent dat wandelpaden, uitkijkpunten en informatievoorzieningen 
worden meegenomen in de inrichting van deze gebieden.
In het cultuurlandschap bieden de dijken, kreken, agrarische 
beheersgebieden en landschapselementen interessante aan

Recreatievoorzieningen in de M anteling van Walcheren.
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knopingspunten voor natuurgerichte recreatie. Fraaie voorbeel
den zijn het waardevol cultuurlandschap Zak van Zuid-Beveland, 
het Goesse heggenproject en rond het Nationaal park Ooster- 
schelde, waar is geïnvesteerd in attracties, voorzieningen en 
routenetwerken waar de recreant thans dankbaar gebruik van 
maakt.

De Provincie wil de verdere ontwikkeling van dergelijke land
schappelijke netwerken sterk stimuleren. Dit is een belangrijk 
actiepunt in het Integraal Omgevingsplan (in voorbereiding).
Het landschappelijk netwerk moet een belangrijke drager wor
den voor de verbrede landbouw en voor verdere activiteiten in 
het landelijke gebied. Daarbij komt het erop aan kwaliteiten van 
het landelijke gebied, zoals natuur en cultuurhistorie, te ontslui
ten voor wandelaar en fietser door middel van paden. De EHS 
met zijn natuurgebieden, beheersgebieden en landschapsele
menten biedt ais het ware de blauwdruk voor dit landschappe
lijk netwerk. Het ontbreekt echter met name in het landelijke 
gebied aan routestructuren. Het ligt voor de hand om deze te 
combineren met de EHS. Landelijk wordt hard gewerkt aan 
beleidsinstrumenten (subsidieregelingen) om routes door het 
landelijk gebied te kunnen ontwikkelen. Zodra dit instrumentari

um beschikbaar komt zal dit ook in Zeeland worden ingezet. In 
de tussentijd zal de Provincie bijdragen aan proefprojecten 
gericht op de realisering van een landschappelijk netwerk.

Waterbeheer
Natuurgebieden kunnen een belangrijke rol spelen bij het 
bestrijden van wateroverlast in tijden van extreme neerslag. 
Waterberging (het actief binnenlaten van polderwater in geïso
leerde natuurgebieden) is vanwege de overwegend slechte 
waterkwaliteit vaak niet mogelijk. Waterretentie (het vasthou
den van eigen water in natuurgebieden) is echter op ruime 
schaal mogelijk en wordt inmiddels al in praktijk gebracht.

In 2006 zal in dit verband de begrenzing van ecologische ver- 
bindingszones worden herzien en zal de Natte As worden 
begrensd. Daarbij zal de wateropgave Waterbeheer 21e eeuw 
to t bestrijden van de wateroverlast concreet worden ingevuld. 
In dit Natuurgebiedsplan zijn to t dusver slechts enkele pilot- 
gebieden van de Natte As begrensd, te weten delen van de 
Prins Hendrikpolder en de Willemspolder op St.-Philipsland en 
een deel van de Robbe Moreelpolder onder Sluis.
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Lijst met natuurdoeltypen voor Zeeland

iBiilaae 1
De lijst toont de natuurdoeltypen die aan de natuurgebieden en agrarische beheersgebieden zijn toegekend. Via de provinciale 
website kan men, door middel van het programma GEOWEB uitzoeken welk natuurdoeltype bij een bepaald gebied hoort. De wer
king van GEOWEB wordt toegelicht in bijlage 10. De natuurdoeltypen zelf worden beschreven in het Elandboek Natuurdoeltypen 
(Bai et al., 2001).

Hoofdgroep Code Natuurdoeltype

Nagenoeg natuurlijk 1.06 Open zee

Begeleid natuurlijk 2.08 Zoet klei-oermoeras
2.09 Brak klei-oermoeras
2.12 Begeleid-natuurlijk duinlandschap
2.13 Oeverlandschap van afgesloten zeearmen
2.14 Zoete afgesloten zeearm
2.15 Zoute afgesloten zeearm
2.16 Begeleid-natuurlijk estuarium
2.17 Begeleid-natuurlijk zout getijdenlandschap

Half natuurlijk 3.13 Brak stilstaand water
3.14 Gebufferde poel en wiel
3.22 Zwakgebufferd ven
3.24 Moeras
3.26 Natte duinvallei
3.28 Veenmosrietland
3.29 Nat schraalgrasland
3.32 Nat, matig voedselrijk grsland
3.33 Droog schraalgrasland van de hogere gronden
3.34 Droog kalkarm duingrasland
3.35 Droog kalkrijk duingrasland
3.38 Bloemrijk grasland van het zand- en veengebied
3.39 Bloemrijk grasland van het rivieren- en zeekleigebied
3.40 Kwelder, slufter en groen strand
3.41 Binnendijks zilt grasland
3.47 Zandverstuiving
3.48 Strand en stuivend duin
3.50 Akker van basenrijke grond
3.52 Zoom, mantel en droog struweel van de hogere gronden
3.53 Zoom, mantel en droog struweel van het rivieren- en zeekleigebied
3.54 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen
3.57 Elzen-essenhakhout en -middenbos
3.60 Park-stinzenbos
3.64 Bos van arme zandgronden
3.66 Bos van voedselrijke, vochtige gronden
3.67 Bos van bron en beek

Multifunctioneel 4(3.38) Bloemrijk grasland van het zand- en veengebied
4(3.39) Bloemrijk grasland van het rivieren- en zeekleigebied
4(3.64) Bos van arme zandgronden
4(3.66) Bos van voedselrijke, vochtige gronden
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Lijst met de grote natuurlijke en grote halfnatuurlijke natuurgebieden

1Bij laf l
e 2

Onderstaande lijst geeft een overzicht van de grote natuurlijke en grote halfnatuurlijke natuurgebieden van Zeeland. In de grote 
natuurlijke natuurgebieden ligt het accent op natuurlijke processen. Deze gebieden zijn in vet weergegeven. In de grote halfnatuur
lijke natuurgebieden ligt het accent op integraal beheer van water en vegetatie. Beide categorieën zijn weergegeven op kaart 4.

Gebiedsnaam opp (ha) Gebiedsnaam opp (ha)

Aardenburgsche havenpolder 99 Markiezaatsmeer 587
Axelsche kreek 105 Moermond 49
Baarzandsche kreek 59 Noordzee 37823
Blikken 75 Ooster-N ieuwlandpolder 36
Boschkreek 61 Oosterschelde 35198
Braakman zuid 258 Ooster-Schenge 184
Braakman-Noord 520 Otheense kreek 183
Bruintjeskreek 38 Oude Veerseweg 64
Canisvliet 139 Papeschor 69
Clinge polder 111 Passageule 520
Deesche watergang 45 Piaskreek 78
Dijkwater 163 Pluimpot 22
Dries Arendskreek 23 Polder van Hoedekenskerke 88
Duinzoom Oranjezon 108 Rammegors 153
Duinzoom Schouwen 157 Rammekenshoek 290
Duinzoom Westhove 123 Schelphoek 48
Ganzengebied Sinoutskerke 157 Schuddebeurs 46
Grevelingen 6522 St Jansteenpolder 103
Groot Eiland 416 Strijdersgat 117
Groote Gat Oostburg 92 Van Haaftenpolder 65
Grote Putting 292 Veerse Meer 2971
Heggengebied Nisse 120 Verdronken Zwarte Polder 94
Hogerwaardpolder 129 Vlaamsche Kreek 29
Inlaag Hoofdplaat 120 Vliet 29
Kaapduinen 200 Vroongronden Westkapelle 159
Kapellebrug 131 Wallen Aardenburg 68
Kapelsche Moer 165 Weei in de Heerenpolder 55
Karnemelkpolder 66 Weidegebied St Laurens 203
Karrenvelden Schakerloo 68 Westerschelde 31307
Karrenvelden Scherpenisse 193 Wester-Schenge 84
Karrenvelden Zierikzee 549 Westkapelsche kreek 51
Kop van Schouwen 2247 Willem-Leopoldpolder 63
Koudekerksche inlaag 64 Yerseke Moer 409
Krammer-Volkerak 2626 Zestig Voet 48
Krekengebied Ouwerkerk 146 Zuidkust Schouwen 417
Linies Axel 74 Zwake 174
Maire 131 Zwin 78
Manteling van Walcheren 652
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Beheerspakketten voor Natuurgebieden (SN)

Bijlage 3
Onderstaande beheerspakketten zijn ontleend aan de brochure 
van de Dienst Regelingen voor 2006. Zie voor meer actuele 
informatie de volledige brochure o f de website van het ministe
rie van LNV www.minlnv.nl

Basispakket 01: Plas en ven (= bijlage 12 van de rege- 
lingstekst)
Pakketcode 4010
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0 ,5 hectare 
groot.
Voorwaarden: • minimaal 90% van de oppervlakte van de 
beheerseenheid bestaat uit water • maximaal 40% van de 
oppervlakte van de beheerseenheid wordt bedekt door 
Kroossoorten o f Kroosvaren • de beheerseenheid maakt maxi
maal 90% deel uit van een terrein, waarvan de overige delen 
voldoen aan één o f meer van de andere basis- o f pluspakket
ten in deze bijlage, met uitzondering van pluspakket 
'Grootschalige natuur'
Beheersvoorschriften: • regulier onderhoud ten behoeve van 
de in standhouding van de plas

Basispakket 02: Moeras (= bijlage 13 van de regelings- 
tekst)
Pakketcode 4020
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0 ,5 hectare 
groot.
Voorwaarden: • minimaal 70% van de oppervlakte van de 
beheerseenheid bestaat uit moeras • maximaal 40% van de 
oppervlakte van de beheerseenheid bestaat uit bos o f struweel 
• maximaal 20% van de oppervlakte van de beheerseenheid 
bestaat uit water
Beheersvoorschriften: • minimaal 60% van de oppervlakte van 
de beheerseenheid vrijhouden van bos en struweel • hetzelfde 
deel van de beheerseenheid wordt nooit in 2 opeenvolgende 
jaren gemaaid

Basispakket 04: (Half-)natuurlijk grasland (= bijlage 15 
van de regelingstekst)
Pakketcode 4040
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0 ,5 hectare 
groot.
Voorwaarden: • minimaal 90% van de oppervlakte van de 
beheerseenheid bestaat uit grasland o f kwelder • in geval van 
grasland zijn in het 6e jaar van het eerste tijdvak, alsmede in 
alle volgende tijdvakken waarvoor subsidie wordt verleend, op 
de beheerseenheid minimaal 15 inheemse plantensoorten 
inclusief mossen aanwezig per 25 m2 • maximaal 10% van de 
oppervlakte van de beheerseenheid is bedekt met Pijpestrootje 
o f Bochtige smele
Beheersvoorschriften: • in geval van grasland minimaal 90% 
van het gewas jaarlijks afvoeren via maaien o f beweiden • in 
de periode van 1 juli to t 1 april is een veebezetting van maxi

maal 3 GVE per hectare op enig moment toegestaan • bemes
ting met ruige mest o f kalk is toegestaan indien dit voor het 
beheer noodzakelijk is

Basispakket 05: Heide (= bijlage 16 van de regelings
tekst)
Pakketcode 4050
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0 ,5  hectare 
groot.
Voorwaarden: • de beheerseenheid bestaat uit bos- o f natuur
terrein • minimaal 30% van de oppervlakte van de beheerseen
heid is bedekt met een o f meer van de volgende struiksoorten: 
Struikhei, Dophei, Kraaihei, Vossebes o f Bosbes • de resteren
de oppervlakte van de beheerseenheid is bedekt met grassen, 
kruiden, mossen, korstmossen, stuifzand, struweel, bos of 
water • maximaal 25% van de oppervlakte van de beheerseen
heid bestaat uit water • maximaal 20% van de oppervlakte van 
de beheerseenheid bestaat uit bos o f uit ander struweel dan 
Jeneverbes o f Gagel
Beheersvoorschriften: • Op minimaal 30% van de oppervlakte 
van de beheerseenheid vergrassing bestrijden door middel van 
begrazing • o f in het tijdvak op minimaal 10% van de opper
vlakte van die delen van de beheerseenheid 
waar vergrassing optreedt, de vergrassing bestrijden door 
plaggen, chopperen, maaien en afvoeren.

