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Inleiding
Achtergrond
Veel natuurgebieden zijn de afgelopen 
eeuw versnipperd geraakt, voornamelijk 
door verstedelijking en de intensivering 
van de landbouw. Voor verschillende 
planten en dieren zijn hierdoor 
migratieroutes tussen natuurgebieden 
verdwenen en kan geschikt leef- en 
voortplantingsgebied moeilijk bereikt 
worden. Als gevolg van de verminderde 
uitwisseling tussen populaties van 
planten en dieren kunnen deze in 
slechte tijden makkelijk verloren 
gaan. Ecologische verbindingszone’s 
(EVZ’s) worden aangelegd om het 
migreren tussen natuurgebieden voor 
dieren en planten opnieuw mogelijk te 
maken (zie figuur 1.1).  Hierbij worden 
geschikte corridors en gebieden die 
(op kleine schaal) als stapstenen 
voor leef- en voortplantingsplaatsen 
kunnen dienen. Doordat deze EVZ’s 
levensgemeenschappen met elkaar 
verbinden, zijn ze van groot belang voor 
de instandhouding van kwetsbare flora en 
fauna. 

Veel EVZ’s zijn gelegen op of direct 
naast (voormalige) agrarische grond. 
Deze grote verwevenheid tussen de 
verbindingszone’s en het omliggende 
agrarische land zorgt voor een uitdaging 
om zowel de natuur- als de commerciële 
doelen van het gebied te bereiken. Het 
verenigen van deze doelen vraagt om een 
goede afstemming van het ruimtegebruik 
tussen de gemeente (eigenaar EVZ) 
en de ondernemers in het gebied.  De 
zoektocht naar de kansen en knelpunten 
voor deze samenwerking vormt de 
aanleiding voor het opstellen van deze 
leidraad.
Het doel van deze leidraad is het 
overzichtelijk presenteren van de 
belangrijkste aandachtspunten waarmee 
rekening moet worden gehouden 
bij de overdracht en het uitvoeren 
van beheer van EVZ’s tussen de 
gemeentes en ondernemers in Brabant. 
Door het schetsen van de kaders en 
randvoorwaarden voor de overdracht 
en het uitvoeren van beheer van EVZ’s 
door derden is deze leidraad in principe 
toepasbaar voor alle gemeentelijke EVZ’s 
in Brabant. 

Aanleiding en doel

Figuur 1.1: Schematische weergave van een ecologische 
verbindingszone. Deze zone is opgebouwd uit corridors en stapstenen 
en verbind natuurgebieden met elkaar. (Bron: https://nl.wikipedia.org/
wiki/Ecologische_verbindingszone)

natuurgebied

corridor

stapsteen

natuurgebied
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Lees & gebruikswijzer
Deze leidraad is opgesteld als 
uitgangspunt en kaderstellend document 
bij de overdracht van beheer van 
reeds aangelegde EVZ’s. Het betreft 
overdracht van beheer van gemeenten 
naar derden, hierbij zijn EVZ’s in beheer 
van waterschappen niet meegenomen. 
In algemene zin komen de volgende 
hoofdstukken aan bod:
• Beleids- en wettelijk kader: hierbij 

wordt aangegeven met welke wet en 
regelgeving rekening moet worden 
gehouden als het gaat om het beheer 
van EVZ’s en welke gevolgen dit heeft 
voor het beheer in de praktijk.

• De eisen en randvoorwaarden voor 
het beheer geven de  kaders waaraan 
de verschillende vegetatietypen 
binnen een EVZ moeten voldoen. 
Binnen deze kaders kan door de 
beheerder zelf bepaald worden 
wat de benodigde inspanning en 
beheermethode is om aan deze 
voorwaarden te voldoen, om op deze 
manier op een passende wijze aan te 
sluiten bij zijn bedrijfsvoering. 

• In Nederland zijn meerdere verwante 
projecten in uitvoering die als 
inspiratie- of informatiebron kunnen 
dienen voor de overdracht van het 
beheer van EVZ’s. In dit hoofdstuk 
worden ter inspiratie enkele van deze 
projecten kort toegelicht.

• Het hoofdstuk afwegingskader kan 
gebruikt worden om gebiedsspecifiek 
te bepalen of de overdracht van het 
beheer van EVZ’s tussen gemeenten 
en ondernemers wenselijk/rendabel is. 

