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1. Inleiding  
 

Met ingang van 1 januari 2016 is het Collectief Oost Brabant verantwoordelijk voor de contracten 

agrarisch natuur en landschapsbeheer. Bij deze nieuwe aanpak wordt er een contract gesloten 

tussen de provincie en het collectief waarin afspraken worden gemaakt over het agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer in het werkgebied van het collectief. Het Collectief is op haar beurt 

verantwoordelijk voor het feitelijke agrarische natuur en landschapsbeheer dat door boeren en 

burgers wordt uitgevoerd. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beheer ligt dus bij het 

Collectief. Om een contract te kunnen sluiten met de provincie moet het collectief een 

gebiedsaanbod bij de provincie neerleggen. Dit gebiedsaanbod is de resultante van een 

gebiedsproces waarin de volgende stappen worden doorlopen. Het collectief stelt in overleg met 

gebiedspartijen een beheerstrategie op. In deze strategie zijn de na te streven doelen opgenomen en 

de stappen om hiertoe te komen. Op basis van de beheerstrategie worden deelnemers benaderd om 

deel te nemen aan agrarisch natuur en landschapsbeheer (voorintekening). Na de voorintekening 

wordt een beheerplan gemaakt waarin het beheer voor het werkgebied van het collectief is 

weergegeven. Dit beheerplan wordt vertaald in een gebiedsaanbod aan de provincie. Dit 

gebiedsaanbod wordt ecologisch getoetst om te zien dat het voorgenomen beheer ook bijdraagt aan 

het behalen  van de doelen van het provinciale natuurbeheerplan.       

De kaders die de provincie heeft gegeven voor het agrarisch natuur en landschapsbeheer zijn 

opgenomen in het natuurgebiedsplan en de daarbij behorende handreiking. In het 

natuurgebiedsplan zijn de doelen gedefinieerd en in de handreiking (die tevens is geïntegreerd in het 

natuurgebiedsplan) zijn de minimale vereisten voor effectief beheer gedefinieerd. De 

beheerstrategie moet leiden tot het behalen van de doelen die in deze documenten zijn verwoord. 

E.e.a. natuurlijk binnen de mogelijkheden van het beschikbare budget.  

In het natuurgebiedsplan zijn eveneens de doelen opgenomen die de waterschappen middels ANLb 
2016 willen realiseren. Het betreft het waterbeheer gekoppeld aan toekomstbestendige duurzame 
waterlopen, duurzaam peilbeheer, groene zuivering en duurzaam bodembeheer. In de praktijk is 
heel het werkgebied van het collectief opengesteld voor de inzet van beheer gekoppeld aan deze 
pakketten met uitzondering van stedelijke gebieden, EHS (bestaande natuur en gerealiseerde nieuwe 
natuur) en gebieden waar GGOR recent is afgerond. De daadwerkelijke inzet van de maatregelen n 
de verschillende gebieden moet nog nader bepaald worden. In deze beheerstrategie is derhalve dit 
onderwerp niet nader uitgewerkt. Dit zal in 2015 opgepakt worden.  
 
In het Natuurgebiedsplan zijn doelen voor natuur en water gedefinieerd en in de beheerstrategie 

komt de vertaling van deze doelen naar een regionale strategie beide terug. Deze doelen zijn 

geformuleerd om een bijdrage te leveren aan het behalen van Europese, nationale en provinciale 

doelen. Het doel van de strategie is om aan alle doelen een bijdrage te leveren. Afhankelijk van de 

mogelijkheden kan deze bijdrage groot of beperkt zijn.    

 

De beheerstrategie die voor u ligt bouwt voor top de kennis en de contracten die vanuit het verleden 

PSAN en SNL agrarisch beschikbaar zijn. Omdat het de eerste beheerstrategie van het collectief is en 

niet alle benodigde gegevens beschikbaar zijn om een afgewogen strategie te schrijven is het een 
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‘Groeimodel’. Volgend jaar wordt de strategie aangevuld met aanvullende informatie en keuzes die 

op basis daarvan zijn gemaakt. Het is daarmee geen statisch document.  

In een aantal gevallen wordt in de beheerstrategie ook een uitstapje gedaan naar regelingen of 

voorwaarden die vanuit externe nodig zijn om het uiteindelijke agrarische natuur en 

landschapsbeheer goed vorm te geven. Veelal gaat het om inzet van middelen vanuit andere 

regelingen die betrokken worden in de keuzes voor een strategie. Daar waar b.v. inrichting gewenst 

is voorafgaand aan beheerinzet zal dit aangegeven worden. (strategie voor afstemming regelingen).  
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2. Uitgangssituatie 2015 
 

2.1 Leefgebied open akkerlandschap klei/natte dooradering 
Drie gebieden in Oost Brabant vallen onder dit leefgebiedtype. Het betreffen Beerse Overlaet in de 

omgeving van Rosmalen, idem in de omgeving van Oss en als derde het gebied bij Keent. In de 

gebieden van Rosmalen en Keent zijn (nagenoeg) geen lopende contracten.  

In het gebied boven Oss zijn op dit moment contracten gesloten voor weidevogelbeheer in het kader 

van het collectief beheerplan Beerse Overlaet. Het betreft vlakdekkend beheer. In het kader van het 

nieuwe beheerplan is het niet langer mogelijk om deze contracten te sluiten en is slechts 

akkerrandenbeheer mogelijk.  