Basispakket 06: Struweel (= bijlage 17 van de regelings
tekst)
Pakketcode 4060
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0 ,5  hectare 
groot.
Voorwaarden: • de beheerseenheid bestaat uit bos- o f natuur
terrein • minimaal 75% van de oppervlakte van de beheerseen
heid is bedekt met bomen, struiken o f kruidachtige planten • 
minimaal 50% van de oppervlakte van de beheerseenheid is 
bedekt met inheemse houtachtige gewassen (zie hulptabel 
inheemse boomsoorten achterin deze brochure) met een leng
te van minimaal 1 meter en maximaal 5 meter • minimaal 90% 
van de oppervlakte van de beheerseenheid bestaat uit struweel 
Beheersvoorschriften • regulier onderhoud ten behoeve van de 
instandhouding van het struweel

Basispakket 08: Akker (= bijlage 19 van de regelings
tekst)
Pakketcode 4080
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0 ,5  hectare 
groot.
Voorwaarden: • op de gehele beheerseenheid wordt minimaal 
5 van de 6 jaar graan, met uitzondering van maïs, verbouwd 
Beheersvoorschriften: • bemesting met mest van rundvee, 
schapen o f paarden is in maximaal 2 van de 6 jaar toegestaan 
• mechanische onkruidbestrijding is niet toegestaan tussen het
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zaaien en de oogst • bemesting met ruige mest o f kalk is toe
gestaan indien dit voor het beheer noodzakelijk is

Basispakket 09: Bos (= bijlage 20 van de regelingstekst)
Pakketcode 4090
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0,5 hectare 
groot.
Voorwaarden: • de beheerseenheid bestaat uit bos- o f natuur
terrein • minimaal 75% van de oppervlakte van de beheerseen
heid bestaat uit een houtopstand waarvoor een herplantplicht 
geldt ais bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Boswet • de 
verjongingsvlakten zijn maximaal 2 hectare groot • Definitie 
bos: houtopstand waarvoor een herplantplicht geldt ais 
bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Boswet. 
Beheersvoorschriften: • regulier beheer ten behoeve van de 
instandhouding van het bos

Basispakket 10: Natuurlijke eenheid m e t/ zonder begra- 
zing (= bijlage 21 van de regelingstekst)
Pakketcode A. zonder begrazing: 4105
Pakketcode B. met begrazing: 4106
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0,5 hectare
groot.
Voorwaarden: • de beheerseenheid bestaat uit aaneengesloten 
natuurgebieden land en /o f water
Beheersvoorschriften: • variant A: op minimaal 90% van de 
oppervlakte van de beheerseenheid vindt ongecompartimen- 
teerd waterbeheer plaats • variant B: op minimaal 90% van de 
oppervlakte van de beheerseenheid vindt begrazingsbeheer 
plaats

Pluspakket 11 : Soortenrijke plas (= bijlage 22 van de 
regelingstekst)
Corresponderend basispakket: basispakket 01 'Plas en ven'. 
Pakketcode 4115
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0,5 hectare 
groot.
Voorwaarden: • in de beheerseenheid komen minimaal 7 van 
de meetsoorten voor uit de lijst A • o f minimaal 3 uit de lijst B 
• o f minimaal 10 uit de lijsten A en C • o f minimaal 6 uit de 
lijsten B en C • ook kan voor het resultaat naast de hier 
genoemde soorten maximaal twee andere soorten uit de lijsten 
genoemd in het hoofdstuk rode lijsten meetellen • minimaal 
negentig procent van de oppervlakte van de beheerseenheid 
bestaat uit water.
A. flora/zoet: Brede waterpest, Holpijp, Waterviolier, 
Waterdrieblad, Kransvederkruid, Groot nimfkruid, Spits fontein
kruid, Rossig fonteinkruid, Plat fonteinkruid, Stomp fontein
kruid, Langstengelig fonteinkruid, Fijne waterranonkel, Grote 
boterbloem, Grote waterranonkel, Kleine egelskop, 
Krabbenscheer, Groot blaasjeskruid, Stekelharig kransblad, 
Sterkranswier, Bronmos, Watergentiaan,Glanzig fonteinkruid, 
Lidsteng, Ruw kransblad, Paarbladig fonteinkruid, Blauwe wate- 
rereprjjs, Smalle waterweegbree, Slanke waterweegbree, 
Slangenwortel, Padderus, Gebogen kransblad
B. flora/brak: Lidsteng, Zilte waterranonkel, Spiraalruppia, 
Snavelruppia, Gesteelde zannichellia, Groot nimfkruid, Ruwe 
Bies, Stekelharig kransblad, Sterkranswier, Gebogen kransblad
C. fauna: Zomertaling, Slobeend, Krooneend, Tafeleend,
Visdief, Zwarte stern, Dodaars, Bruine korenbout,

Plasrombout, Grote keizerlibel, Glassnijder, Vroege glazenma
ker, Groene glazenmaker, Rugstreeppad, Poelkikker, 
Kamsalamander, Knoflookpad, Boomkikker, Ringslang, 
Waterspitsmuis, Franjestaart, Gewone grootoorvleermuis, 
Ruige dwergvleermuis, Gewone baard- o f Brandt's vleermuis. 
Beheersvoorschriften: • beheer ten behoeve van instandhou
ding van een soortenrijke plas • meetsoorten monitoren

Pluspakket 12: Soortenrijk ven (= bijlage 23 van de 
regelingstekst)
Corresponderend basispakket: basispakket 01 'Plas en ven'. 
Pakketcode 4125
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0,1 hectare 
groot.
Voorwaarden: • in de beheerseenheid komen minimaal 4 van 
de meetsoorten voor uit de lijst A • o f minimaal 8 uit de lijsten 
A en B» ook kan voor het resultaat naast de hier genoemde 
soorten maximaal 2 andere soorten uit de lijstengenoemd in 
het hoofdstuk rode lijsten meetellen • minimaal 90% van de 
oppervlakte van de beheerseenheid bestaat uit water
A. flora: Ondergedoken moerasscherm, Stijve moerasweeg
bree, Kruipende moerasweegbree, Gesteeld glaskroos, 
Moerashertshooi, Kleine biesvaren, Grote biesvaren, 
Oeverkruid, Waterlobelia, Waterlepeltje, Waterpostelein, 
Pilvaren, Ongelijkbladig fonteinkruid, Weegbreefonteinkruid, 
Wittewaterranonkel, Vlottende bies, Drijvende egelskop, 
Kleinste egelskop, Doorschijnend glanswier,Moerassmele, 
Duizendknoopfonteinkruid, Drijvende waterweegbree, 
Naaldwaterbies, Draadzegge
B. faun: Dodaars, Geoorde fuut, Wintertaling, Zwarte stern, 
Speerwaterjuffer, Tengere pantserjuffer, Venwitsnuitlibel, 
Gevlekte witsnuitlibel, Koraaljuffer, Bruine winterjuffer, 
Venglazenmaker, Kamsalamander, Vinpootsalamander, 
Poelkikker, Heikikker, Boomkikker, Ringslang, Franjestaart, 
Gewone grootoorvleermuis, Ruige dwergvleermuis,
Gewone baard- o f Brandt's vleermuis.
Beheersvoorschriften: • beheer ten behoeve van instandhou
ding van een soortenrijk ven • meetsoorten monitoren

Pluspakket 15: Overjarig rietland (= bijlage 26 van de 
regelingstekst)
Corresponderend basispakket: basispakket 02 'Moeras' 
Pakketcode 4155
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0 ,5  hectare 
groot.
Voorwaarde: • op de beheerseenheid komen minimaal 6 van 
de volgende meetsoorten voor
Fauna: Roerdomp, Woudaapje, Purperreiger, Lepelaar, Bruine 
kiekendief, Waterral, Porseleinhoen, Blauwbarst, Snor, 
Sprinkhaanzanger, Grote Karekiet, Baardmannetje, Rietzanger, 
Vroege glazenmaker, Bruine korenbout, Ringslang, Noordse 
woelmuis, Waterspitsmuis, Ruige dwergvleermuis • ook kan 
voor het resultaat naast de hier genoemde soorten maximaal 
2 andere soorten uit de lijsten genoemd in het hoofdstuk rode 
lijsten meetellen • minimaal 80% van de oppervlakte van de 
beheerseenheid is bedekt met riet, rietgras, mattenbies, ruwe 
bies, kleine lisdodde, grote lisdodde o f zeggen maximaal 10% 
van de oppervlakte van de beheerseenheid bestaat uit bos of 
struweel
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Beheersvoorschriften: »jaarlijks maximaal 1 /3  van de beheers
eenheid maaien, in afwijking hiervan is het toegestaan 
maximaal de helft van de beheerseenheid te maaien ais dit 
noodzakelijk is om verbossing tegen te gaan o f ais de 
beheerseenheid kleiner is dan 0,75 ha • het maaisel afvoeren 
• geen werkzaamheden uitvoeren in de beheerseenheid van 1 
april t/m  30 september • meetsoorten monitoren

Pluspakket 16: Veenmosrietland en moerasheide 
(= bijlage 27 van de regelingstekst)
Corresponderend basispakket: basispakket 02 'Moeras'. 
Pakketcode 4165
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0 ,05 hectare 
groot.
Voorwaarden: • op de beheerseenheid komen minimaal 5 van 
de meetsoorten voor uit de lijst A • o f minimaal 10 uit de lijs
ten A en B • ook kan voor het resultaat naast de hier genoem
de soorten maximaal 2 andere soorten uit de lijsten genoemd 
in het hoofdstuk rode lijsten meetellen • minimaal 20% van de 
oppervlakte van de beheerseenheid is bedekt met veenmos
soorten • minimaal 70% van de oppervlakte van de beheers
eenheid bestaat uit moeras • maximaal 20% van de oppervlak
te van de beheerseenheid bestaat uit water • maximaal 5% 
van de oppervlakte van de beheerseenheid bestaat uit bos of 
struweel
A. flora: Lavendelhei, Struikhei, Kraaihei, Gewone dophei,
Grote veenbes, Kleine veenbes, Rode bosbes, Knotszegge, 
Ronde zegge, Sterzegge, Draadzegge, Vleeskleurige orchis, 
Brede en Rietorchis, Slank wollegras, Veenmosorchis, 
Geelhartje, Groenknolorchis, Waterdrieblad, Addertong, 
Parnassia, Moeraskartelblad, Welriekende nachtorchis, Sierlijke 
vetmuur, Plat blaasjeskruid, Klein blaasjeskruid, Blauwe knoop, 
Ronde zonnedauw, Kamvaren, Moerasviooltje, Tormentil, Ruwe 
bies, Welriekende nachtorchis, Gevleugeld hertshooi, Grote 
ratelaar, Moeraszoutgras, Echte koekoeksbloem
B. fauna: Bruine kiekendief, Porseleinhoen, Kwartelkoning, 
Waterral, Wulp, St. Jansvlinder, Grote vuurvlinder, Zilveren 
maan, Groentje, Noordse winterjuffer, Groene glazenmaker, 
Glassnijder, Gevlekte witsnuitlibel, Poelkikker, Heikikker, 
Levendbarende hagedis, Ringslang, Franjestaart, Gewone 
grootoorvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Gewone baard- of 
Brandt 's vleermuis, Noordse woelmuis, Waterspitsmuis 
Beheersvoorschriften: • op 80% van de oppervlakte het gewas 
jaarlijks maaien en afvoeren • meetsoorten monitoren