Voor de daadwerkelijke overdracht van 
het beheer moeten op basis van de lokale 
situatie, afspraken gemaakt worden. 
Het voorliggende document en het in de 
bijlage 1 bijgevoegde voorbeeldcontract 
dienen als basis voor het realiseren van 
deze overdracht.
In de verklarende woordenlijst (bijlage 3) 
vindt u een uitleg van enkele belangrijkste 
begrippen en afkortingen binnen deze 
leidraad.
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Beleids- en wettelijk kader
Tijdens het onderhoud van EVZ’s gelden 
verschillende wetten en regels, waarmee 
rekening dient te worden gehouden. 
Verder liggen er diverse beleidsstukken 
ten grondslag aan de doelen en het 
gebruik van het gebied. Voornamelijk 
vanwege de ecologische functie is 
het van belang dat er extra zorg wordt 
gedragen voor het verantwoord omgaan 
met de ontwikkeling en het beheer van 
het gebied. Hierna is in een overzichtelijk 
stroomschema weergegeven met 
welke wetten en beleidsregels rekening 
gehouden dient te worden. Een verdere 
onderbouwing van deze wet- en 
regelgeving is terug te vinden in bijlage 2.
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Wetten en regels:
- Wet Ruimtelijke 
  Ordening
- Flora- en Faunawet
- Natuurdoelen

Ligt de EVZ binnen de 
Groenblauwe structuur (GBS)?

Kerngebied GBS

Mantel of Waterberging GBSNatuurnetwerk Nederland

Ja

Ja Nee

Nee

Wetten en regels:
- Wet Ruimtelijke 
  Ordening
- Flora- en Faunawet
- Ja-mitsbenadering

Wetten en regels:
- Wet Ruimtelijke 
  Ordening
- Flora- en Faunawet

Actiestappen:
- Bestemmingsplan ophalen 
  via: ruimtelijkplannen.nl
- Natuurdoel ophalen uit de 
  Index Natuur en Landschap
- Structuurvisie Provincie
  Noord-Brabant raadplegen

Actiestappen:
- Bestemmingsplan ophalen 
  via: ruimtelijkplannen.nl
- Structuurvisie Provincie
  Noord-Brabant raadplegen

Actiestappen:
- Bestemmingsplan ophalen 
  via: ruimtelijkplannen.nl

Stroomdiagram van de wetten en regels die raakvlakken hebben bij het beheer van EVZ’s in de provincie Noord-Brabant. Bij iedere stap 
in dit diagram dient de vraag: ‘Ligt de EVZ binnen de‘ gesteld te worden. (Op basis van Langenberg et al., 2015)
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Eisen en randvoorwaarden
Een EVZ wordt aangelegd om het 
verplaatsen (migreren) van dieren 
en planten tussen natuurgebieden 
opnieuw mogelijk te maken en hiermee 
de biodiversiteit te bevorderen. Naast 
de ecologische waarde van een hoge 
biodiversiteit kan deze o.a. ook bijdragen 
aan een natuurlijke plaagbestrijding 
of bestuiving van gewassen. Dit 
kan van grote meerwaarde zijn voor 
omliggende agrarische bedrijven (zie 
kader hieronder). Om een verhoging 
van de biodiversiteit te bereiken worden 
tussen natuurgebieden EVZ’s ingericht 
die moeten functioneren voor migratie 
en als leef- en voortplantingsgebied voor 
soorten. Om dit doel te kunnen bereiken 
is het essentieel dat de EVZ functioneert 
voor de aangewezen doelsoorten en 
dus voldoet aan de eisen die de soorten 
aan hun omgeving stellen. Hierbij zijn 
functies als voedselaanbod, diversiteit, 
vegetatiestructuur en rust bepalend.
Om te zorgen dat een EVZ goed 
functioneert is beheer voor ontwikkeling 
richting of instandhouding van de 
groenstructuren noodzakelijk. In 
dit hoofdstuk worden de eisen en 
randvoorwaarden van de verschillende 
elementen in een EVZ gesteld. Hierbij is 
een verdeling gemaakt naar de meest 
voorkomende streefbeelden en functies 
binnen EVZ’s. 

De eisen en randvoorwaarden zijn zo 
omschreven dat het mogelijk blijft voor 
participerende ondernemers om het 
beheer op een manier uit te voeren die het 
beste aansluit bij hun bedrijfsvoering. Zo 
kan bijvoorbeeld voor het verwijderen van 
grazige vegetatie zowel een maaimachine 
als een grazer gebruikt worden. Hierbij 
kunnen de recreatieve waarde van 
het gebied benut blijven zonder dat de 
ecologische doelen uit het oog verloren 
gaan.