Onduidelijk is nog welke doelen vanuit het waterbeheer mogelijk worden in het gebied. Zodra 

hierover duidelijkheid bestaat zal een vertaling in de beheerstrategie worden opgenomen.  

2.2 Leefgebied open grasland/natte dooradering 
Het leefgebied open grasland/natte dooradering  betreft twee gebieden in de Beerse Overlaet. De 

gebieden worden gescheiden door een open akkerlandschap. Beide leefgebieden zijn voldoende 

groot om een populatie weidevogels  op te vangen. In beide gebieden is vanaf 2010 collectief 

weidevogelbeheer mogelijk en de deelname is aanzienlijk. De afgelopen jaren is het beheer 

aanzienlijk verzwaard ten opzichte van de start van het collectieve beheerplan. Jaarlijks is gezocht 

naar een verdere optimalisatie van het beheer. Op dit moment blijkt dat het plas-drasbeheer een 

sterke toename van het aantal.. oplevert. Het aandeel nestbescherming in het collectieve weidevogel 

beheer is hoog.   

2.3 Leefgebied open akkerlandschap zand 
Het leefgebied open akkerlandschap is grotendeels nieuw op kaart gezet. In de nieuwe gebieden zijn 

geen contracten gesloten en in de gebieden die al eerder in het beheerplan waren opgenomen zijn 

ook nagenoeg geen contracten gesloten. Ondernemers in deze gebieden zijn nauwelijks bekend met  

ANLb. Onbekend is hoe groot de deelnamebereidheid in deze gebieden is.  

2.4 Droge dooradering maasheggen 
Het gebied van de Maasheggen is een belangrijk cultuurhistorisch gebied waar de natuurwaarden 

nadrukkelijk samenhangen met de aanwezigheid van heggen, knotbomen en poelen. In het gebied 

zijn een groot aantal heggen onder beheer gebracht via de voorganger van het ANLb2016 (PSAN en 

SNL) en het Groen Blauw Stimuleringskader. Het aandeel knip- en scheerheg is naar verhouding groot 

ten opzichte van het  aandeel stuweelhaag.  Meerdere overeenkomsten lopen af. Intentie is om deze 

voort te zetten, zo mogelijk in de vorm van een struweelhaag.  

Gemeenten in het gebied hebben ook  heggen in (gedeeld) eigendom, met name de gemeente 

Boxmeer. Het beheer van deze heggen wordt  uitbesteed. Het betreffen met name heggen langs 

wegen. Het gebied grenst op diverse plaatsen aan nieuwe natuur die in beheer is bij 

Staatsbosbeheer. Ook in deze gebieden zijn heggen aanwezig. Het beheer van deze heggen vindt 

plaats door Staatbosbeheer. In het beheerplan 2017 zal aansluiting gezocht worden bij het 

heggenbeheer van het Staatsbosbeheer.  
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2.5 Droge dooradering vochtig 
In de gebieden die onder dit leefgebied vallen zijn weinig overeenkomsten gesloten. Een 

uitzondering daarop is het gebied nabij Cuijk. Een aantal van deze overeenkomsten in dat gebied 

loopt in 2016 af. Het collectief zal deze overeenkomsten vooralsnog voortzetten. Er zal ten behoeve 

van de nadere uitwerking van de strategie voor de aanvraagperiode 2017 een inventarisatie 

plaatsvinden naar de deelnamebereidheid in de verschillende gebieden passend bij de eisen uit de 

handreiking. In 2017 zal de strategie voor deze gebieden nader worden uitgewerkt.   

2.6 Toekomstbestendige duurzame waterlopen 
Het waterbeheer ‘toekomstbestendige duurzame waterlopen’ is nieuw in het natuurgebiedsplan 

2016. In het werkgebied van het Collectief Oost Brabant zijn geen contracten gesloten in dit kader via 

de SNL omdat deze mogelijkheid niet bestond. Er is wel wat ervaring opgedaan in het 

stimuleringskader met vergelijkbare beheerpakketten.  

2.7 Duurzaam peilbeheer 
Het waterbeheer ‘duurzaam peilbeheer’ is nieuw in het natuurgebiedsplan 2016. In het werkgebied 

van het Collectief Oost Brabant zijn geen contracten gesloten in dit kader via de SNL omdat deze 

mogelijkheid niet bestond.  

2.8 Groene zuivering 
Het waterbeheer ‘groene zuivering’ is nieuw in het natuurgebiedsplan 2016. In het werkgebied van 

het Collectief Oost Brabant zijn geen contracten gesloten in dit kader via de SNL omdat deze 

mogelijkheid niet bestond. 

2.9 Duurzaam bodembeheer 
Het waterbeheer ‘duurzaam bodembeheer’ is nieuw in het natuurgebiedsplan 2016. In het 

werkgebied van het Collectief Oost Brabant zijn geen contracten gesloten in dit kader via de SNL 

omdat deze mogelijkheid niet bestond. 
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3. Ambitieniveau 2016-2022 
Het ambitieniveau zoals dat hieronder beschreven is gaat uit van de nu aanwezige kennis bij de 

partijen. Voor een deel is reeds aangegeven dat kennis ontbreekt om een duidelijke ambitie op te 

baseren. In de periode tot de gebiedsaanvraag 2017 zal de kennis verworven worden om de strategie 

voor deze gebieden concreter te formuleren.  