Pluspakket 17 : Nat soortenrijk grasland (= bijlage 28  
van de regelingstekst)
Corresponderend met basispakket 04 '(Halfjnatuurljjk grasland. 
Pakketcode 4175
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0 ,5 hectare 
groot.
Voorwaarden: • op de beheerseenheid komen minimaal 5 van 
de volgende meetsoorten voor uit de lijst A • o f minimaal 4 uit 
de lijst B • o f minimaal 5 uit de lijst C • o f minimaal 4 uit de 
lijst D • o f minimaal 7 uit de lijst E • o f minimaal 8 uit de lijsten 
A en F • o f minimaal 8 uit de lijsten B en F • o f minimaal 8 uit 
de lijsten C en F • o f minimaal 7 uit de lijsten D en F • o f mini

maal 10 uit de lijsten E en F • ook kan van de genoemde aan
tallen bij de lijsten A t/m  C en E maximaal 1 soort uit één van 
de andere lijsten A t/m  E meetellen voor het resultaat • ook 
kan voor het resultaat naast de hier genoemde soorten maxi
maal 2 andere soorten uit de lijsten genoemd in het hoofdstuk 
rode lijsten meetellen • minimaal 90% van de oppervlakte van 
de beheerseenheid bestaat uit grasland • het grasland bevindt 
zich binnendijks ten opzichte van zeewerende dijken
A. Flora/Dotterbloemhooiland : Trosdravik, Moesdistel, Wilde 
herfsttijloos, Moerasstreepzaad, Vleeskleurige orchis, Brede en 
Rietorchis, Addertong, Harlekijn, Adderwortel, Slanke sleutel
bloem, Knolsteenbreek, Echte koekoeksbloem, Gewone dotter
bloem, Grote ratelaar, Gevleugeld hertshooi, Waterkruiskruid, 
Kleine valeriaan, Moeraskartelblad, Welriekende nachtorchis, 
Bevertjes
B. Flora/Nat schraalland: Tweehuizige zegge, Blonde zegge, 
Vlozegge, Spaanse ruiter, Gevlekte orchis, Moeraswespen
orchis, Breed wollegras, Klokjesgentiaan, Draadrus, Parnassia, 
Vetblad, Welriekende nachtorchis, Klein glidkruid, Zaagblad, 
Kleine valeriaan, Melkviooltje, Schildereprjjs, Sterzegge, Brede 
en Rietorchis, Vleeskleurige orchis, Blauwe knoop
C. Flora/Natte duinvallei: Dwergbloem, Teer guichelheil, Zomer
en Herfstbitterling, Platte bies, Vleeskleurige orchis, 
Armbloemige waterbies, Moeraswespenorchis, Bonte paarden
staart, Grote muggenorchis, Slanke gentiaan, Floningorchis, 
Groenknolorchis, Parnassia, Knopbies, Moerasgamander, 
Drienervige zegge, Geelgroene en Dwergzegge, Gevlekte 
orchis, Sierlijke vetmuur, Geelhartje
D. Flora/Nat uiterwaardhooiland: Trosdravik, Wilde kievits
bloem, Genadekruid, Engelse alant, Polei, Rode ogentroost, 
Gulden boterbloem, Weidekervel, Grote pimpernel, Noords wal
stra, Echte koekoeksbloem, Gewone dotterbloem, Draadrus
E. Flora/Brak: Aardbeiklaver, Moeraszoutgras, Schorrenzout- 
gras, Selderij, Kruipend moerasscherm, Zulte, Zilte zegge,
Zilte rus, Melkkruid, Rode ogentroost, Fraai duizendgulden- 
kruid, Zeeweegbree, Behaarde boterbloem, Knolvossenstaart, 
Zilt torkruid, Zilte schijnspurrie, Gerande schijnspurrie, 
Kwelderzegge, Veldgerst, Zeekraal
F. Fauna: Zomertaling, Slobeend, Kwartelkoning, Kemphaan, 
Watersnip, Grutto, Tureluur, Gele kwikstaart, Grauwe klauwier, 
Zilveren maan, Aardbeivlinder, Bruine vuurvlinder, Groot dikkop- 
je, Bruin zandoogje, Rugstreeppad, Ringslang, Kamsalaman
der, Poelkikker, Noordse woelmuis, Ondergrondse woelmuis, 
Veldspitsmuis, Ruige dwergvleermuis, Gewone baard- of 
Brandt's vleermuis
Beheersvoorschriften • op minimaal 90% van de oppervlakte 
van de beheerseenheid wordt minimaal 90% van het gewas 
jaarlijks vóór 1 november afgevoerd via maaien o f beweiden • 
in de periode van 1 ju li to t 1 april is een veebezetting van 
maximaal 3 GVE per hectare op enig moment toegestaan • 
meetsoorten monitoren» bemesting met ruige mest o f kalk is 
toegestaan indien dit voor het beheer noodzakelijk is

Pluspakket 18: Droog soortenrijk grasland/Bloemdijk 
(= bijlage 29 van de regelingstekst)
Corresponderend basispakket: basispakket 04 '(Halljnatuurljjke 
grasland'.
Pakketcode Droog soortenrijk grasland 4185 Bloemdijk: 4186
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Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0,5 hectare 
groot.
Voorwaarden • op de beheerseenheid komen minimaal 4 van 
de meetsoorten voor uit de lijst A • o f minimaal 5 uit de lijst B 
• o f minimaal 5 uit de lijst C • o f minimaal 5 uit de lijst D • of 
minimaal 8 uit de lijsten A en E • o f minimaal 9 uit de lijsten B 
en E • o f minimaal 9 uit de lijsten C en E • o f minimaal 9 uit 
de lijsten D en E • ook kan van de genoemde aantallen bij de 
lijsten A t/m  D maximaal 1 soort uit één van de andere lijsten 
A t/m  D meetellen voor het resultaat • ook kan voor het resul
taat naast de hier genoemde soorten ten hoogste twee andere 
soorten uit de lijsten genoemd in het hoofdstuk rode lijsten 
meetellen • minimaal 90% van de oppervlakte van de beheers
eenheid bestaat uit grasland • maximaal 20% van de opper
vlakte bestaat uit struweel
A. Heischraal grasland: Rozenkransje, Valkruid, Gelobde maan- 
varen, Stijve ogentroost, Klokjesgentiaan, Addertong, Heide- 
kartelblad, Liggende vleugeltjesbloem, Blauwe knoop,
Harlekijn, Hondsviooltje, Betonie, Herfstschroeforchis, Groene 
nachtorchis, Welriekende nachtorchis, Veldgentiaan
B. Kalkgrasland: Poppenorchis, Hondskruid, Aarddistel, 
Kalkwalstro, Franjegentiaan, Duitse gentiaan, Grote muggenor
chis, Geei zonneroosje, Beemdhaver, Honingorchis, Tengere 
veldmuur, Bijenorchis, Vliegenorchis, Soldaatje, Aapjesorchis, 
Bergnachtorchis, Kuifvleugeltjesbloem, Gulden sleutelbloem, 
Harige ratelaar, Grote centaurie, Trosgamander, Echte gaman
der, Berggamander, Driedistel, Duifkruid, Ruige scheefkelk, 
Breed fakkelgras
C. Stroomdalgrasland: Wilde averuit, Voorjaarszegge, Vroege 
zegge, Kleine steentijm, Steenanjer, Zandwolfsmelk, Sikkel- 
klaver, Walstrobremraap, Rode bremraap, Voorjaarsganzerik, 
Veldsalie, Tripmadam, Zacht vetkruid, Kleine ruit, Grote tijm, 
Gestreepte klaver, Brede ereprijs, Liggende ereprijs, Smal fak
kelgras, Duifkruid, Overblijvende hardbloem
D. Bloemdijk: Gewone agrimonie, Moeslook, Kluwenklokje, 
Rapunzelklokje, Grote centaurie, Wollige distel, Ruige anjer, 
Beemdkroon, Aardaker, Glad parelzaad, Klavervreter, Wilde 
peterselie, Karwijvarkenskervel, Grote bevernel, Ruige weeg
bree, Kleine ratelaar, Veldsalie, Knopig doornzaad, Groot 
streepzaad, Kattendoorn, Wilde marjolein, Echte kruisdistel, 
Grote leeuwenklauw, Bevertjes, Zeegroene zegge, Gewone 
bermzegge, Knoopkruid, Geei walstro, Blauw walstro, Fijne 
ooievaarsbek, Veldgerst, Donderkruid, Glad Parelzaad, Mantel- 
anjer, Kleinbloemige salie, Akkerdoornzaad, Goudhaver, 
Ijzerhard
E. Fauna: Kwartel, Patrijs, Grauwe klauwier, Geelgors, Rood- 
borsttapuit, Steenuil, Oranje zandoogje, Bruin dikkopje, Icarus- 
blauwtje, Hooibeestje, Kleine vuurvlinder, Argusvlinder, Bruin 
blauwtje, Grashommel, Boomkikker, Kamsalamander, Levend- 
barende hagedis, Ondergrondse woelmuis, Veldspitsmuis 
Beheersvoorschriften • minimaal 90% van het gewas jaarlijks 
afvoeren via maaien o f beweiden • in de periode van 1 ju li tot 
1 april is een veebezetting van maximaal 3 GVE per hectare 
op enig moment toegestaan • Bij beheer met een gescheper- 
de schaapskudde is een hogere veebezetting dan 3 GVE op 
enig moment toegestaan • meetsoorten monitoren • bemes
ting met ruige mest o f kalk is toegestaan indien dit voor het 
beheer noodzakelijk is

Pluspakket 19: Soortenrijk stuifzand (= bijlage 30 van 
de regelingstekst)
Corresponderend basispakket: basispakket 10 'Natuurlijke een
heid zonder begrazing'
Pakketcode 4195
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0 ,5  hectare 
groot.
Voorwaarden: • op de beheerseenheid komen minimaal 4 van 
de volgende meetsoorten voor: • Nachtzwaluw, Draaihals, 
Boomleeuwerik, Duinpieper, Gekraagde roodstaart, Tapuit, 
Klapekster, Geelgors, Kleine heivlinder, Kommavlinder, 
Heivlinder • ook kan voor het resultaat naast de hier genoem
de soorten maximaal 2 andere soorten uit de lijsten genoemd 
in het hoofdstuk rode lijsten meetellen • minimaal 50% van de 
oppervlakte van de beheerseenheid bestaat uit levend stuif
zand • minimaal 10% van de oppervlakte van de beheerseen
heid is bedekt met Buntgras o f Korstmos • maximaal 30% van 
de oppervlakte van de beheerseenheid bestaat uit heide • 
maximaal 20% van de oppervlakte van de beheerseenheid 
bestaat uit struweel o f bos
Beheersvoorschriften: • regulier beheer ten behoeve van de 
instandhouding van soortenrijk stuifzand • meetsoorten moni
toren

Pluspakket 23: Soortenrijk weidevogelgrasland 
(= bijlage 34 van de regelingstekst)
Corresponderend basispakket: basispakket 10A o f 10B 
'Natuurlijke eenheid zonder o f met begrazing'
Pakketcode 4235
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 5 hectare 
groot. Er is een verdunningsfactor van 1 :3 toegestaan. Dit 
betekent dat wanneer u subsidie aanvraagt voor dit pakket, 
meerdere terreinen ais één terrein aangemerkt worden. Dit 
geldt alleen wanneer deze terreinen liggen in een gebied, dat 
maximaal driemaal zo groot is ais de totale oppervlakte van de 
in dat gebied gelegen terreinen waarvoor subsidie wordt aan
gevraagd. De grootte van het gebied wordt bepaald door op 
een kaart hemelsbreed een lijn te trekken om de buitenste 
hoeken van de buitenste terreinen waarvoor subsidie wordt 
aangevraagd. Een verdunningsfactor van 1:3 betekent bijvoor
beeld dat er een rechte lijn getrokken wordt om de buitenste 
hoeken van de buitenste terreinen waarvoor subsidie wordt 
aangevraagd (ais een elastiekje), waarbij de oppervlakte binnen 
deze lijnen maximaal drie keer zo groot is ais de oppervlakte 
van de aangevraagde terreinen.
Voorwaarden: • op de beheerseenheid komen minimaal 75 
broedparen per 100 hectare voor van een o f meer van de vol
gende meetsoorten: • Grutto, Kievit, Scholekster, Tureluur, 
Watersnip, Kemphaan, Slobeend, Zomertaling, Veldleeuwerik, 
Wulp, Kluut, Krakeend, Kuifeend, Wintertaling, Graspieper, Gele 
kwikstaart, waarvan minimaal 35 broedparen van de soorten 
Grutto, Tureluur, Watersnip, Kemphaan, Slobeend, Zomertaling, 
Veldleeuwerik, Wulp, Kluut, Krakeend, Kuifeend, Wintertaling, 
Graspieper, Gele kwikstaart • minimaal 90% van de oppervlak
te van de beheerseenheid bestaat uit grasland • de beheers
eenheid ligt binnen een gebied met een oppervlakte van mini
maal 25 hectare waar in een natuurgebiedsplan het pluspakket 
Soortenrijk weidevogelgrasland o f het pluspakket Zeer soor-
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tenrÿk weidevogelgrasland Is opengesteld • Uitzondering: Als u 
voor uw terrein voor 1 januari 2000 beheerssubsidie van de 
Regeling functiebeloning bos en natuurterreinen o f Regeling 
subsidie particuliere terreinbeherende organisaties heeft gekre
gen en het terrein lag niet in een natuurgebiedsplan, 
dan is de vereiste van zo'n plan niet nodig. 
Beheersvoorschriften: • minimaal 3% van de oppervlakte van 
de beheerseenheid bestaat uit vluchtstroken (verspreid liggen
de gronden met een oppervlakte van minimaal 1000 m2 die 
niet eerder dan 22 mei worden gemaaid o f beweid en in ieder 
geval steeds minimaal 2 weken later dan de datum waarop 
omliggende gronden zijn gemaaid o f voor het eerst worden 
beweid) o f slootranden met een breedte van minimaal 2 meter 
en maximaal 5 meter en een lengte van minimaal 200 meter 
die niet worden bemest • minimaal 25% van de oppervlakte 
van de beheerseenheid in de periode van 1 april to t 8 juni vrij
waren van beweiding, maaien, rollen, slepen, inzaaien, door
zaaien en bemesting • met inachtneming van voornoemde 
beheersvoorschriften is bemesting toegestaan en is een hoge
re veebezetting dan 1,5 GVE per hectare toegestaan • meet
soorten monitoren