Effecten verhogen biodiversiteit
In de nationale en internationale literatuur 
is veel onderzoek gedaan naar de effecten 
van veranderingen in biodiversiteit. 
Het is aangetoond dat verschillende 
insectengroepen (lieveheersbeestjes, 
zweefvliegen, parasitaire wespen en 
loopkevers) en spinnen een belangrijke 
rol spelen bij de plaagonderdrukking 
van bijvoorbeeld schadelijke bladluizen, 
rupsen en larven van schadelijke kevers 
(Geertsema et al.; Vakblad natuur bos 
en landschap, mei 2015). Hiernaast 
blijkt een hoge biodiversiteit ook bij te 
dragen aan de bestuiving van gewassen. 
Naast honingbijen zijn ook solitaire bijen, 
hommels en zweefvliegen onmisbaar 
voor bestuiving van gewassen. Het 
verhogen van biodiversiteit kan dus, 
naast van waarde voor natuur, ook van 
grote meerwaarde zijn voor agrariërs. De 
bestuiving en plaagonderdrukking vinden 
plaats in de landbouwpercelen, maar door 
het intensieve beheer, homogene condities 
en regelmatige verstoring zijn veel nuttige 
insecten afhankelijk van het omliggende 
landschap om hun levenscyclus te kunnen 
voltooien. Het is dus van groot belang dat 
de omgeving van landbouwgebieden op 
een juiste wijze ingericht en beheerd wordt 
om het geschikte leefgebied voor deze 
soorten te faciliteren. 
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Eisen en randvoorwaarden
Streefbeelden
De natuur binnen EVZ’s bestaat uit 
verschillende elementen. In deze 
paragraaf wordt voor de meest 
voorkomende elementen elk afzonderlijk 
een streefbeeld beschreven met de 
belangrijkste bijbehorende eisen. Deze 
eisen zijn vaak niet op soortniveau 
beschreven maar gericht op het creëren 
van essentiële functies (bv. voedsel, 
schuilen en voortplanten) voor de 
doelsoorten van de EVZ. Door het beheer 
conform deze eisen en de algemene 
randvoorwaarden en uitgangspunten uit 

te voeren wordt het streefbeeld bereikt.  
De methode van beheer is hierbij niet 
beschreven, deze wordt bepaald door 
de ondernemer. Indien het noodzakelijk 
is een specifieke beheermethode toe te 
passen om het streefbeeld te bereiken, 
dan is dit opgenomen in de eisen. Een 
hulpmiddel bij het goed uitvoeren van 
het beheer is de beheerkalender, die per 
streefbeeld specifiek gemaakt is. Hierin is 
opgenomen wat de kwetsbare periodes 
en voorkeursperiodes van mogelijk 
voorkomende soorten zijn voor het 
uitvoeren van het beheer en onderhoud. 

Het werken in de kwetsbare periodes 
is af te raden, maar soms wel mogelijk. 
Dit moet echter gepaard gaan met extra 
voorzorgsmaatregelen, zoals het gebruik 
van een goedgekeurde gedragscode 
(zie algemene randvoorwaarden en 
uitgangspunten hierna).  Middels een 
periodieke schouwing moet bekeken 
worden of de gekozen methode aansluit 
bij de gewenste ontwikkeling en uiteindelijk 
resulteert in het beoogde streefbeeld met 
bijbehorende functies. 

11



• Bij het aantreffen van schadelijke 
soorten voor natuur of landbouw 
(o.a. invasieve exoten als japanse 
duizendknoop, amerikaanse 
vogelkers, amerikaanse eik en robinia 
en ook faunasoorten) moet contact 
met de gemeente opgenomen worden. 
Als uitzondering mag in overleg 
met de gemeente plaatsgewijze 
(chemische)bestrijding plaatsvinden. 
Voor het herkennen van schadelijke 
exoten wordt verwezen naar de 
veldgids Exoten (Leewis et al., 2013).

• Het gebied moet altijd (als dit nu ook 
het geval is) toegankelijk blijven voor 
recreanten. 

• De recreatieve druk op het gebied 
mag niet ten koste gaan van de 
ecologische doelstellingen. 

• Bij het uitvoeren van de 
onderhoudswerkzaamheden moeten 
verstoringen in het profiel of de 
toplaag tot een minimum beperkt 
worden. Insporing van de banden 
van machines mag maximaal 5 cm 
bedragen

• Er mag niet bemest worden. Het 
opbrengen van ruige stalmest 
(volgens voorwaarden op www.
portaalnatuurenlandschap.nl) vormt 
een uitzondering hierop wanneer dit 
de ecologische doelstelling (vaak 
i.v.m. weidevogels) ten goede komt.

• Begrazing is toegestaan, mits deze 
wordt uitgevoerd conform de eisen en 
bijdragen aan het bereiken van het 
streefbeeld. Er is echter geen jaarrond 
en integrale begrazing toegestaan.

• Er mag geen slootveegsel en/of –
bagger worden opgebracht.

• Het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen in de EVZ is niet 
toegestaan.

• Er mogen uitsluitend inheemse 
planten ingezaaid en geplant worden. 
Hiermee wordt de kans op invasieve 
soorten (exoten) verkleind.