De ambitie is op dit moment slechts zeer beperkt afgestemd op andere gebiedspartijen in de 

verschillende gebieden. Wel zijn belangrijke initiatieven die op het Groen Blauwe Stimuleringskader 

zijn gebaseerd meegenomen in deze beheerstrategie.  De afstemming op de omgeving zoals 

waterschappen, gemeenten en terreinbeheerders moet verder worden verdiept.  

 

3.1 Leefgebied open akkerlandschap klei 
 

Het beheer in het leefgebied open akkerlandschap is gemakkelijk inpasbaar in de agrarische 

bedrijfsvoering. Het betreft veelal randenbeheer. De keuze of deelnemers uiteindelijk kiezen voor dit 

pakket wordt naast inpasbaarheid mede bepaald door de hoogte van de vergoeding en de mogelijke 

alternatieven zoals vergroening in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). 

Onduidelijk is welke keuze de ondernemers hierin maken. Op korte termijn kan dan ook geen 

strategie worden bepaald. De ambitie van het collectief is om in de in de periode tot het 

gebiedsaanbod 2017 te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer in te zetten om de doelen te realiseren in het gebied.  

 

3.1.1. Gebiedskeuze 

Beerse Overlaet Rosmalen 

In het gebied van de Beerse Overlaet nabij Rosmalen is nagenoeg geen beheer vorm gegeven. Dit 

gebied staat tevens onder druk van stadsuitbreiding.  Gezien deze druk, het beperkt beschikbare 

budget en de onbekendheid met de deelnamebereidheid in het gebied kiest het collectief ervoor om 

hier vooralsnog geen initiatieven te ontplooien.  

Beerse Overlaet Oss 

De gemeente Oss heeft aangegeven een budget van € 360.000,- (incl.  cofinanciering door Provincie) 

in te willen zetten voor doelen van het Groen Blauw Stimuleringskader in haar buitengebied. Een 

deel van dit gebied valt hier ook onder. Het collectief Oost Brabant kiest ervoor om de beperkt 

beschikbare middelen voor Oost Brabant in te zetten in andere gebieden binnen haar werkgebied. In 

dit gebied is op dit moment vlakdekkend weidevogelbeheer mogelijk.  Deze mogelijkheid bestaat op 

basis van de handreiking niet langer. De deelnemers houden de mogelijkheid om akkerrandenbeheer 

tbv. akkervogels te sluiten maar het collectief zal hier niet op inzetten. Zij zal de deelnemers wijzen 

op mogelijkheden via het stimuleringskader. 
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Keent 

In het gebied nabij het eiland van Keent is nagenoeg geen beheer vorm gegeven.  Gezien het beperkt 

beschikbare budget en de onbekendheid met de deelnamebereidheid in het gebied kiest het 

collectief ervoor om vooralsnog geen initiatieven te ontplooien in dit gebied. Wel zal voor de 

gebiedsaanvraag 2017 een inventarisatie plaatsvinden  naar de deelnamebereidheid in relatie met de 

vereisten vanuit de handreiking. De ANV zal gevraagd worden dit onderzoek uit te voeren.  

3.2 Leefgebied open grasland/natte dooradering 
 

Het is de ambitie van het collectief om de reeds ingeslagen weg van het collectief beheerplan Beerse 

Overlaet   voort te zetten. Daarbij zal een verdere verzwaring van het beheer met bijvoorbeeld een 

uitbreiding van het plas-drasbeheer aan de orde zijn. Tevens zal het areaal dat met een vergoeding 

via het collectief beheerd kan worden kleiner zijn dan het huidige beheerareaal. Het collectief kiest 

voor een verdere clustering van het beheer rond de kerngebieden met de hoogste dichtheid aan 

weidevogels. Het collectief streeft tevens naar een enkelvoudige aansturing van het volledige 

weidevogelgebied. Er zal dan ook een voorlichting plaatsvinden die alle deelnemers oproept om het 

beheer over te sluiten op basis van het nieuwe stelsel ANLb 2016.   

3.2.1 Gebiedskeuze 

Binnen het zoekgebied de Beerse Overlaet kunnen drie kerngebieden onderscheiden worden waar 

het beheer geconcentreerd wordt en wordt geoptimaliseerd conform de minimale randvoorwaarden 

uit de Handreiking agrarisch natuurbeheer. Er zal met name ingezet worden op een groter aandeel 

kruidenrijk grasland, plasdras en meer variatie in maaidata tussen percelen, maar ook op 

perceelsniveau.  

Het eerste en grootste kerngebied betreft Lith, ten zuiden van de Maas en ten noorden van de 

Hertogswetering. Het is een zeer open landbouwgebied met een totaal oppervlak van ongeveer 

1.600 hectare. Hiertoe behoort ongeveer 70 hectare weidevogelreservaat, te weten de Lithse Kooi. 

Die Weidevogelgebied is eigendom van Staatsbosbeheer.  

Ten tweede is het kerngebied Maasdonk te onderscheiden. Dit gebied wordt ten noorden begrensd 

door de Hertogswetering en ten zuiden door de Nulandse Straat tussen de plaatsen Kruisstraat en 

Geffen. Het kerngebied Maasdonk grenst direct aan het kerngebied Lith. Het totale oppervlak is 

ongeveer 1.200 hectare, volledig bestaand uit landbouwgebied. 

Ten derde ligt in de oostelijke hoek van de Beerse Overlaet het kerngebied Ravenstein. Dit gebied is 

zo’n 800 hectare groot en wordt ten noorden begrensd door het plaatsje Deursen-Denneburg, ten 

oosten door het spoor van Oss naar Wijchen, ten zuiden door Berghem en ten westen door Haren. 