Pluspakket 24: Zeer soortenrijk weidevogelgrasland 
(= bijlage 35 van de regelingstekst)
Corresponderend basispakket: basispakket 10A o f 10B 
'Natuurlijke eenheid zonder o f met begrazing'
Pakketcode 4245
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 5 hectare 
groot. Er is een verdunningsfactor van 1 :3 toegestaan. Dit 
betekent dat wanneer u subsidie aanvraagt voor dit pakket, 
meerdere terreinen ais één terrein aangemerkt worden. Dit 
geldt alleen wanneer deze terreinen liggen in een gebied, dat 
maximaal driemaal zo groot is ais de totale oppervlakte van de 
in dat gebied gelegen terreinen waarvoor subsidie wordt aan
gevraagd. De grootte van het gebied wordt bepaald door op 
een kaart hemelsbreed een lijn te trekken om de buitenste 
hoeken van de buitenste terreinen waarvoor subsidie wordt 
aangevraagd. Een verdunningsfactor van 1 :3 betekent bijvoor
beeld dat er een rechte lijn getrokken wordt om de buitenste 
hoeken van de buitenste terreinen waarvoor subsidie wordt 
aangevraagd (ais een elastiekje), waarbij de oppervlakte binnen 
deze lijnen maximaal drie keer zo groot is ais de oppervlakte 
van de aangevraagde terreinen.
Voorwaarde: • op de beheerseenheid komen minimaal honderd 
broedparen per 100 hectare voor van een o f meer van de vol
gende meetsoorten: • Grutto, Kievit, Scholekster, Tureluur, 
Watersnip, Kemphaan, Slobeend, Zomertaling, Veldleeuwerik, 
Wulp, Kluut, Krakeend, Kuifeend, Wintertaling, Graspieper, Gele 
kwikstaartwaarvan minimaal 50 broedparen van de soorten:» 
Grutto, Tureluur, Watersnip, Kemphaan, Slobeend, Zomertaling, 
Veldleeuwerik, Wulp, Kluut, Krakeend, Kuifeend, Wintertaling, 
Graspieper, Gele kwikstaart • minimaal 90% van de oppervlak
te van de beheerseenheid bestaat uit grasland • de beheers
eenheid ligt binnen een gebied met een oppervlakte van mini
maal 25 hectare waar in een Natuurgebiedsplan het pluspakket 
Soorten rijk weidevogelgrasland o f het pluspakket Zeer soor
tenrijk weidevogelgrasland is opengesteld • Uitzondering: Ais u 
voor uw terrein voor 1 januari 2000 beheerssubsidie van de

Regeling functiebeloning bos en natuurterreinen o f Regeling 
subsidie particuliere terreinbeherende organisaties heeft gekre
gen en het terrein lag niet in een natuurgebiedsplan, dan is de 
vereiste van zo'n plan niet nodig.
Beheersvoorschriften: • minimaal 4% van de oppervlakte van 
de beheerseenheid bestaat uit vluchtstroken (verspreid liggen
de gronden met een oppervlakte van minimaal 1000 m2 die 
niet eerder dan 22 mei worden gemaaid o f beweid en in ieder 
geval steeds minimaal 2 weken later dan de datum waarop 
omliggende gronden zijn gemaaid o f voor het eerst worden 
beweid), o f slootranden met een breedte van minimaal 2 meter 
en maximaal 5 meter en een lengte van minimaal 200 meter 
die niet worden bemest • minimaal 30% van de oppervlakte 
van de beheerseenheid in de periode van 1 april to t 8 juni vrij
waren van beweiding, maaien, rollen, slepen, inzaaien, door
zaaien en bemesting» met inachtneming van voornoemde 
beheersvoorschriften is bemesting toegestaan en is een hoge
re veebezetting dan 1,5 GVE per hectare toegestaan • meet
soorten monitoren

Pluspakket 25: Wintergastenweide (= bijlage 36 van de 
regelingstekst)
Corresponderend basispakket: basispakket 10A o f 10B 
'Natuurlijke eenheid zonder o f met begrazing'.
Pakketcode 4255
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 100 hectare 
groot.
Voorwaarden: • in de beheerseenheid komt minimaal een van 
de volgende meetsoorten voor: • Wilde zwaan, Kleine zwaan, 
Brandgans, Grauwe gans, Kleine rietgans, Kolgans, Taiga-riet- 
gans, Toendra-rietgans, Gewone rotgans, Smient • minimaal 
90% van de oppervlakte van de beheerseenheid bestaat uit 
grasland • op minimaal 90% van de oppervlakte van de 
beheerseenheid is op 1 oktober een grasmat aanwezig met 
een voedingswaarde van minimaal 500 kVEM per hectare • de 
beheersvoorschriften worden nageleefd 
Beheersvoorschriften: • minimaal 90% van de oppervlakte van 
de beheerseenheid jaarlijks minimaal één maal bemesten in de 
periode van 1 september to t 1 oktober, met minimaal 50 kilo
gram zuivere Stikstof per hectare • de beheerseenheid één 
maal maaien in de periode van 1 september to t 1 oktober • in 
de periode van 1 oktober to t 1 juni, o f zoveel eerder ais de 
onder 1 genoemde soorten vertrokken zijn, geen handelingen 
verrichten o f laten verrichten in de beheerseenheid • de onder 
1 genoemde soorten niet opzettelijk verstoren, bejagen o f ver
jagen» met inachtneming van voornoemde beheersvoorschrif
ten is een hogere veebezetting dan 1,5 GVE per hectare toe
gestaan • meetsoorten monitoren

Pluspakket 26: Bos met verhoogde natuurwaarde 
(= bijlage 37 van de regelingstekst)
Dit pakket vervalt en kan niet meer worden aangevraagd. Voor 
aanvragen die zijn ingediend vóór 1 oktober 2005, blijft het 
pluspakket 26, 'Bos met te verhogen natuurwaarde' van kracht 
zoals die luidt to t 1 oktober 2005.

Pluspakket 27 : Bos met verhoogde natuurwaarde 
(= bijlage 38 van de regelingstekst)
Corresponderend basispakket: basispakket 09 'Bos'.
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Pakketcode: 4275
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 5 hectare 
groot.
Voorwaarden: • de beheerseenheid bestaat uit bos- en natuur
terrein • minimaal 90% van de oppervlakte van de beheerseen
heid bestaat uit een houtopstand waarvoor een herplantplicht 
geldt ais bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Boswet • de 
beheerseenheid bevat per hectare minimaal 2 inheemse boom
soorten, waarvan er van elke inheemse boomsoort gemiddeld 
minimaal 15 exemplaren met een hoogte van minimaal 5 
meter per hectare aanwezig zijn • verjongingsvlakten zijn maxi
maal 2 ha groot • monoculturen van niet-inheemse bomen 
(aaneengesloten deel van de beheerseenheid met minder dan 
30 inheemse bomen met een hoogte van minimaal 5 meter 
per hectare) zijn maximaal 2 ha groot • de beheerseenheid 
bevat per hectare bos minimaal 3 staande o f liggende dode 
bomen met een stamdiameter van minimaal 30 centimeter, of 
minimaal 15 cm indien het een bos is op gronden met grond- 
watertrap Gt I o f II
Beheersvoorschriften: • regulier beheer ten behoeve van de in 
standhouding van het bos met verhoogde natuurwaarde.

Pluspakket 28: Natuurbos (= bijlage 39 van de rege
lingstekst)
Corresponderend basispakket: basispakket 09 'Bos'. 
Pakketcode 4285
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 5 hectare 
groot.
Voorwaarden: • de beheerseenheid bestaat uit bos- o f natuur
terrein • minimaal 90% van de oppervlakte van de beheerseen
heid bestaat uit houtopstand waarvoor een herplantplicht ais 
bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Boswet geldt • de 
beheerseenheid bevat per hectare ten hoogste 10 niet-inheem- 
se bomen met een stamdiameter van minimaal 20 centimeter,

gemeten op 1,30 meter boven het maaiveld • de beheerseen
heid bevat per hectare bos minimaal 40 levende bomen met 
een stamdiameter van minimaal 15 centimeter voor bos op 
veengrond en op grondwatertrap Gt I o f II en minimaal 30 cen
timeter voor bos op overige grondsoorten, gemeten op 1,30 
meter boven het maaiveld • de beheerseenheid bevat per hec
tare bos minimaal 3 staande o f liggende dode bomen met een 
stamdiameter van minimaal 30 centimeter o f minimaal 15 cen
timeter indien het een bos is op grondwatertrap Gt I o f II. 
Beheersvoorschriften: • regulier beheer ten behoeve van de in 
standhouding van het bos • het is niet toegestaan bomen of 
struiken o f delen daarvan uit de beheerseenheid te verwijderen

Pluspakket 29: Hakhout en griend (= bijlage 40 van de 
regelingstekst)
Corresponderend basispakket: basispakket 09 'Bos'. 
Pakketcode A. beheerseenheden waarvan minimaal 80% van 
de stoven bestaat uit zomereik o f wintereik: 4295 
Pakketcode B. beheerseenheden waarvan minimaal 80% van 
de stoven bestaat uit de wilgensoorten uit de hulptabel 
inheemse boomsoorten, Es o f Zwarte Els: 4296 
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0 ,5  hectare 
groot.
Voorwaarden: • minimaal 90% van de oppervlakte van de 
beheerseenheid bestaat uit hakhout, waarbij minimaal 60% van 
de hakhout-stoven ouder is dan 25 jaar • minimaal 80% van de 
oppervlakte van de beheerseenheid is bezet met inheemse 
boomsoorten (zie hulptabel inheemse boomsoorten achterin 
deze brochure) • de diameter van de staken is maximaal 15 
centimeter, gemeten op 50 centimeter boven de stoof 
Beheersvoorschriften: • verjonging vindt vlaksgewijs plaats op 
vegetatieve wijze door middel van stronkopslag o f door vervan
ging van dode stoven door jonge staken • afgezette staken 
afvoeren
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Beheerspakketten voor agrarische beheersgebieden (SAN)

Bijlage 4
Onderstaande beheerspakketten zijn ontleend aan de brochure 
van de Dienst Regelingen voor 2006. Zie voor meer informatie 
de volledige, actuele brochure o f de website van het ministerie 
van LNV www.minlnv.nl

Beheerspakket 01 : ontwikkeling kruidenrijk grasland 
(= bijlage 6 van de regelingstekst)
Pakketcode 3011
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0 ,5 hectare 
groot.
Voorwaarden: • De beheerseenheid bestaat uit grasland. • In 
het zesde jaar zijn op de beheerseenheid minimaal 15 inheem
se plantensoorten (inclusief mossen) aanwezig, in een vlak van 
25 m2. • De beheerseenheid is niet bemest. 
Beheersvoorschriften: • Maaien is het gehele jaar toegestaan; 
minimaal een keer per jaar maaien en het maaisel afvoeren. • 
Beweiding mag alleen in de periode van 1 augustus t/m  30 
december.