Algemene randvoorwaarden en 
uitgangspunten

• Om bij uitvoering van het beheer 
geen schade toe te brengen aan 
beschermde soorten en te voldoen 
aan het gestelde in de Flora- en 
faunawet moet zoveel mogelijk buiten 
kwetsbare periodes van soorten 
gewerkt worden. Wanneer wel 
binnen kwetsbare periodes gewerkt 
wordt, moet dit gebeuren volgens 
een vastgestelde gedragscode. Met 
betrekking tot EVZ’s  zijn de volgende 
gedragscodes toepasbaar: 

•  Gedragscode beheer    
 groenvoorzieningen;

•  Gedragscode Waterschappen;
•  Gedragscode Natuurbeheer;
•  Gedragscode Bosbeheer;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12maand
vissen

amfibieën
reptielen

zoogdieren
vleermuizen

vissen
vaatplanten

groen: voorkeursperiode, rood: meest kwetsbare priode(s), oranje: minder kwetsbare periode(s)

BeheerkalenderKenschets

Kruidenrijk grasland

Dit streefbeeld omvat droge tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke graslanden. 
De planten die in dit streefbeeld voorkomen zijn merendeels algemenere soorten die 
weinig specifieke eisen aan de omgeving stellen. De voorkomende planten zijn daarom 
niet bepalend voor de kwaliteit van dit streefbeeld. De milieu- en watercondities slechts in 
beperkte mate. Wel is het belangrijk om te streven naar een zo groot mogelijke variatie in 
soortenrijkdom en vegetatiestructuur. De diversiteit van de verschillende graslanden met 
variatie in droge en nattere gebieden en de percelen met en zonder begrazing bieden 
voor de recreant een veelzijdig en natuurlijk beeld. Door de verschillende bloeiperioden 
van kruiden is het beeld door het jaar heen ook veranderlijk. Dit maakt het voor de 
recreant aantrekkelijker frequenter in het gebied te vertoeven.     
Grasland beheren om vegetatie voldoende kort te houden en houtige opslag te 
voorkomen (op basis van de hieronder beschreven eisen).
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Doelsoorten
 Soortgroep Functie Van belang
Vogels - Broeden

(grondbroedende soorten)
- Voedselaanbod (ongewervelden)

- Rust voor broeden
- Afwisseling vegetatiestructuur voor schuilmogelijkheid en voedselaanbod van 
ongewervelden

Amfibieën - Migratie
- Voedselaanbod

- Ruigere grasoppervlakken en bermen in de buurt van watergangen- en partijen 

Reptielen - Thermoregulatie
- Voedselaanbod

- Afwisseling in hoogte van vegetatie (koel en warm) binnen de grazige vegetatie en 
tussen gras en struweel

Zoogdieren - Voortplanting
- Voedselaanbod

- Afwisseling in hoogte van vegetatie binnen de grazige vegetatie en tussen gras en 
struweel

Vaatplanten - Groeiplaats - Afwisseling in de mate van vocht, voedselrijkdom en beheerintensiteit
Ongewervelden - Voortplanting

- Voedselaanbod
- Afwisseling in hoogte van vegetatie binnen de grazige vegetatie en tussen gras en 
struweel 
- Afwisseling aan nectar- en waardplanten

 
Grasland beheren om vegetatie voldoende 
kort te houden en houtige opslag te 
voorkomen (op basis van de hieronder 
beschreven eisen). 

Activiteiten

Binnen het kruiden- en faunarijk grasland zijn 
grasachtigen dominant, maar mossen hebben 
een oppervlakteaandeel van tenminste 30%. 
De volgende eisen zijn hiernaast van belang:
• De vegetatie bestaat uit meerdere 

grassoorten en een afwisseling aan 
kruidensoorten, zodat er in elk seizoen 
bloeiende planten aanwezig zijn 
(voorjaars-, zomer- en najaarsbloeiers). 
Per seizoen bloeien er soorten met 
verschillende bloemvormen (bijvoorbeeld 
vlinderbloemigen, lipbloemigen en 
schermbloemigen) en kleuren.

• Vegetatiestructuur grazige vegetatie: op 
elk moment is op ca. 1/3 van het totale 

areaal, verspreid, hoge vegetatie van 
grassen en kruiden (> 30cm hoogte) 
aanwezig. Op ca. 1/3 van het totale 
areaal is verspreid, lage vegetatie met 
grassen en kruiden (1-15 cm) aanwezig. 
Het laatste ca. 1/3 deel van het totale 
areaal bevind zich in een stadium tussen 
hoge en lage vegetatie in.

• Overgang water naar grasland: op elk 
moment ca. 1/3  hoge vegetatie van 
grassen en kruiden (> 30cm hoogte) 
aanwezig verspreid over het areaal 
waarop deze overgang aanwezig is.

• Er moet minimaal 5% open bodem 
(onbegroeid) aanwezig zijn in het gebied.

• Er mag maximaal op 10% van het 
grasland areaal verstoring van de toplaag 
optreden zodat open bodem ontstaat.

• Struweel: minimaal 5% tot maximaal 15 
% van het areaal.

• Solitaire bomen en kleine bosjes (>5m 
hoogte): minimaal 1% tot maximaal 5 % 
van het areaal.

• Tussen jaren vindt roulatie plaats 
in locaties waar de drie hierboven  
beschreven vegetatiestructuren (hoog, 
middel en laag) in grazige vegetatie 
voorkomen.