Ook dit gebied bestaat volledig uit landbouwgrond, met iets meer bouwland dan in de andere twee 

kerngebieden.  

3.3 Droge dooradering Maasheggen 
De heggen liggen deels in reservaatsgebied en deels (grootste deel)  in agrarisch gebied.  In de 

beheerstrategie voor 2017 zal het collectief het beheer van de Maasheggen met Staatsbosbeheer en 

gemeente Boxmeer afstemmen. In het Maasheggengebied gaat veel geld om in het beheer van de 

heggen. Globaal betreft  het een budget van €350.000,-. Het beheer  dat  op dit moment wordt 

gevoerd past echter niet bij de vereisten van de handreiking. De vereisten worden niet gehaald 
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omdat het areaal knip- en scheerheg hoog is en het areaal struweelhaag vergaand 

ondervertegenwoordigd is. Daarnaast is een belangrijke eis dat naast de beheerde heggen in 50% 

van de gevallen een beheerde rand moet liggen. Deze zijn nu afwezig. De verwachting is dat het 

behalen van de vereisten van de handreiking een forse inzet van het collectief zal vergen. De 

benodigde middelen hiervoor zullen beschikbaar moeten komen door een herschikking van middelen 

binnen het gebied. Om tot een effectieve inzet van de middelen te komen is gekozen voor een 

gebundelde inzet van geld in één van de drie deelgebieden.  

Gebiedskeuze 

Maasheggen Noord  

In dit deel van de Maasheggen westelijk en noordelijk van  Cuijk zijn op dit moment geen contracten 

gesloten voor het beheer van de heggen. Dit ondanks de mogelijkheid die de afgelopen jaren hier 

voor wel aanwezig was. De deelname bereidheid lijkt hier laag. Daarnaast heeft het gebied op dit 

moment de laagste ecologische kwaliteit.    

Gezien de ogenschijnlijk lage deelnamebereidheid kiest het collectief er niet voor om op korte 

termijn in dit gebied actief deelnemers te werven. Hiertoe wordt slechts besloten als blijkt dat er 

voldoende budget beschikbaar is om het beheer vorm te geven in dit deelgebied, conform de 

vereisten van de handreiking uit het natuurbeheerplan.  

 

Maasheggen Cultuurhistorisch Monument 

Dit deelgebied ter hoogte van Beugen heeft de aanduiding  ’Çultuurhistorisch Monument’ (CHM). De 

gemeente heeft ten behoeve van dit gebied middelen beschikbaar gesteld om het beheer van de 

heggen vorm te geven via het  Groen Blauw Stimuleringskader. Gezien het beperkte budget kiest het 

collectief ervoor om haar middelen ten zuiden van dit gebied in te zetten.  

Maasheggen Zuid 

Het deelgebied tussen Sint Agatha en Vierlingsbeek, uitgezonderd het CHM, t is het werkterrein voor 

het collectief in de komende 6 jaar.  In dit deelgebied zal het aantal meter heg dat onder beheer 

wordt gebracht moeten stijgen. Onbekend is of de deelnamebereidheid bestaat om aan deze ambitie 

invulling te kunnen geven. Daarnaast zal het niet mogelijk zijn om dit gebied op korte termijn te laten 

voldoen aan de vereisten van de handreiking uit het Natuurgebiedsplan. Met name het aandeel 

struweelhagen dat beheerd wordt moet aanzienlijk stijgen en aansluitend aan de hagen moet een 

haagbegeleidende rand worden gerealiseerd bij 50% van de hagen.  Het streven van het collectief is 

om binnen een periode van 6 jaar het beheer conform handreiking van de provincie vorm te geven.  

 

3.4 Leefgebied open akkerlandschap zand 
Het open akkerlandschap zand is voor een groot deel nieuw op de beheerplankaart opgenomen. Om 

deze reden is er weinig kennis aanwezig die het maken van een beheerstrategie kan onderbouwen. 

Het beheer in het leefgebied open akkerlandschap zand is makkelijk inpasbaar in de agrarische 

bedrijfsvoering. Het betreft veelal randenbeheer. De keuze of deelnemers uiteindelijk kiezen voor dit 

pakket wordt naast inpasbaarheid in de bedrijfsvoering mede bepaald door de hoogte van de 

vergoeding en de mogelijke alternatieven zoals vergroening in het kader van het Gemeenschappelijk 
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Landbouw Beleid (GLB). Onduidelijk is welke keuze de ondernemers hierin maken. Op korte termijn 

kan dan ook geen strategie worden bepaald. De ambitie van het collectief is om in de  periode tot het 

gebiedsaanbod 2017 te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer in te zetten om de doelen te realiseren.  

Gebiedskeuze 

Het collectief heeft ervoor gekozen om in een viertal gebieden onderzoek uit te voeren. Dit 

onderzoek moet ertoe leiden dat in de beheerstrategie 2017 een onderbouwde keuze kan worden 

gemaakt voor gebieden waar het instrument ANLb 2016 wordt ingezet. Hierbij is tevens de 

afstemming met het Stimuleringskader van belang. In het onderzoek zal  dat ook meegenomen 

worden bij de keuzebepaling.  De gebieden waar onderzoek plaats zal gaan vinden zijn (1) Gemert 

Bakel, (2) de Peel, (3) de Maashorst en (4) het gebied ten zuiden van St. Anthonis.  