Beheerspakket 02: instandhouding kruidenrijk grasland 
(= bijlage 7 van de regelingstekst)
Pakketcode 3021
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0 ,5 hectare 
groot.
Voorwaarden: • De beheerseenheid bestaat uit grasland. • 
Vanaf het tijdstip van subsidieaanvraag zijn op de beheerseen
heid minimaal 15 inheemse plantensoorten (incl. mossen) aan
wezig in een vlak van 25 m2 (dit minimale aantal van 15 plan
tensoorten blijft gedurende het gehele tijdvak op de beheers
eenheid aanwezig). • In het zesde jaar zijn op de beheerseen
heid minimaal 15 inheemse plantensoorten (inclusief mossen) 
aanwezig in een vlak van 25 m2.
Beheersvoorschriften: • Maaien mag het gehele jaar; minimaal 
een keer per jaar maaien en het maaisel afvoeren. • De 
beheerseenheid is niet bemest. Voor instandhoudingbemesting 
is uitsluitend het gebruik van ruige mest, uitgezonderd pluim
veemest, o f kalk toegestaan. • Beweiding mag in de periode 
van 1 augustus t/m  30 december. Instandhoudingsbemesting 
is de bemesting die nodig is om de gewenste mate van voed- 
selrjjkdom in stand te houden. Hierbij mag de beheerseenheid 
uitsluitend worden bemest met ruige mest (uitgezonderd pluim
veemest) o f kalk.

Beheerspakket 03: bont hooiland (= bijlage 8 van de 
regelingstekst)
Pakketcode 3031
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0 ,5 hectare 
groot.
Voorwaarden: • De beheerseenheid bestaat uit grasland. • 
Vanaf het tijdstip van subsidieaanvraag zijn op de beheerseen
heid minimaal 15 inheemse plantensoorten (inclusief mossen) 
aanwezig in een vlak van 25 m2 (dit minimale aantal van 15

plantensoorten blijft gedurende het gehele tijdvak op de 
beheerseenheid aanwezig!). • In het zesde jaar zijn op de 
beheerseenheid minimaal 20 inheemse plantensoorten (inclu
sief mossen) aanwezig in een vlak van 25 m2. 
Beheersvoorschriften: • Maaien mag het gehele jaar; minimaal 
een keer per jaar maaien en het maaisel afvoeren. • De 
beheerseenheid is niet bemest en niet beweid. Voor instand- 
houdingbemesting is uitsluitend het gebruik van ruige mest, uit
gezonderd pluimveemest, o f kalk toegestaan. • instandhou- 
dingsbemesting is de bemesting die nodig is om de gewenste 
mate van voedselrijkdom in stand te houden. Hierbij mag de 
beheerseenheid uitsluitend worden bemest met ruige mest (uit
gezonderd pluimveemest) o f kalk.

Beheerspakket 04: bonte hooiweide (= bijlage 9 van de 
regelingstekst)
Pakketcode 3041
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0 ,5  hectare 
groot.
Voorwaarden: • De beheerseenheid bestaat uit grasland. • 
Vanaf het tijdstip van subsidieaanvraag zijn op de beheerseen
heid minimaal 15 inheemse plantensoorten (inclusief mossen) 
aanwezig in een vlak van 25 m2 (dit minimale aantal van 15 
plantensoorten blijft gedurende het gehele tijdvak op de 
beheerseenheid aanwezig!). • In het zesde jaar zijn op de 
beheerseenheid minimaal 20 inheemse plantensoorten (inclu
sief mossen) aanwezig in een vlak van 25 m2. 
Beheersvoorschriften: • Maaien mag het gehele jaar; minimaal 
een keer per jaar maaien en het maaisel afvoeren. • De 
beheerseenheid is niet bemest. Voor instandhoudingbemesting 
is uitsluitend het gebruik van ruige mest, uitgezonderd pluim
veemest, o f kalk toegestaan. • Beweiding mag alleen in de 
periode van 1 augustus t/m  30 december. • instandhoudings- 
bemesting is de bemesting die nodig is om de gewenste mate 
van voedselrijkdom in stand te houden. Hierbij mag de 
beheerseenheid uitsluitend worden bemest met ruige mest (uit
gezonderd pluimveemest) o f kalk.

Beheerspakket 05: kruidenrijk weiland (= bijlage 10 van 
de regelingstekst)
Pakketcode 3051
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0 ,5  hectare 
groot.
Voorwaarden: • De beheerseenheid bestaat uit grasland. • In 
het zesde jaar zijn op de beheerseenheid minimaal 15 inheem
se plantensoorten (inclusief mossen) aanwezig in een vlak van 
25 m2. • De beheerseenheid bevindt zich op een helling o f in 
uiterwaarden.
Beheersvoorschriften: De beheerseenheid is niet bemest en 
met maximaal 2 grootvee-eenheden (GVE) per hectare beweid. 
Bij de SAN wordt gerekend met de volgende GVE-normen per 
dier: • stieren, koeien en andere runderen ouder dan twee

http://www.minlnv.nl
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jaar, paardachtigen ouder dan zes maanden: 1,0 GVE • runde
ren van zes maanden to t twee jaar: 0 ,6 GVE • ooien: 0,15 
GVE • geiten: 0 ,15 GVE. Instandhoudingsbemesting is de 
bemesting die nodig is om de gewenste mate van voedselrijk
dom in stand te houden. Hierbij mag de beheerseenheid uitslui
tend worden bemest met ruige mest (uitgezonderd pluimvee
mest) o f kalk.

Beheerspakket 06: bont weiland (= bijlage 11 van de 
regelingstekst)
Pakketcode 3061
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0,5 hectare 
groot.
Voorwaarden: • De beheerseenheid bestaat uit grasland. • 
Vanaf het tijdstip van de subsidieaanvraag zijn op de beheers
eenheid minimaal 15 inheemse plantensoorten (inclusief mos
sen) aanwezig in een vlak van 25 m2 (dit minimale aantal van 
15 plantensoorten blijft gedurende het gehele tijdvak op de 
beheerseenheid aanwezig!).» In het zesde jaar zijn op de 
beheerseenheid minimaal 20 inheemse plantensoorten (inclu
sief mossen) aanwezig in een vlak van 25 m2. • De beheers
eenheid bevindt zich op een helling o f in uiterwaarden. 
Beheersvoorschriften: • De beheerseenheid is niet bemest en 
met maximaal 2 grootvee-eenheden (GVE) per hectare beweid.
• Bij de SAN wordt gerekend met de volgende GVE-normen 
per dier: • stieren, koeien en andere runderen ouder dan twee 
jaar, paardachtigen ouder dan zes maanden: 1,0 GVE. • runde
ren van zes maanden to t twee jaar: 0 ,6 GVE. • ooien: 0,15 
GVE • geiten: 0 ,15 GVE • Voor instandhoudingbemesting is uit
sluitend het gebruik van ruige mest, uitgezonderd pluimvee
mest, o f kalk toegestaan. Instandhoudingsbemesting is de 
bemesting die nodig is om de gewenste mate van voedselrijk
dom in stand te houden. Hierbij mag de beheerseenheid uitslui
tend worden bemest met ruige mest (uitgezonderd pluimvee
mest) o f kalk.

Beheerspakket 07 : bonte weiderand (= bijlage 12 van 
de regelingstekst)
Pakketcode 3071
Minimale grootte: De beheerseenheid heeft een breedte van 
minimaal 1 en maximaal 5 meter en een lengte van minimaal 
50 meter.
Voorwaarden: • De beheerseenheid bestaat uit grasland. • In 
het zesde jaar zijn op de beheerseenheid minimaal 20 inheem
se plantensoorten (inclusief mossen) aanwezig in een vlak van 
25 m2, o f zijn o f zijn van de navolgende lijst van plantensoor
ten minimaal 3 soorten aanwezig in een strook van 100 m 
lengte: Blauw glidkruid, Blauwe knoop, Brunei, Dotterbloem, 
Echte koekoeksbloem, Boterbloem (alle soorten behalve de 
kruipende boterbloem), Ereprijs (veldereprijs, gewone ereprijs, 
mannetjesereprijs, blauwe waterereprijs, beekpunge, rode 
waterereprijs, schildereprijs, draadereprijs, liggende ereprijs, 
brede ereprijs, lange ereprijs), Ganzerik (viltganzerik, voorjaars- 
ganzerik, tormentil, wateraardbei), Gele lis, Gele morgenster, 
Havikskruid(alle soorten), Hazepootje, Heelblaadjes, Kale jo n 
ker, Kamgras, Kattenstaart, Klokje (alle soorten), Knoopkruid, 
Lathyrus (alle soorten), Margriet, Moerasspirea, Munt (alle 
soorten), Ratelaar (kleine ratelaar, grote ratelaar, harige rate
laar), Reukgras, Rolklaver (gewone rolklaver, smalle rolklaver,

moerasrolklaver), Sint-Janskruid, Streepzaad (alle soorten),
Tijm (wilde tijm, grote wilde tijm), Vergeet-mij-nietje (moerasver- 
geet-mjj-nietje, zompvergeet-mij-nietje, ruw vergeet-mij-nietje, 
s tijf vergeet-mij-nietje), Vogelpootje, Walstro (ruw walstro, moe- 
raswalstro, echt walstro, glad walstro, blauw walstro, kalkwal- 
stro), Waternavel, Wederik (moeraswederik, gewone wederik), 
Wikke (alle soorten), Wilde bertram, Wilde peen, Wolfspoot, 
Wondklaver, Zandblauwtje en alle soorten die zijn genoemd in 
de categorieën Verdwenen uit Nederland, Ernstig bedreigd of 
Bedreigd van de Rode Lijst Vaatplanten, die is opgenomen in 
de bijlage bij het Besluit Rode lijsten flora en fauna. 
Beheersvoorschriften: De beheerseenheid is niet bemest en er 
is geen bagger op gebracht.

Beheerspakket 08: bonte hooirand (= bijlage 13 van de 
regelingstekst)
Pakketcode 3081
Minimale grootte: De beheerseenheid heeft een breedte van 
minimaal 1 en maximaal 5 meter en een lengte van minimaal 
50 meter.
Voorwaarden: • De beheerseenheid bestaat uit grasland. • In 
het zesde jaar zijn op de beheerseenheid minimaal 20 inheem
se plantensoorten (inclusief mossen) aanwezig in een vlak van 
25 m2, o f zijn van de navolgende lijst van plantensoorten mini
maal 3 soorten aanwezig in een strook van 100 m lengte: 
Blauw glidkruid, Blauwe knoop, Brunei, Dotterbloem, Echte 
koekoeksbloem, Boterbloem (alle soorten behalve de kruipen
de boterbloem), Ereprijs (veldereprijs, gewone ereprijs, manne
tjesereprijs, blauwe waterereprijs, beekpunge, rode waterere
prijs, schildereprijs, draadereprijs, liggende ereprijs, brede ere
prijs, lange ereprijs), Ganzerik (viltganzerik, voorjaarsganzerik, 
tormentil, wateraardbei), Gele lis, Gele morgenster, Havikskruid 
(alle soorten), Hazepootje, Heelblaadjes, Kale jonker, Kamgras, 
Kattenstaart, Klokje (alle soorten), Knoopkruid, Lathyrus (alle 
soorten), Margriet, Moerasspirea, Munt (alle soorten), Ratelaar 
(kleine ratelaar, grote ratelaar, harige ratelaar), Reukgras, 
Rolklaver (gewone rolklaver, smalle rolklaver, moerasrolklaver), 
Sint-Janskruid, Streepzaad (alle soorten), Tijm (wilde tijm, grote 
wilde tijm), Vergeet-mij-nietje (moerasvergeet- mij-nietje, zomp- 
vergeet-mjj-nietje, ruw vergeet-mij-nietje, s tijf vergeet-mij-nietje), 
Vogelpootje, Walstro (ruw walstro, moeraswalstro, echt wal
stro, glad walstro, blauw walstro, kalkwalstro), Waternavel, 
Wederik (moeraswederik, gewone wederik), Wikke (alle soor
ten), Wilde bertram, Wilde peen, Wolfspoot, Wondklaver, 
Zandblauwtje en alle soorten die zijn genoemd in de catego
rieën Verdwenen uit Nederland, Ernstig bedreigd o f Bedreigd 
van de Rode Lijst Vaatplanten, die is opgenomen in de bijlage 
bij het Besluit Rode lijsten flora en fauna.
Beheersvoorschriften: • De beheerseenheid is niet bemest en 
er is geen bagger op gebracht. • Maaien mag het gehele jaar; 
minimaal een keer per jaa r maaien en het maaisel afvoeren. • 
De beheerseenheid wordt niet beweid.