• Er mag gezaaid worden, echter alleen 
met een mengsel van inheemse grassen 
en kruiden.

• Vrijkomende vegetatie (door bv. maaien 
of snoeien) wordt verwijderd nadat deze 
minstens 3 dagen en maximaal 10 dagen 
op locatie heeft gelegen.

• Bij begrazing van de aanliggende 
gronden is een raster aanwezig dat zich 
op de grens van het element met het 
aanliggende landbouwperceel bevindt.

Eisen
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BeheerkalenderKenschets

Poelen

De poelen staan niet onder invloed van ander oppervlaktewater maar 
worden gevoed door grond- en regenwater. Omdat de overgang van 
droog naar nat heel geleidelijk, door de aanwezigheid van flauwe 
oevers, verloopt zullen verschillende soorten in het water en op de 
oevers aanwezig zijn. Er zijn drijvende, half ondergedoken en onder 
water groeiende waterplanten aanwezig. 
Voor de recreant zijn de poelen een plaats waar amfibieën en libellen 
van dichtbij waargenomen kunnen worden. Door de natuurlijke oever- 
en waterplanten vallen de poelen extra op in het landschap.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12maand
vissen

amfibieën
reptielen

zoogdieren
vleermuizen

vissen
vaatplanten

risicovolle periodes m.b.t. opschonen van waterganen, sloten en waterpartijen
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Doelsoorten
 Soortgroep Functie Van belang
Amfibieën • Voortplanting

• Voedselaanbod
• Goede waterkwaliteit
• Flauwe schaars begroeide oevers
• Aanwezigheid van voldoende onderwaterplanten
• Niet dieper dan ca. 0.5 meter onder GLG
• Aanwezigheid ondiepe (snel opwarmende) stukken

Vaatplanten • Groeiplaats • Gedeelte laten staan tijdens opschonen poel
Ongewervelden • Voortplanting

• Voedselaanbod
• Aanwezigheid van voldoende onderwaterplanten

Op basis van de hieronder beschreven 
eisen worden de oevers beheerd om 
vegetatie voldoende kort te houden en 
houtige opslag te beperken. Water wordt 
beheerd zodat de poel niet volledig 
dichtgroeit en verschil in ontwikkeling van 
vegetatie aanwezig is.

Activiteiten

De poelen fungeren in de EVZ’s als 
stapstenen. Ze zijn voornamelijk gelegen 
in de vochtige graslanden. In de poelen 
is zowel een afwisselende oever- als 
watervegetatie aanwezig. De volgende 
eisen zijn daarnaast van belang:
• De oever van de poel is begroeid met 

inheemse plantensoorten met een 
bedekking van minimaal 50%. Voor 
het herkennen van schadelijke exoten 
wordt verwezen naar de veldgids 
Exoten (Leewis et al., 2013).

• De zon beschenen oever 
(voornamelijk noordzijde poel) mag 

Eisen

voor maximaal 25% dichtgroeien met 
vegetatie hoger dan 50 cm.

• De zon beschenen oever 
(voornamelijk noordzijde poel) moet 
minimaal voor 20% onbegroeid zijn of 
vegetatie bevatten lager dan 20 cm.

• Maximaal 25% van de oppervlakte van 
de oever is begroeid met vegetatie 
hoger dan 1 meter

• Schadelijke exoten (veldgids Exoten; 
Leewis et al., 2013) en houtige opslag 
mogen niet voorkomen in de poel of 
op de oever.

• De poel zelf mag niet dichtgroeien 
(maximaal voor 25%) of verlanden. 

• De waterdiepte van de poel moet 
minimaal 0,5m onder maaiveld diep 
zijn, incidenteel mag de poel in de 
zomerperiode droogvallen. 

• Bij het opschonen van de poel 
om dichtgroeien of verlanden te 
voorkomen moet 1/3 van de vegetatie 
behouden blijven.

• Vrijkomende vegetatie na onderhoud 
wordt verwijderd nadat deze minstens 
1 dag en maximaal 4 dagen op locatie 
heeft gelegen.

• Vissen zijn niet gewenst in de poelen, 
omdat deze negatieve effecten op de 
voortplanting van amfibieën hebben. 
Als vis wordt aangetroffen moet deze 
verwijderd worden.

• Er mogen geen eenden/ganzen 
gehouden worden in of gelokt worden 
naar de poel.