 

3.5 Droge dooradering vochtig 
De gebieden die tot het leefgebied droge dooradering vochtig behoren, zijn betrekkelijk klein en in 

het gebied van Oost Brabant liggen deze ver uit elkaar. Het leefgebied is relatief onbekend en de 

inzet vanuit de blauwe diensten in deze gebieden is nog niet uitgekristalliseerd bij de waterschappen. 

Voor het maken van een beheerstrategie ontbreekt de kennis. Het collectief wil de periode tot de 

gebiedsaanvraag 2017 benutten om kennis te vergaren voor deze 5 deelgebieden.  

Gebiedskeuze 

Geen inzet in dit leefgebied tot het moment dat duidelijk is of het behalen van de vereisten uit de 

handreiking haalbaar is en in welke gebieden de prioriteit ligt op basis van deelnamebereidheid en 

ecologische effectiviteit. De contracten in het deelgebied bij Cuijk zullen in principe wel worden 

gecontinueerd. Een uiteindelijk besluit over continuering van de contracten zal worden genomen 

zodra duidelijk is of in dit gebied het beheer al dan niet kan passen binnen de Handreiking.  

3.6 Toekomstbestendige duurzame waterlopen 
In overleg met het waterschap Aa en Maas is besloten de (gebiedsgerichte) inzet van deze 

beheervorm eerst verder uit te werken alvorens deze beheer pakketten in te zetten.  Deze uitwerking 

zal plaatsvinden t.b.v. de beheerstrategie 2017. 

3.7 Duurzaam peilbeheer 
In overleg met het waterschap Aa en Maas is besloten de (gebiedsgerichte) inzet van deze 

beheervorm eerst verder uit te werken alvorens deze beheer pakketten in te zetten.  Deze uitwerking 

zal plaatsvinden t.b.v. de beheerstrategie 2017. 

3.8 Groene zuivering 
In overleg met het waterschap Aa en Maas is besloten de (gebiedsgerichte) inzet van deze 

beheervorm eerst verder uit te werken alvorens deze beheer pakketten in te zetten.  Deze uitwerking 

zal plaatsvinden t.b.v. de beheerstrategie 2017. 
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3.9 Duurzaam bodembeheer 
In overleg met het waterschap Aa en Maas is besloten de (gebiedsgerichte) inzet van deze 

beheervorm eerst verder uit te werken alvorens deze beheer pakketten in te zetten.  Deze uitwerking 

zal plaatsvinden t.b.v. de beheerstrategie 2017. 
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4. Indicatieve budgetverdeling  
 

Op basis van de bovenstaande strategie is een voorstel voor een indicatieve budgetverdeling 

gemaakt die op termijn kan worden gerealiseerd. Deze budgetverdeling kan pas op termijn worden 

gerealiseerd omdat  het budget voor een groot deel vastligt in lopende contracten. Het vrijkomen 

van de middelen door beëindiging van  contracten bepaalt de snelheid waarmee deze budget 

verdeling uiteindelijk kan worden gerealiseerd.  

Er wordt voor gekozen om alleen in het gebied de Beerse Overlaet alle deelnemers te benaderen met 

het verzoek om via het collectief deel te nemen aan ANLb 2016. Hiervoor is gekozen omdat dit de 

effectiviteit van het beheerplan vergroot ten opzichte van de situatie dat 50% slechts overstapt naar 

het collectief en volgend jaar de volgende 50%.   

In de overige gebieden wordt de deelnemers niet gevraagd om collectief over te stappen naar het 

ANLb 2016.  

De indicatieve verdeling van de middelen is als volgt: 

Totaal beschikbaar voor collectief Oost Brabant   € 1.200.000 

Transactiekosten 20%       €     240.000 

Beschikbaar voor beheer      €     960.000 

Leefgebied open akkerlandschap klei/natte dooradering   €    10.000 

Leefgebied open grasland/natte dooradering     €  695.000 

Leefgebied open akkerlandschap zand      €    80.000 

Droge dooradering maasheggen      €  135.000 

Droge dooradering vochtig       €    40.000 

€  960.000 
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5. Aanpak Beheerstrategie 
 

In 2015 zal het collectief in twee gebieden Beerse Overlaet en de Maasheggen de beschikbare 

middelen inzetten. In deze gebieden is geruime ervaring met ANLb en de beschikbare middelen 

kunnen gericht ingezet worden met het doel om de vereisten vanuit de handreiking te halen. De 

vereisten vanuit de handreiking zullen niet direct gerealiseerd kunnen worden en derhalve is deze 

strategie een groeimodel die ernaar streeft deze vereisten op termijn (globaal in de eerste 

beheerperiode) te halen. 

Voor een aantal leefgebieden en de blauwe diensten is onvoldoende kennis beschikbaar en zal deze 

kennis in 2015/2016 verzameld worden zodat deze in de strategie van 2017 e.v. vormgegeven kan 

worden. De ANV’s zullen in dit traject nadrukkelijk gevraagd worden te ondersteunen.  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1  Instapeisen handreiking 

a) Instapcriteria Open akkerland op klei met natte dooradering 

 
Ecotoop  
 

Criteria voor effectiviteit  
 

Akkers  
 

 Het gebied waar de maatregelen worden ingezet is tenminste 250 ha 
groot of maximaal 2 kilometer verwijderd van andere kerngebieden. 
Binnen het zoekgebied is er minimaal 500 ha kerngebied met een 
streven naar 1000 ha.  