Beheerspakket 09: kruidenrijke zomen (= bijlage 14 van 
de regelingstekst)
Pakketcode 3091
Minimale grootte: De beheerseenheid heeft een breedte van 
minimaal 1 en maximaal 5 meter en een lengte van minimaal 
50 meter.
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Voorwaarden: • De beheerseenheid bestaat uit grasland.» De 
beheerseenheid grenst direct aan opgaande begroeiing, een 
rietkraag o f waterloop. • In het zesde jaar zijn op de beheers
eenheid minimaal 15 inheemse plantensoorten (inclusief mos
sen) aanwezig in een vlak van 25 m2.
Beheersvoorschriften: • De beheerseenheid is niet bemest en 
er is geen bagger op gebracht. • De beheerseenheid is niet 
beweid en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is 
niet toegestaan. • Gedurende het eerste tijdvak wordt de 
beheerseenheid in de eerste drie jaar jaarlijks gemaaid, en 
wordt het maaisel afgevoerd; hierbij geldt een maximum van 
drie maaibeurten per jaar. Vervolgens vindt nog slechts om het 
jaar een maaibeurt plaats, waarbij niet meer dan de helft van 
de oppervlakte van de beheerseenheid gemaaid wordt, en het 
maaisel wordt afgevoerd.

Beheerspakket 10: landschappelijk waardevol grasland 
(= bijlage 15 van de regelingstekst)
Pakketcode 3101 3108 De pakketcode is afhankelijk van de 
gekozen variant (kijk hiervoor bij de voorschriften)
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0 ,5 hectare 
groot.
Voorwaarden: • De beheerseenheid bestaat uit grasland. • In 
het zesde jaar zijn op de beheerseenheid minimaal 10 inheem
se plantensoorten aanwezig in een vlak van 25 m2. 
Beheersvoorschriften: • Pakketcode 3101: maaien en weiden 
is niet toegestaan vanaf 1 januari t/m  31 mei. • Pakketcode 
3108: niet bemest; niet maaien vanaf 1 januari t/m  31 mei 
(jaarrond begrazing).

Beheerspakket 1 1 /1 2 /1 3 /1 4 :  weidevogelgrasland met 
een rustperiode (= bijlage 16 van de regelingstekst)
Pakketcode: De pakketcode is afhankelijk van de rustperiode 
(kijk hiervoor bij beheersvoorschriften): 3111 (pakket 11)
3121 (pakket 12) 3131 (pakket 13) 3141 (pakket 14). De pak
ketcode is afhankelijk van de gekozen variant (kijk hiervoor bij 
de voorschriften)
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0 ,5 hectare 
groot.
Voorwaarden: De beheerseenheid bestaat uit grasland. 
Beheersvoorschriften: • Er wordt afhankelijk van het pakket 
een rustperiode in acht genomen. Pakket Rustperiode 3111 1 
april t/m  31 mei, 3121 1 april t/m  7 juni, 3131 1 april t/m  14 
juni, 3141 1 april t/m  21 juni. • De lengte van de rustperiode 
wordt bij de aanvraag van de subsidiebeschikking gemeld aan 
Dienst Regelingen. • In de rustperiode is de beheerseenheid 
niet beweid, gemaaid, gerold, gesleept, gescheurd, gefreesd, 
(her)ingezaaid, doorgezaaid o f bemest. • In de rustperiode is 
het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toege
staan.Toeslag ruige stalmest: Bij deze beheerspakketten is het 
mogelijk toeslag Ruige Mest aan te vragen, mits u dan ook vol
doet aan de voorwaarden betreffende de toeslag Ruige Mest.

De vorig jaar ingevoerde beperking dat alleen vaarland (land 
dat vanaf de bedrijfsgebouwen alleen via water bereikbaar is) 
in aanmerking komt voor de 'toeslag ruige mest' bij een weide- 
vogelpakket met een rustperiode tussen 1 april en minimaal 1 
juni vervalt dit jaar. Dit betekent dat u, ook wanneer u geen 
vaarland heeft maar dit pakket wel wilt aanvragen, in aanmer
king kunt komen voor deze toeslag. Deze verruiming geldt ook 
wanneer u sinds 2005 subsidie ontvangt voor een weidevogel- 
pakket met een rustperiode tussen 1 april en minimaal 1 juni 
en u toen geen toeslag voor ruige stalmest heeft aange
vraagd. Bij de aanvraagperiode voor 2006 kunt u dan op de 
betreffende beheerseenheden voor de resterende looptijd ook 
de toeslag voor ruige stalmest aanvragen. Meer informatie 
over deze toeslag vindt u in § 3.2 van de 'Brochure SAN'.

Beheerspakket 16: plas-dras voor broedende en trek
kende weidevogels (= bijlage 18 van de regelingstekst)
Pakketcode: De pakketcode is afhankelijk van de inundatiepe- 
riode: Pakketcode Inundatieperiode 3161 15 februari t/m  14 
april, 3165 15 februari t/m  14 mei.
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0,1 en maxi
maal 1 hectare groot.
Voorwaarden: • De beheerseenheid is jaarlijks in de periode 
van 15 februari t/m  14 april o f in de periode van 15 februari 
t/m  14 mei geïnundeerd.
Beheersvoorschriften: • In de inundatieperiode staat op mini
maal 60% van de beheerseenheid het waterpeil minimaal 5 en 
maximaal 20 centimeter boven het maaiveld.

Beheerspakket 23: faunarand (= bijlage 23 van de rege
lingstekst)
Pakketcode 3230
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 6 meter en 
maximaal 12 meter breed en minimaal 50 meter lang. 
Voorwaarden: • De beheerseenheid grenst aan bouwland. • In 
de beheerseenheid komt in elk jaar van het tijdvak waarvoor 
subsidie is verleend in ieder geval gedurende de periode van 1 
mei t/m  28 februari daarop volgend de volgende begroeiing 
voor: grasachtige vegetaties, kruiden, granen (geen maïs) of 
mengsels van deze drie. De begroeiing mag ontstaan door 
inzaai dan wel spontane ontwikkeling. Graanstoppels worden 
niet ais begroeiing aangemerkt.
Beheersvoorschriften: • Er is één maaibeurt toegestaan. Deze 
maaibeurt mag alleen in de periode van 15 juli t/m  14 septem
ber uitgevoerd worden en maximaal de helft van de beheers
eenheid mag gemaaid worden. • Mechanische en chemische 
onkruidbestrijding is niet toegestaan, met uitzondering van 
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring o f kleef
kruid. De faunarand mag niet bemest worden en er mag geen 
bagger opgebracht worden. Gebruik van de faunarand ais 
wendakker is niet toegestaan.
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Provinciale pluspakketten voor faunaranden

5
De provinciale pluspakketten voor faunaranden zijn een aanvulling op het landelijke beheerspakket faunaranden. Ze kunnen wor
den aangevraagd door agrarische natuurverenigingen. De pluspakketten voor faunaranden worden gecoördineerd door de 
Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

1. Zeeuws Patrijzenpakket
Basispakket:
Aanvullende maatregelen:

Vergoeding:

SAN beheerspakket 23 faunarand
de eenheid wordt beheerd in drie aangrenzende parallelle stroken, 
strook 1 beslaat 50 % van de rand, de stroken 2 en 3 elk 25 %. 
strook 1 is ruig grasland en wordt extensief beheerd
strook 2 is laag grasland en wordt jaarlijks gemaaid met gebruik van wildredder in de perio
de 1 augustus -  15 september, het maaisel wordt afgevoerd.
strook 3 is een kruidenstrook. Deze wordt jaarlijks in de periode 1 maart -  1 april onderge
werkt en ingezaaid met vlindermengsel. De strook mag worden gemaaid in de periode 1 
augustus -  15 september; het maaisel wordt afgevoerd
de basisvergoeding van het beheerspakket 23 kan worden aangevuld met een vergoeding 
voor het 1x per jaar extra maaien van strook 2 en het 1x per jaar extra ploegen, inzaaien en 
maaien van strook 3

2. Zeeuws Veldleeuwerikpakket
Basispakket:
Aanvullende maatregelen:

Vergoeding:

SAN beheerspakket 23, faunarand 
de beheerseenheid bestaat uit grassen
de beheerseenheid wordt najaar (1 augustus-15 september) ingezaaid met rood zwenkgras 
de grasmat wordt voorjaar (1 maart -  1 april) gedeeltelijk verwijderd door middel van een 
cultivator zodat een pollige structuur ontstaat met afwisseling van gras en kale grond 
de basisvergoeding van het beheerspakket 23 kan worden aangevuld met een vergoeding 
voor het 1x per jaar extra bewerken met de cultivator

3. Zeeuws Roofvogel- en muizenpakket
Basispakket:
Aanvullende maatregelen:

Vergoeding:

4. Zeeuws Vlinderpakket
Basispakket:
Aanvullende maatregelen:

Vergoeding:

SAN beheerspakket 23, faunarand
de eenheid wordt beheerd in twee stroken van elk 50%.
strook 1 is ruig grasland en wordt extensief beheerd
strook 2 is laag grasland en wordt jaarlijks gemaaid in de periode 1 augustus -  15 septem
ber
de basisvergoeding van het beheerspakket 23 kan worden aangevuld met een vergoeding 
voor het 1 x per jaar extra maaien van strook 2

SAN beheerspakket 23 faunarand
de beheerseenheid wordt ingezaaid met een mengsel van zaden van de volgende planten: 
slipbladige en /o f zachte ooievaarsbek, reigersbek, venkel, dille, gewone en /o f smalle rolkla
ver, grote vossenstaart, timoteegras, kamgras, knoopkruid, vogelwikke, gewoon duizend
blad, wilde peen, luzerne
het zaaigoed bestaat uit inheems verzamelde soorten 
inzaaien vindt plaats in de periode maart-april
elk jaa r wordt een strook met een oppervlakte van 50% van de eenheid gemaaid in de perio
de 1 augustus -  15 september, het maaisel wordt afgevoerd 
het gemaaide deel wordt in maart-april geploegd en ingezaaid
de basisvergoeding van het beheerspakket 23 wordt aangevuld met een vergoeding voor het 
extra jaarlijks ploegen en inzaaien en voor het extra jaarlijks maaien en afvoeren.
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Recreatiepakket

iBiilaae 6
Onderstaand beheerspakket is ontleend aan de brochure van de Dienst Regelingen voor 2006. Zie voor meer informatie de volle
dige, actuele brochure o f de website van het ministerie van LNV www.minlnv.nl

Recreatiepakket 85 (= bijlage 58 van de regelingstekst)
Pakketcode 4850
Voorwaarden: • voor openstelling van het terrein is geen ontheffing verkregen voor bijvoorbeeld een zwaar natuurwetenschappelij
ke reden; de openstelling wordt door middel van borden aangegeven • het terrein is voldoende toegankelijk en bevat voldoende
wegen, vaarwegen en paden, die recreatief gebruik mogelijk maken
Beheersvoorschriften: • voor de wegen, vaarwegen en paden heeft de beheerder een onderhoudsplicht • de beheerder dient - 
indien van toepassing - medewerking te verlenen aan de aanleg, markering en het beheer van doorgaande routes voor wandelen 
en fietsen in het kader van de landelijke afstandswandelpaden (LAW's) en lange fietsroutes (LF)

http://www.minlnv.nl
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Landschapspakketten SAN en SN

Bijlage 7
Onderstaande beheerspakketten zijn ontleend aan de brochure 
van de Dienst Regelingen voor 2006. Zie voor meer informatie 
de volledige, actuele brochure o f de website van het ministerie 
van LNV www.minlnv.nl

Landschapspakket 54: elzensingel (= bijlage 36 van de 
regelingstekst
Pakketcode 3541
Minimale grootte: Het element is minimaal 50 meter lang 
Voorwaarden: • Het is een vrijliggend landschapselement met 
minimaal 90% bedekking van aaneengesloten opgaande 
begroeiing van inheemse bomen o f struiken met voor minimaal 
50% opgaande begroeiing van Zwarte els (Alnus glutinosa). • 
Het element bestaat uit hakhout met een bedekking van mini
maal 60% en mag overstaanders bevatten. 
Beheersvoorschriften: • Instandhouden van het element: perio
diek onderhoud uitvoeren; het element vrijwaren van beschadi
ging door vee; geen werkzaamheden verrichten die wijzigingen 
to t gevolg hebben van het landschapselement anders dan ten 
behoeve van het behoud van het element. • Geen chemische 
bestrijdingsmiddelen o f meststoffen gebruiken en niet branden 
in o f in de directe omgeving van het element. • Werkzaamhe
den worden alleen verricht in de periode van 1 september t/m  
31 maart.