• De oever wordt niet begraasd. Bij 
begrazing van de aanliggende 
gronden is een raster aanwezig dat 
zich op de grens van de oever met het 
aanliggende vegetatietype bevindt.
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BeheerkalenderKenschets

Watergangen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12maand
vissen

amfibieën
reptielen

zoogdieren
vleermuizen

vissen
vaatplanten

risicovolle periodes m.b.t. opschonen van waterganen, sloten en waterpartijen

Watergangen hebben vaak een dubbele functie, afhankelijk van de wateraanvoer. Op 
piekmomenten moeten de waterlopen in staat zijn voldoende water af te voeren of te 
bergen. Buiten deze momenten moeten ze het water zo lang mogelijk vasthouden, 
zodat de aangrenzende percelen niet verdrogen. Naast deze hydrologische 
eigenschappen vervult een watergang ook een belangrijke ecologische functie. De 
watergangen fungeren in de EVZ’s als leef- en voortplantingsgebied voor veel vissen, 
amfibieën, insecten en watergebonden vogels. Juist de combinatie van het water, 
het habitat op de oevers en de omliggende bloemrijke graslanden en struwelen biedt 
voor de verschillende doelsoorten een compleet habitat. Door de afwisseling van 
watergangen van verschillende vormen, grootte en maten is de verscheidenheid 
groot. Dit biedt voor de recreant op elke hoek een andere beleving van water.

*
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Doelsoorten
 

* alleen van toepassing bij watergangen niet in beheer door een waterschap

Soortgroep Functie Van belang 
Vogels • Broeden (watergebonden soorten)

• Voedselaanbod (ongewervelden en 
planten)

• Rust voor broeden
• Diversiteit in vegetatie op land en in het water voor  voedselaanbod

Vissen • Leefgebied • Goede waterkwaliteit
• Afwisseling in begroeiing, diepte en stroomsnelheid

Amfibieën • Migratie
• Voedselaanbod

• Ruigere grasoppervlakken en bermen in de buurt van watergangen 
en -partijen

Vaatplanten • Groeiplaats • Afwisseling in groeiomstandigheden
Ongewervelden • Leefgebied • Waterkwaliteit

• Afwisseling in vegetatiestructuur 

Op basis van de hieronder beschreven eisen 
worden de oevers beheerd om vegetatie 
voldoende kort te houden en houtige opslag 
te beperken. Water wordt beheerd zodat 
de watergang niet volledig dichtgroeit 
en verschil in ontwikkeling van vegetatie 
aanwezig is.

Activiteiten

De watergangen fungeren in de EVZ’s als 
leefgebied voor sommige soorten en corridor 
voor andere. In en om de watergangen 
is zowel een afwisselende oever- als 
watervegetatie aanwezig. De volgende eisen 
zijn hiernaast van belang:
• De watergang moet voldoende water 

afvoeren zodat er geen wateroverlast 
optreedt.

• Het watervoerende profiel mag niet 
dichtgroeien of verlanden, afgekalfde 
of weggespoelde oevers mogen niet 
voorkomen.

Eisen

• Vegetatiestructuur oevers: op elk 
moment is op ca. 1/3 van het totale 
areaal (verspreid), hoge vegetatie (> 
30cm hoogte) aanwezig. Op ca. 1/3 
van het totale areaal is (verspreid), 
lage vegetatie (1-15 cm) aanwezig. Het 
laatste ca. 1/3 deel van het totale areaal 
bevindt zich in een stadium tussen hoge 
en lage vegetatie in.

• Bij het uitmaaien van de watergang 
moet 1/3 van de vegetatie behouden 
blijven, verspreid over totale lengte van 
de watergang.

• Ongeregeldheden die de doorstroming 
negatief beïnvloeden uit de waterloop 
verwijderen.

• Vrijkomende vegetatie na onderhoud 
wordt verwijderd nadat deze minstens 1 
dag en maximaal 4 dagen  op de oever 
heeft gelegen.

• De oevers worden niet begraasd. Bij 
begrazing van de aanliggende gronden 
is een raster aanwezig dat zich op de 
grens van de oever met het aanliggende 
vegetatietype bevindt.
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BeheerkalenderKenschets

Beplanting en bomen

De beplanting in EVZ’s bestaat vaak uit struweelvormige ruigtes, hagen, 
bomen en kleine stukjes bos. Alle beplanting heeft een natuurlijk, enigszins 
verwilderde uitstraling. De doelsoorten voor de hagen, ruigtes en bomen 
zijn onder andere vleermuizen en struweelvogels. Door de aanwezigheid 
van een zoom en mantelvegetatie wordt ook het insectenleven bevorderd. 
Deze insecten, samen met de insecten uit de bloemrijke graslanden en 
omringende watergangen/poelen, kunnen dienen als voedsel voor de 
vleermuizen en struweelvogels. Daarnaast kunnen struweelvogels een 
nest bouwen in de aanwezige beplanting. In de ruigtes is op verschillende 
plaatsen zowel liggend als staand dood hout aanwezig. Daarbij moet er wel 
op gelet worden dat ze geen belemmering vormen voor de recreanten in het 
gebied. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12maand
vissen

amfibieën
reptielen

zoogdieren
vleermuizen

vissen
vaatplanten

risicovolle periodes m.b.t snoeien van bomen en beplanting
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Doelsoorten
 Soortgroep Functie Van belang
Vogels • Broeden 

• Voedselaanbod (ongewervelden en vruchten)
• Rust en beschutting/bescherming voor broeden
• Diversiteit in vegetatie voor  voedselaanbod 