 Voor het te beheren gebied wordt een integraal beheerplan gemaakt 
waarin verschillende ecotopen in dit leefgebied aan bod komen  

 De totale oppervlakte aan randenbeheer > 9 meter en 
wintervoedselveldjes beslaat tenminste 5% van het gebied, met een 
streven naar 20% 

 Maximaal 15% van het grondgebruik bestaat uit grasland, maïsteelt, 
met een streven naar 10%  

 Het aandeel graanranden of voedselveldjes, tenminste > 9 m breed, 
daarin is ten minste 50% 

 Het kan ook gaan om akkerfloraranden van tenminste 12 meter breed 

 Bij akkerfloraranden minimaal 500 meter rand per 100 ha gebied en 
beheer afstemmen op akkerflora 

 De gecontracteerde randen passen in een effectief beheerplan waarin 
de specificaties en afmetingen en het beheer zijn afgestemd op de 
lokale behoeften en waarvan de uitvoering wordt gecoördineerd  

 

Sloot  
 

 Voor zover maartregelen worden genomen in sloten buiten 
kerngebieden voor akkersoorten wordt een apart beheerplan gemaakt 

 Maatregelen voor de grote modderkruiper worden alleen genomen op 
plekken waar de soort al aanwezig is (Hiervan zijn 
verspreidingskaarten beschikbaar).  

 (Doodlopende) watergangen ten behoeve van de grote modderkruiper 
zijn voorzien van:  
o randen om inspoelen van meststoffen te voorkomen;  
o een dichte gevarieerde waterplanten en/of oeverplanten 
(helofyten)vegetatie;  
o kleinschalig in ruimte en tijd gefaseerd onderhoud waarbij steeds 
slootvakken afgesloten blijven voor ander vissoorten die jonge grote 
modderkruipers eten;  
o een zo natuurlijk mogelijk waterpeil  

 Geen jaarlijkse schouw voor sloten met doelsoorten maar planmatig 
cyclisch en gefaseerd onderhoud om de vier jaar als de 
vegetatiegroei dit toelaat  

  
 

Rustgebieden voor 
wintergasten  
 

 Het rustgebied is tenminste 100 ha groot en er bevinden zich geen 
verstorende elementen (opgaande begroeiing, infrastructuur) binnen 
een straal van 150 meter van beheerde gebieden  

 Er is voldoende voedsel aanwezig in de vorm van oogstresten of 
anderszins  

 

Dijk  
 

Deskundigenoordeel noodzakelijk voor locatie voor beheer  
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b) Instapcriteria Open grasland natte dooradering 
 
Ecotoop  
 

Criteria voor effectiviteit  
 

Grasland  
Kritische 
weidevogels  

 minimum schaal waarop de maatregelen worden genomen is een 
gebied van 100 ha in een zeer open landschap waar geen onnodige 
verstoring is  

 voor het te beheren gebied wordt een integraal beheerplan gemaakt 
waarin verschillende ecotopen in dit leefgebied aan bod komen  

 De weidevogeldichtheid is tenminste 10 paren grutto, wulp en tureluur 
of 50 paren per 100 ha voor alle weidevogels samen 

 Het aandeel grasland met plasdras of greppelplasdras is tenminste 
3%, op te voeren naar 10% of meer  

 Tenminste 20% van het beheerplangebied, of 1,4 ha per broedpaar, 
bestaat uit ‘zwaar beheer’ dat ‘kuikenland’ oplevert in de 
kuikenperiode:  

             o plasdras,  
o kruidenrijk grasland,  
o grasland met een rustperiode tenminste tot 1 juni,  
o rust na voorweide, tot tenminste 15 juni,  
o extensief beweiden,  
o of bouwland voor broedende vogels  

 Het aandeel kruidenrijk grasland daarin is niet kleiner dan 10% met 
een streven naar 20%  

 De bemesting van de beheerpercelen gebeurt met ruige mest, 
zodanig dat in de kuikenperiode voldoende voedsel en een open 
structuur voor weidevogelkuikens aanwezig is  

 De percelen met beheerovereenkomsten zijn, naar het inzicht van de 
gezamenlijke beheerders, onder leiding van een coördinator, optimaal 
verspreid in een mozaïek, afgewisseld met legselbeheer, waarbij 
zwaar beheer bij voorkeur in eenheden van 2-5 ha voorkomt met een 
niet te grote onderlinge afstand (< 200 m) en spreiding in maaidata  

 Op bouwlandpercelen binnen het kerngebied worden randen (al dan 
niet ingezaaid) aangelegd om de overleving van aanwezige kuikens 
te verhogen (zie ecotoop akkerranden)  

 

Sloten  
 

 Voor zover maatregelen voor natte dooradering niet genomen worden 
in het kader van een beheerplan voor een gebied met kritische 
weidevogels wordt een apart beheerplan gemaakt, afgestemd met het 
Waterschap 

 Maatregelen voor de grote modderkruiper worden alleen genomen op 
plekken waar de soort al aanwezig is, aansluitend op natuurgebieden 
of EVZ’s voor deze soort  

 (Doodlopende) watergangen ten behoeve van de grote modderkruiper 
zijn voorzien van:  
o randen om inspoelen van meststoffen te voorkomen  
o een dichte gevarieerde waterplanten- en oeverplanten 
(helofyten)vegetatie;  
o kleinschalig in ruimte en tijd gefaseerd onderhoud waarbij steeds 
slootvakken afgesloten blijven voor ander vissoorten die jonge grote 
modderkruipers eten;  
o een zo natuurlijk mogelijk waterpeil  