Landschapspakket 55: geriefhoutbosje (= bijlage 37 van 
de regelingstekst)
Pakketcode 3550
Minimale grootte: Het element is minimaal 5 en maximaal 50 
are groot
Voorwaarden: • Het is een vrijliggend landschapselement met 
opgaande begroeiing. • Het element bestaat uit hakhout met 
een bedekking van minimaal 60% en mag overstaanders 
bevatten. • Het element is begroeid met inheemse bomen en 
struiken (zie hulptabel inheemse bomen en struiken). 
Beheersvoorschriften: • Instandhouden van het element: perio
diek onderhoud uitvoeren; het element vrijwaren van beschadi
ging door vee; geen werkzaamheden verrichten die wijzigingen 
to t gevolg hebben van het landschapselement anders dan ten 
behoeve van het behoud van het element. • Geen chemische 
bestrijdingsmiddelen o f meststoffen gebruiken en niet branden 
in o f in de directe omgeving van het element. • Werkzaamhe
den worden alleen verricht in de periode van 1 september t/m  
31 maart.

Landschapspakket 56: knip- en scheerheg (= bijlage 38  
van de regelingstekst)
Pakketcode 3560
Minimale grootte: Het element is minimaal 50 meter lang 
Voorwaarden: Het is een vrijliggend lijnvormig landschapsele
ment met aaneengesloten opgaande begroeiing van struikvor- 
mende soorten.

Beheersvoorschiften: • Instandhouden van het element: perio
diek dubbelzijdig onderhoud uitvoeren; het element vrijwaren 
van beschadiging door vee; geen werkzaamheden verrichten 
die wijzigingen to t gevolg hebben van het landschapselement 
anders dan ten behoeve van het behoud van het element. • 
Geen chemische bestrijdingsmiddelen o f meststoffen gebrui
ken en niet branden in o f in de directe omgeving van het ele
ment. • Werkzaamheden worden alleen verricht in de periode 
van 1 juli t/m  31 maart. • Het element wordt minimaal een 
keer per 2 jaar geknipt.

Landschapspakket 58: knotbomen (= bijlage 40 van de 
regelingstekst)
Pakketcode 3580 
Minimale grootte: -
Voorwaarden: • Het is een vrijliggend lijnvormig landschapsele
ment, bestaande uit een rij van minimaal 10 bomen, o f een 
groep van minimaal 10 bomen en maximaal 20 bomen, waar
van de stam is afgezet op een hoogte van minimaal 1 meter • 
De onderlinge afstand van de bomen is minimaal 3 meter en 
maximaal 20 meter. • De onderlinge afstand tussen de rijen 
op een perceel is minimaal 20 meter.
Beheersvoorschriften: • Instandhouden van het element: perio
diek onderhoud uitvoeren; het element vrijwaren van beschadi
ging door vee; geen werkzaamheden verrichten die wijzigingen 
to t gevolg hebben van het landschapselement anders dan ten 
behoeve van het behoud van het element. • Geen chemische 
bestrijdingsmiddelen o f meststoffen gebruiken en niet branden 
in o f in de directe omgeving van het element. • Werkzaamhe
den worden alleen verricht in de periode van 1 september t/m  
31 maart.

Landschapspakket 60: hoogstamboomgaard 
(= bijlage 42 van de regelingstekst)
Pakketcode 3600
Minimale grootte: De boomgaard heeft een oppervlakte van 
minimaal 25 are, met een dichtheid van minimaal 50 en maxi
maal 200 bomen per hectare.
Voorwaarden: • Het is een boomgaard met fruit- o f notenbo
men (appel, peer, pruim, kers, walnoot). • Volgroeide bomen 
zijn minimaal 4 meter hoog. • Het aantal walnotenbomen is 
ten hoogste 10% van het totaal aantal bomen in de boom
gaard
Beheersvoorschriften: • Instandhouden van het element: perio
diek onderhoud uitvoeren; geen werkzaamheden verrichten die 
wijzigingen to t gevolg hebben van het landschapselement 
anders dan ten behoeve van het behoud van het element. • 
Geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken en niet bran
den in o f in de directe omgeving van het element. • Voor 
instandhoudingsbemesting is uitsluitend het gebruik van ruige 
mest, uitgezonderd pluimveemest, o f kalk toegestaan; •

http://www.minlnv.nl
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Boomgaard jaarlijks maaien o f begrazen. • Indien het appel of 
peer betreft worden de fruitbomen minimaal een keer per twee 
jaar gesnoeid.

Landschapspakket 61 : eendenkooi (= bijlage 43 van de 
regelingstekst)
Pakketcode 3610
Minimale grootte: De beheerseenheid is maximaal 4 hectare 
groot.
Voorwaarden: Het is een installatie, die ais eendenkooi is gere
gistreerd in de Openbare Registers, bestaande uit een kooiplas 
en omringend struweel o f bos.
Beheersvoorschriften: Instandhouden van het element ais vang- 
installatie voor eendachtigen.

Landschapspakket 62: poel (= bijlage 44 van de rege
lingstekst)
Pakketcode 3624 bij een poel-oppervlakte t/m  74 m2, 3625 
bij een poel-oppervlakte van 75 m2 t/m  174 m2, 3626 bij een 
poel-oppervlakte van 175 m2 o f meer. De pakketcode is afhan
kelijk van de oppervlakte van de poel.
Minimale grootte: Het element heeft een oppervlakte van mini
maal 0 ,5  en maximaal 50 are, tenzij het een voortplantings- 
poel voor amfibieën in het heuvelland betreft.
Voorwaarden: • Minimaal 80% van de oppervlakte van het ele
ment bestaat uit open water. • De waterdiepte in de diepste 
delen is in de periode van 1 oktober t/m  31 maart minimaal 
0,5 meter.
Beheersvoorschriften: • Instandhouden van het element: het 
element vrijwaren van beschadiging door vee; periodiek onder
houd uitvoeren; geen werkzaamheden verrichten die wijzigin
gen to t gevolg hebben van het landschapselement anders dan 
ten behoeve van het behoud van het element. • Geen chemi
sche bestrijdingsmiddelen o f meststoffen gebruiken en niet 
branden in o f in de directe omgeving van het element. • Geen 
water onttrekken aan het element anders dan voor het drinken 
van vee dat de aan het element grenzende percelen beweidt. • 
Schoningswerkzaamheden, voor zover nodig, alleen verrichten 
in de periode van 1 september t/m  14 oktober.

Landschapspakket 63: rietzoom en klein rietperceel (= 
bijlage 45 van de regelingstekst)
Pakketcode 3638 rijland, 3639 vaarland
Minimale grootte: Het element is minimaal 5 are en maximaal
50 are groot.
Voorwaarden: De begroeiing van het element bestaat voor 
minimaal 90% uit riet.
Beheersvoorschriften: • Instandhouden van het element: het 
element vrijwaren van beschadiging door vee; periodiek onder
houd uitvoeren: geen werkzaamheden verrichten die wijzigin
gen to t gevolg hebben van het landschapselement anders dan 
ten behoeve van het behoud van het element. • Geen chemi
sche bestrijdingsmiddelen o f meststoffen gebruiken en niet 
branden in o f in de directe omgeving van het element. • 
Werkzaamheden worden alleen verricht in de periode van 1 
september t/m  31 maart. • Minimaal 80 en maximaal 90% van 
het riet wordt jaarlijks gemaaid.

Landschapspakket 64: raster (= bijlage 46 van de rege
lingstekst)
Pakketcode 3640

Minimale grootte: -
Voorwaarden: • Het is een permanent veekerend raster ten 
behoeve van een landschapselement. • Er is sprake van een 
beschikking landschapssubsidie voor het landschapselement 
voor één o f meer van de landschapspakketten: 54 t/m  59 en 
61 t/m  63 en 65.
Beheersvoorschiften: • Het raster bevindt zich op zodanige 
afstand van het landschapselement, dat schade door vraat en 
betreding wordt voorkomen.» Instandhouden van een veeke
rend raster.» Jaarlijks worden zo nodig overhangende takken, 
die de instandhouding van het raster bedreigen, verwijderd.

Landschapspakket 65 : houtkade, houtwal, haag en sin
gel (= bijlage 32 van de regelingstekst)
Pakketcode 3651
Minimale grootte: Het element is minimaal 50 meter lang en 
maximaal 20 meter breed
Voorwaarden: • Het is een vrijliggend lijnvormig landschapsele
ment met opgaande begroeiing van inheemse bomen en strui
ken met een bedekking van minimaal 90% (zie hulptabel 
inheemse bomen en struiken).» Het element bestaat uit hak
hout met een bedekking van minimaal 60% en mag overstaan
ders bevatten.
Beheersvoorschriften: • Instandhouden van het element: perio
diek onderhoud uitvoeren: het element vrijwaren van beschadi
ging door vee, geen werkzaamheden verrichten die wijzigingen 
to t gevolg hebben van het landschapselement anders dan ten 
behoeve van het behoud van het element. • Geen chemische 
bestrijdingsmiddelen o f meststoffen gebruiken en niet branden 
in o f in de directe omgeving van het element. • Werkzaamhe
den worden alleen verricht in de periode van 1 september t/m  
31 maart.

Landschapspakket 66: Bomenrij (= bijlage 33 van de 
regelingstekst)
Pakketcode 3660
Minimale grootte: Het element is minimaal 50 meter lang en 
maximaal 10 meter breed
Voorwaarden: • Het is een vrijliggend lijnvormig landschapsele
ment met opgaande begroeiing van inheemse bomen en strui
ken, met uitzondering van wilgsoorten en populieren, met een 
bedekking van minimaal 90% • Het element bestaat uit maxi
maal 2 rijen opgaande bomen
Beheersvoorschriften: • Instandhouden van het element: perio
diek onderhoud uitvoeren.» Het element vrijwaren van bescha
diging door vee. • Geen werkzaamheden verrichten die wijzi
gingen to t gevolg hebben van het landschapselement anders 
dan ten behoeve van het behoud van het element. • Geen che
mische bestrijdingsmiddelen o f meststoffen gebruiken tenzij 
voor het beheer een pleksgewijze stobbenbehandeling met gly- 
fosaat van Amerikaanse Vogelkers, Amerikaanse eik o f Robinia 
noodzakelijk is. • Geen meststoffen gebruiken. • Niet branden 
in o f in de directe omgeving van het element. • Werkzaamhe
den worden alleen verricht in de periode van 15 juni t/m  14 
maart.Waar in gebiedsplannen het pakket 65 'houtkade, hout
wal, haag en singel' mag worden aangevraagd, mag ook het 
nieuwe pakket bomenrij worden aangevraagd.
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Natuurdoeltypen en beheerspakketten voor natuurgebieden (SN)