Amfibieën • Overwintering • Strooisel en takken/stammen voor bescherming/beschutting
Reptielen • Beschutting • Ruige vegetatie om in te schuilen
Vleermuizen • Oriëntatie

• Verblijfplaats
• Lijnvormige structuren voor oriëntatie
• Holle bomen als verblijfplaats 

Zoogdieren • Schuilen
• Migreren 

• Lijnvormige structuren voor oriëntatie
• Beschutting

Vaatplanten • Groeiplaats • Afwisseling in groeiomstandigheden 
Ongewervelden • Leefgebied 

• Oriëntatie 
• Gelijkmatige overgang van lagere beplanting naar struwelen en 

bomen
• Lijnvormige  structuren voor oriëntatie

Om gevaarlijke situatie voor recreanten te 
vermijden moet de algemene zorgplicht 
toegepast worden. Het beheer ter 
voorkomen van verruiging/verstruweling/
verbossing op ongewenste locaties en ter 
stimulatie van zoom en mantelvegetaties 
wordt volgens onderstaande eisen 
uitgevoerd.

Activiteiten

Er is een gevarieerde samenstelling van 
inheemse struweel- en boomvormers 
aanwezig. De volgende eisen zijn hiernaast 
van belang:
• Onder de aanwezige struweel- en 

boomvormers zijn, verspreid over het 
areaal, zowel soorten aanwezig die 
eetbare vruchten, bessen en noten 
dragen.  Ook zijn doorndragende 
soorten aanwezig. Verder zijn onder de 
aanwezige soorten, verspreid over het 
areaal, zowel voorjaars-, tussen voorjaar 

Eisen

en zomer, en zomerbloeiers aanwezig.
• Op minstens 50% van de overgangen 

van lage naar hoge vegetatie wordt het 
beheer ingezet op de ontwikkeling van 
een zoom en mantelvegetatie 

• Bij het terugzetten van ruigtes blijft 1/3 
gespaard, verspreid over het gehele 
areaal.

• In de ruigtes, struwelen en bossen wordt 
zowel liggend als staand dood hout niet 
verwijderd tot een maximum van ca. 5% 
van het areaal. 

• Het gesnoeide takhout wordt verwijderd 
of op rillen in het plantvlak gelegd.

• Bij versnipperen van het takhout mogen 
de snippers niet in de EVZ worden 
verwerkt

• Bij verbranden van het takhout (indien dit 
mogelijk is in kader van APV) geen vuur 
maken in of binnen 50 meter vanaf de 
EVZ

• De houtige vegetaties zijn niet strak 
geschoren. Ze passen in het natuurlijke 
karakter van het gebied. 

• Bij het snoeien van hagen wordt nooit 
meer dan 50% van het oppervlakte per 
jaar gesnoeid.

• De solitaire bomen en boomgroepen 
mogen vrijuit groeien. 

• Om gevaarlijke situatie voor recreanten 
te vermijden moet de algemene 
zorgplicht toegepast worden.

• Ten behoeve van de dunning in het bos 
wordt maximaal 20% gedund, verspreid 
over het areaal.

• Bij begrazing van de aanliggende 
gronden is een raster aanwezig waardoor 
schade door vraat aan houtige vegetatie 
en betreding ervan wordt voorkomen. 
Het raster mag niet bevestigd zijn aan 
stammen van de houtige vegetatie zelf.
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Wandel- en onderhoudspaden
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Naast dat het gebied dienst doet als 
ecologische verbindingszone heeft deze 
ook vaak een recreatieve functie. Om die 
reden zijn er vaak verschillende voorzie-
ningen getroffen voor recreanten. Deze 
moeten altijd voldoen aan het principe 
‘schoon, heel en veilig’.

Beloopbaar houden/laag houden 
vegetatie en afval verwijderen volgens 
onderstaande eisen.

Activiteiten

Voor de paden geldt niet alleen dat ze 
schoon moeten zijn van zwerfvuil (≤ 3 stuks 
per 100 m2), maar ook niet overgroeid 
mogen zijn. Belemmeringen voor het gebruik 
door de recreant of onderhoudsvoertuigen 
mogen niet voorkomen. De struinpaden 
(wandelen buiten de gebaande paden) zijn 
hiervan uitgezonderd omdat deze gedurende 
de zomer grotendeels overgroeid zijn. Op 
deze manier worden de percelen waar de 
struinpaden liggen ook met rust gelaten 
tijdens het broedseizoen. 

Eisen

Kenschets
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Verwante projecten
In Nederland is er van oudsher al een grote 
verwevenheid tussen het agrarische- en 
natuurlandschap. In het verleden heeft 
dit gezorgd voor het ontstaan van rijke 
biodiversiteit. Helaas staat deze biodiversiteit 
onder druk, wat knelpunten oplevert voor 
zowel de natuur als voor de agrarische 
sector. Om deze positieve verwevenheid 
weer te herstellen zijn meerdere initiatieven 
opgericht. In het kader van het thema van 
deze leidraad “de overdracht van het beheer 
van EVZ’s“ kunnen deze verwante projecten 
informatie bieden en stimulerend werken 
bij het effectueren van deze overdracht. 
Hieronder worden een aantal initiatieven en 
projecten kort beschreven. Dit is echter maar 
een greep uit het totaalaanbod en dient als 
inspiratie.