 Binnen een kerngebied voor kritische weidevogels, wordt 10% van de 
brede (> 2m) sloten, van tenminste 50 cm diep, voorzien van 
natuurvriendelijke oevers, bijvoorbeeld:eenzijdig maximaal 6meter 
breed alternerend aangelegd. Tweezijdig maximaal 3meter breed en 
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dan niet alternerend, maar doorlopend langs de sloot;  

 Sloten met natuurvriendelijke oevers zijn schoon en helder door 
maatregelen om instroom van meststoffen te beperken en worden 
uitgerasterd bij begrazing  

 Sloten met natuurvriendelijke oevers hoeven niet jaarlijks te worden 
geschouwd maar worden planmatig, cyclisch en gefaseerd in ruimte 
en tijd onderhouden. Indien de vegetatiegroei dit toelaat niet vaker 
dan eens in de ongeveer vier jaren.  

 In sloten waarin de bittervoorn voorkomt worden bij het baggeren 
grote zwanenmossels verantwoord teruggezet in de sloot. In de sloot 
houdt in dat dit op de zelfde hoogte is als waar de betreffende 
zoetwatermossel langs de sloot is gevonden. De zoetwatermossels 
mogen niet worden verzameld om vervolgens op het eind van de 
sloot te worden terug gegooid. Dit om te voorkomen dat de 
zoetwatermossels in een keer gepredeerd worden en er toch te 
weinig grote mossels overblijven.  

 

Rustgebieden voor 
wintergasten  
 

 Het rustgebied voor de kleine zwaan is tenminste 100 ha groot en er 
bevinden zich geen verstorende elementen (opgaande begroeiing, 
infrastructuur) binnen een straal van 150 meter van beheerde 
gebieden 

 Er is genoeg voedsel (gras, oogstresten) aanwezig  
 

Dijk  
 

Deskundigenoordeel noodzakelijk voor locatie voor beheer  
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c) Instapcriteria Open akkerland op zand 
 
Ecotoop  
 

Criteria voor effectiviteit  
 

Akker- en  
graslandranden  
 
 

 minimum schaal waarop de maatregelen worden genomen is een 
gebied van200 ha in een min of meer open landschap  

 Het gebied waar de maatregelen worden ingezet is al rijk aan de 
doelsoorten of maximaal 2 kilometer verwijderd van andere 
kerngebieden  

 Voor het te beheren gebied wordt een integraal beheerplan gemaakt 
waarin verschillende ecotopen in dit leefgebied aan bod komen 

  Gestreefd wordt naar 1 à 2 ha wintervoedselgewas of graanranden 
tenminste 9 meter breed per 100 ha  

 De bloemrijke graslandranden met een extensief (1x per jaar) of zeer 
extensief (1x per 3 jaar) maaibeheer worden alleen gerealiseerd aan 
de zuidzijde van rustig gelegen opgaande begroeiing of langs sloten 
en zandwegen  

 De totale oppervlakte aan randen (akkerflora tenminste 12 meter 
breed en graslandranden tenminste 9 meter breed) inclusief 
extensief beheerde ruige bermen en ruigtes is tenminste 5%  

  
 

Ruigte  
 

 Tenminste 2 kilometer extensief beheerde ruige bermen en greppels 
per 100 ha  
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d) Instapcriteria Droge dooradering Maasheggen 
 

Ecotoop  
 

Criteria voor effectiviteit  
 

Struweel(haag)  
 

 minimum schaal van de maatregelen is een aaneengesloten gebied 
van 50 ha(1 km. Per 50 ha.) 

 voor het te beheren gebied wordt een integraal beheerplan gemaakt 
waarin verschillende ecotopen in dit leefgebied aan bod komen  

 de dichtheid aan ecologisch goed beheerde struwelen is tenminste 2 
kilometer met een streven naar 4 kilometer per 100 ha.  

 tenminste 75% van de met een vergoeding (SNL-A) beheerde hagen 
wordt voorzien van onderhoud met een beheercyclus van tenminste 
vijf jaren, bij voorkeur veel langer (12-18 jaar)  

 Jaarlijks wordt slechts een deel van de hagen afgezet volgens het 
beheerplan, zodat niet periodiek een grote kaalslag plaatsvindt  

 Van de hagen met een vergoeding (SNL-A) mag het aandeel knip- 
en scheerhagen (niet klepelen) met een cyclus van twee of drie jaar 
maximaal 25% zijn bij aanvang. Na de eerste beheerperiode wordt 
dit max.10% 

 Tenminste 50% van de struwelen met beheer is tenminste eenzijdig, 
liefst aan de zuidkant (>75%), voorzien van een bloemrijke rand, of 
akkerrand  

 

Grasland  
 

 Tenminste vijf locaties met een hooilandbeheer voor flora met in 
totaal maximaal 5 ha in dit leefgebied. 