Biilaa CD 00

code natuurdoeltype SN-pakketten Landschapspakketten

1.06 Open zee 10A geen
2.08 Zoet klei-oermoeras 10A, 10B geen
2.09 Brak klei-oermoeras 10A, 10B geen
2.12 Begeleid-natuurlijk duinlandschap 10A, 10B geen
2.13 Oeverlandschap van afgesloten zeearmen 10A, 10B geen
2.14 Zoete afgesloten zeearm 10A geen
2.15 Zoute afgesloten zeearm 10A geen
2.16 Begeleid-natuurlijk estuarium 10A, 10B geen
2.17 Begeleid-natuurlijk zout getljdenlandschap 10A , 10B geen
3.13 Brak stilstaand water 01, 11B 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
3.14 Gebufferde poel en wiel 01, 11A 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
3.22 Zwakgebufferd ven 01, 12 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
3.24 Moeras 02, 15 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
3.26 Natte duinvallei 17 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
3.28 Veenmosrietland 02, 16 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
3.29 Nat schraalgrasland 17 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
3.32 Nat, matig voedselrijk grasland 17 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
3.33 Droog schraalgrasland van de hogere gronden 04, 18 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
3.34 Droog kalkarm duingrasland 04, 18 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
3.35 Droog kalkrljk duingrasland 04 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
3.38 Bloemrijk grasland van het zand- en veengebied 04, 18, 23, 24 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
3.39 Bloemrijk grasland van het rivieren- en

zeekleigebied 04, 18, 23, 24 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
3.40 Kwelder, slufter en groen strand 23, 24 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
3.41 Binnendijks zilt grasland 17 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
3.47 Zandverstuiving 05, 19 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
3.48 Strand en stuivend duin 10A 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
3.50 Akker van basenrijke grond 08 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
3.52 Zoom, mantel en droog struweel van de

hogere gronden 06 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
3.53 Zoom, mantel en droog struweel van het

rivieren- en zeekleigebied 06 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
3.54 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 06 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
3.57 Elzen-essenhakhout en -mlddenbos 29 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
3.60 Park-stlnzenbos 26, 27 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
3.64 Bos van arme zandgronden 26, 27, 28 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
3.66 Bos van voedselrijke, vochtige gronden 26, 27, 28 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
3.67 Bos van bron en beek 26, 27, 28 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
4(3.38) Bloemrijk grasland van het zand- en veengebied 04, 23, 24, 25 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
4(3.39) Bloemrijk grasland van het rivieren- en

zeekleigebied 04, 23, 24, 25 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
4(3.64) Bos van arme zandgronden 09, 26, 27 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
4(3.66) Bos van voedselrijke, vochtige gronden 09, 26, 27 54, 55, 56, 58, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66
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Natuurdoeltypen en beheerspakketten voor agrarische natuurgebieden (SAN]

iBiilaae 9

code natuurdoeltype SAN-pakketten Landschapspakketten

1.06 Open zee geen geen
2.08 Zoet klei-oermoeras geen geen
2.09 Brak klei-oermoeras geen geen
2.12 Begeleid-natuurlijk duinlandschap geen geen
2.13 Oeverlandschap van afgesloten zeearmen geen geen
2.14 Zoete afgesloten zeearm geen geen
2.15 Zoute afgesloten zeearm geen geen
2.16 Begeleid-natuurlijk estuarium geen geen
2.17 Begeleid-natuurlijk zout getljdenlandschap geen geen
3.13 Brak stilstaand water geen 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
3.14 Gebufferde poel en wiel geen 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
3.22 Zwakgebufferd ven geen 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
3.24 Moeras geen 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
3.26 Natte duinvallei geen 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
3.28 Veenmosrietland geen 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
3.29 Nat schraalgrasland geen 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
3.32 Nat, matig voedselrijk grasland 01, 02, 03, 04,

07, 08, 09, 10 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
3.33 Droog schraalgrasland van de hogere gronden 01, 02, 03, 04,

07, 08, 09, 10 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
3.34 Droog kalkarm duingrasland geen 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
3.35 Droog kalkrijk duingrasland geen 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
3.38 Bloemrijk grasland van het zand- en veengebied 01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12,
13, 14, 16 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66

3.39 Bloemrijk grasland van het rivieren- en zeekleigebied 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12,
13, 14, 16 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66

3.40 Kwelder, slufter en groen strand geen 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
3.41 Binnendijks zilt grasland 01, 02, 03, 04,

07, 08, 09, 10 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
3.47 Zandverstuiving geen 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
3.48 Strand en stuivend duin geen 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
3.50 Akker van basenrijke grond geen 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
3.52 Zoom, mantel en droog struweel van de

hogere gronden geen 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
3.53 Zoom, mantel en droog struweel van het

rivieren- en zeekleigebied geen 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
3.54 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen geen 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
3.57 Elzen-essenhakhout en -mlddenbos geen 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
3.60 Park-stlnzenbos geen 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
3.64 Bos van arme zandgronden geen 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
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code natuurdoeltype SAN-pakketten Landschapspakketten

3.66 Bos van voedselrijke, vochtige gronden geen 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
3.67 Bos van bron en beek geen 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
4(3.38) Bloemrijk grasland van het zand- en veengebied 01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 
13, 14, 16 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66

4(3.39) Bloemrijk grasland van het rivieren- en 
zeekleigebied 01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 
13, 14, 16 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66

4(3.64) Bos van arme zandgronden geen 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
4(3.66) Bos van voedselrijke, vochtige gronden geen 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
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Toelichting GEOWEB

iBii laae 1IO
De kaarten van dit Natuurgebiedsplan kunnen in detail worden 
bekeken via het programma GEOWEB op de provinciale inter
net website www.zeeland.nl. Het programma GEOWEB biedt de 
mogelijkheid om in te zoomen op de diverse kaarten en kaar- 
tinformatie per gebied op te vragen. De openingspagina van 
GEOWEB is te vinden op www.zeeland.nl onder de rubriek 
Milieu en Ruimte > Zeeuws natuurbeleid > Geoweb-kaarten- 
overzicht. In het GEOWEB is, onder de hoofdgroep Natuur en 
Landschap, de volgende informatie uit het Natuurgebiedsplan 
te vinden:
- Natuurgebiedsplan: ligging van begrensde EElS-gebieden met 

categorie
- Binnendijken: ligging van bloem-, fauna- en landschappelijke 

dijken
- Natuurdoeltypen: doeltypen met percentages per begrensd 

EElS-gebied
- Beheerspakketten: mogelijke beheerspakketten per begrensd 

EElS-gebied
- Grote natuurlijke eenheden: ligging van grote natuurlijke en 

grote halfnatuurlijke natuurgebieden
- Invloedssferen: werkterrein voor terreinbeherende organisa

ties
- Nationaal Landschap: concept-ontwerp begrenzing Nationaal 

Landschap
- Faunaranden: begrenzing ruime jas  faunaranden

Voor het raadplegen van de kaarten zijn diverse hulpmiddelen
aanwezig:
Bovenbalk:
- vergroot- en verkleinglas, om op een gebied in- o f uit te 

zoomen
- schuifgereedschap (handje), om de kaart te verschuiven
- informatieknop, om per gebied informatie op te vragen
- selectiepijl, pijltje waarmee kan worden geselecteerd
- lineaaltje, hiermee kunnen afstanden op kaart worden bere

kend
- printknop, maakt een printvoorbeeld van het kaartbeeld

Navigatievenster links van de kaart:
- navigatieknoppen, waarmee de kaartschaal kan worden 

gewijzigd

Informatievenster onder de kaart
- informatievenster, hierin wordt de opgevraagde informatie 

getoond
- vergrootglas, hiermee wordt het geselecteerde gebied bena

drukt
- flitsknop, waarmee verdere informatie wordt getoond

http://www.zeeland.nl
http://www.zeeland.nl
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Organisaties voor beheer van het landelijk gebied

Bijlage 11
ANV Goes
J.M. Klompe 
Kaaidijk 9
4471 PE Wolphaartsdijk 
0113-581827

Bloeiend West Zeeuws-Vlaanderen
C. Almekinders 
Zuidzandseweg 20 
4506 HC Cadzand
0117-391216

Dienst Landelijk Gebied
Prof Cobbenhagenlaan 109 
5037 DB Tilburg 
013-5950595
www.dienstlandelijkgebied.nl

Dienst Regelingen
Postbus 965 
6040 AZ Roermond 
0800-2233322 
www.minlnv.nl

Provincie Zeeland
Directie Ruimte, Milieu en Water
Postbus 165
4330 AD Middelburg
0118-631700
www.zeeland.nl

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

SBNL
Postbus 159
3960 BD Wijk bij Duurstede
0343-591593
www.sbnl.nl

Staatsbosbeheer regio Zuid
Postbus 33 
5000 AH Tilburg 
013-7074800 
www.staatsbosbeheer.nl

Milieucoöperatie Zak van Zuid-Beveland
M. van 't Westeinde Stichting Akkerleven
Lageweg 10 C.H.I. van der Maas
4443 RE Nisse Huisdjjk 1
011 3-649362 4485 PD Kats

Ministerie van LNV
Directie regionale zaken 
Postbus 6111 
5600 HC Eindhoven 
070-3786100 
www.minlnv.nl

Natuurlijk Walcheren
J. Wisse
Krommenhoekseweg 3 
4365 NJ Meliskerke

Stichting Behoud Zak van Zuid-Beveland
Nieuw Vreelandsedijk 4 
4434 PS Kwadendamme

Stichting Het Zeeuwse Landschap
Postbus 25
4450 AA Heinkenszand 
0113-569110
www. hetzeeuwselandschap. nl

0118-561527

http://www.dienstlandelijkgebied.nl
http://www.minlnv.nl
http://www.zeeland.nl
http://www.sbnl.nl
http://www.staatsbosbeheer.nl
http://www.minlnv.nl


53

Stichting Landschapsbeheer Zeeland
Postbus 286 
4460 AR Goes 
0113-230936
www.Iandschapsbeheer.com/zeeland/

Stichting Zeeuwse Schaapskudde
Populierenstraat 69 
4431 CL 's Gravenpolder 
0113-312321

Vereniging Natuurmonumenten
Postbus 29198 
3001 GD Rotterdam 
010-2170141 
www.natuurmonumenten.nl

ZLTO/Steunpunt Agrarisch 
Natuurbeheer
Postbus 46 
4460 BA Goes
0113-247700 0900-2359586
www.zlto.nl

Zonnestraal
P. de Koeljer 
Prov. Straatweg 7 
4318 AS Brouwershaven 
0111-691381

http://www.Iandschapsbeheer.com/zeeland/
http://www.natuurmonumenten.nl
http://www.zlto.nl
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Natuurgebiedsplan Zeeland 2005

In dit Natuurgebiedpslan wordt de begrenzing van de natuurgebieden en agrarische beheersgebieden van Zeeland 
beschreven. Deze gebieden vormen samen de Ecologische Hoofdstructuur. Voor de begrensde gebieden zijn vervolgens 
natuurdoelstellingen en beheerspakketten vastgesteld. Er zijn subsidiemogelijkheden voor natuurbeheer, agrarisch natuur
beheer, landschapsbeheer, particulier natuurbeheer, inrichtingsmaatregelen en recreatiebeheer. Tenslotte wordt duidelijk 
gemaakt in welke gebieden agrarisch natuurbeheer, particulier natuurbeheer, of beheer door een terreinbeherende orga
nisatie mogelijk is. Dit Natuurgebiedsplan vorm t het toetsingskader voor het toepassen van de landelijke Subsidieregeling 
Agrarisch Natuurbeheer (SAN) en Subsidieregeling Natuurbeheer (SN).

Voor bestellen en voor algemene informatie over dit Natuurgebiedsplan kan men contact opnemen met het 
Informatiecentrum van de Provincie Zeeland (0118-631400).

Voor informatie over de mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer in Zeeland kan men contact opnemen met het 
Steunpunt Agrarisch Natuurbeheer Zeeland van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (0900-2359586).

Voor nadere informatie over de SAN en SN en voor het aanvragen van beheersovereenkomsten kan men contact opne
men met de Dienst Regelingen in Roermond (0800-2233322). Algemene informatie over de beide subsidieregelingen is 
ook te vinden op de website van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit www.minlnv.nl

De in dit Natuurgebiedsplan genoemde bedragen en bepalingen uit de SAN en SN zijn aan verandering onderhevig. Voor 
de actuele gegevens kan men bovengenoemde website raadplegen of contact opnemen met de Dienst Regelingen.

http://www.minlnv.nl