 Een beoordeling van een deskundige van de locatie als geschikt met 
inrichtingsvoorstel  

 

Akker- en grasland 
(randen)  
 

 Tenminste 75% van randen ligt langs een struweel  

 30% van de randen is een graanrand  

 Graanranden en wintervoedselveldjes hebben een minimale breedte 
van 12 meter 

 De randen in combinatie met maasheggen zijn tenminste 3 m, maar 
bij voorkeur 6 m, akkerfloraranden tenminste 12 m en andere randen 
6 m breed. De breedte wordt gemeten vanaf de gewasperceelgrens  

Bomen en overige 
opgaande 
begroeiing  

Behoud bomen en beheerplan knotwilgen  
 

Poel  
 

 Clusters van tenminste drie poelen, maximaal 400 meter verwijderd 
van andere clusters en bezette poelen, liefst bronpopulaties in 
natuurgebieden  

 Indien buiten 1 kilometer van bestaande populaties dan tussen de 5-
10 poelen  

 Voor de poelenclusters en de omgeving wordt een integraal 
beheerplan gemaakt waarbij wordt samengewerkt met andere 
terreineigenaren, ook in de EHS/NNN 

 Poelen zijn niet verbonden met sloten of ander open water en er 
vindt geen instroom van mest- of gifstoffen plaats. De ondergrond 
van nieuw aan te leggen poelen is niet te zwaar verontreinigd met 
meststoffen (stikstof en fosfaat) 

 Planmatig, roulerend, cyclisch onderhoud eens in de drie jaren of als 
de vegetatiegroei dat toelaat minder vaak  

 Precieze dimensies, expositie, ligging en omgevingskenmerken zijn 
afgestemd op soort specifieke eisen van de doelsoorten 

 Het collectief spreekt bijvoorbeeld met het waterschap af de 
waterkwaliteit te monitoren omdat vermesting een groot risico is 

 Bij intensieve beweiding worden uitgerasterd. Indien nodig wordt 



 

Beheerstrategie Oost-Brabant 2016 Pagina 19 
 

dynamisch uitrasteren toegepast. Dit geldt niet voor 
boomkikkerpoelen bij zeer extensieve begrazing (paarden/pony’s)  

 

Akker  
 

 Maximaal éen locatie (minimaal 1 ha groot) per deelgebied 
vlakdekkend akkerflorabeheer  

 Een beoordeling van een deskundige van de locatie als geschikt voor 
vlakdekkend akkerflorabeheer met inrichtingsvoorstel  
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e) Instapcriteria Droge dooradering vochtig  
 

Ecotoop  
 

Criteria voor effectiviteit  
 

Poelen  
 

 Clusters van tenminste drie poelen, maximaal 400 meter verwijderd 
van andere clusters en bezette poelen, liefst bronpopulaties in 
natuurgebieden 

 Indien buiten 1 kilometer van bestaande populaties dan tussen de 5-
10 poelen 

 Voor de poelenclusters en de omgeving wordt een integraal 
beheerplan gemaakt waarbij wordt samengewerkt met andere 
terreineigenaren, ook in de EHS/NNN 

 Poelen zijn niet verbonden met sloten of ander open water en er 
vindt geen instroom van mest- of gifstoffen plaats. De ondergrond 
van nieuw aan te leggen poelen is niet te zwaar verontreinigd met 
meststoffen (stikstof en fosfaat) 

 Planmatig, roulerend, cyclisch onderhoud eens in de drie jaren of als 
de vegetatiegroei dat toelaat minder vaak 

 Precieze dimensies, expositie, ligging en omgevingskenmerken zijn 
afgestemd op soort specifieke eisen van de doelsoorten 

 Het collectief spreekt bijvoorbeeld met het waterschap af de 
waterkwaliteit te monitoren omdat vermesting een groot risico is 

 Bij intensieve beweiding worden de poelen uitgerasterd. Indien nodig 
wordt dynamisch uitrasteren toegepast. Dit geldt niet voor 
boomkikkerpoelen bij zeer extensieve begrazing (paarden/pony’s)  

 

Opgaande 
begroeiing  
 

 Planmatig beheerde eenheden zijn minimaal 50 ha groot en binnen 
het zoekgebied samen tenminste 1000 ha 

 Indien geen andere biotopen worden beheerd in de eenheid wordt 
een apart beheerplan gemaakt  

 De dichtheid aan zo min mogelijk onderbroken, ecologisch beheerde 
lijnvormige opgaande begroeiing en bosranden is minimaal 2 
kilometer per 100 ha of neemt tenminste 4% van de oppervlakte in  

 Tenminste 25% van de lijnvormige landschapselementen is 
tenminste aan één kant, liefst aan de zuidkant, voorzien van 
randenbeheer om vermesting te voorkomen en de ontwikkeling van 
mantel- en bloemrijke zoomvegetaties te bevorderen.  

 

Akkers en 
akkerranden  
 

 Maximaal éen locatie per deelgebied vlakdekkend akkerflorabeheer  

 Een beoordeling van een deskundige van de locatie als geschikt 
voor vlakdekkend akkerflorabeheer met inrichtingsvoorstel  

 De totale oppervlakte akkerflorabeheer, graanranden en 
wintervoedselveldjes is minimaal 2% van de akkers in het 
kerngebied 

 Akkerfloraranden, graanranden en wintervoedselveldjes hebben een 
minimale breedte van 12 meter  

 

Graslanden en  
Graslandranden  

 
 Op maximaal 5 lokaties per deelgebied vlakdekkend hooilandbeheer 

voor flora met in totaal maximaal 5 ha per deelgebied;  

 Een beoordeling van een deskundige van de locatie als geschikt 
voor botanisch grasland beheer;  

 De randen in combinatie met de opgaande landschapselementen 
zijn tenminste 3 meter, overige randen minimaal zes meter breed.  

 

 