Agrarische natuurvereniging
Burgers en overheden vragen de agrariërs 
steeds vaker om invulling te geven aan het 
bieden van recreatieve mogelijkheden, het 
leveren van streekproducten of het beheer 
van natuur- en landschapselementen. Aan 
de andere kant zoeken boeren contact 
met burgers en wordt ingestoken op 
nevenactiviteiten op het agrarische bedrijf 
(verbrede landbouw). Ook boeren willen 
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 
nemen door zich in te zetten voor natuur 
en landschap, recreatie en educatie. Het 
verenigen van agrariërs in een collectief kan 
ook bij het beheer van EVZ’s bijdragen in 

efficiëntie en kennisdeling wat het succes 
van het beheer ten goede komt, zowel voor 
het behalen van de gewenste streefbeelden 
als passend binnen de agrarische ‘verbrede’ 
bedrijfsvoering.

Enkele voordelen van het oprichten van een 
agrarische natuurvereniging zijn:
• Een collectief met een gebiedsbreed 

draagvlak;
• Efficiënter en slagvaardiger met korte 

lijntjes;
• Niet iedere agrariër hoeft het wiel zelf uit 

te vinden (1+1=3);
• Goede samenwerking en uitwisseling 

van kennis en materialen;
• Een professionele gebiedspartij als 

gesprekspartner voor overheden;
• De mogelijkheid om een eigen identiteit  

te ontwikkelen en te promoten.
In Nederland zijn ca. 170 agrarische 
natuurverenigingen actief (Vakblad natuur 
bos en landschap, mei 2015).

Stichting collectief agrarisch 
natuurbeheer
Doel van de stichting is het ondersteunen 
van agrarische collectieven bij hun rol als 
eindbegunstigde voor subsidies in het 
nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer (ANLb) dat in 2016 van 
start gaat. 

Collectieven in de vorm van groepen van 
boeren (agrarische natuurverenigingen) en 
andere agrarische grondgebruikers gaan 
een belangrijke rol spelen in het nieuwe 
subsidiestelsel: zij zijn eindbegunstigde 
(en daarmee eindverantwoordelijk) 
voor de subsidie agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer. De uitvoering van het 
ANLb wordt door het gebied georganiseerd, 
waardoor er meer samenhang in beheer 
komt en daarmee de beheerkwaliteit en 
de ecologische kwaliteit in het gebied 
verbetert. Ook de inpasbaarheid van het 
beheer in de agrarische bedrijfsvoering kan 
verbeterd worden, waardoor er ruimte is voor 
ondernemerschap van boeren en afspraken 
duurzaam worden vastgelegd. 
Het gaat hier om subsidies voor agrarisch 
ondernemers die landbouwgrond willen 
gebruiken voor agrarisch natuurbeheer. 
Omdat de EVZ’s op gemeentegrond zijn 
gelegen komen zij niet in aanmerking voor 
deze subsidies. Een combinatie van EVZ’s 
met aanliggende gebieden met agrarisch 
natuurbeheer kan echter de biodiversiteit en 
daarmee de gunstige effecten op bestuiving 
en plaagbestrijding versterken (zie het 
kader op pagina 10). Hierdoor is het heel 
interessant voor ondernemers om deze 
combinatie verder te onderzoeken.

Meer informatie: www.scan-collectieven.nl
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Boeren voor natuur
In 2001 ontwikkelde onderzoeksinstituut 
Alterra het concept ‘Boeren voor Natuur’. 
De kerngedachte is dat agrarische 
bedrijven een belangrijke rol kunnen 
spelen in het beheer van natuur en 
landschap. Tussen de huidige gangbare 
landbouw en de klassieke natuurterreinen 
ligt een onontgonnen gebied. Dat is 
het gebied van Boeren voor Natuur. 
Er zijn vormen van landbouw mogelijk 
waarbij het realiseren van natuur- 
en landschapsdoelen voor de boer 
volwaardige bedrijfsdoelen zijn. In de 
visie Boeren voor Natuur zijn die nieuwe 
vormen van landbouw beschreven. 
Belangrijke kenmerken zijn dat de boer 
zelfstandig ondernemer blijft en dat het 
‘produceren’ van natuur en landschap 
wezenlijk bijdraagt aan het inkomen van 
de boer en de continuïteit van zijn bedrijf.
Hieronder een opsomming van een aantal 
uitgangspunten en consequenties van het 
toepassen van het principe van Boeren 
voor Natuur:
• Bedrijfssysteem: 

voorwaardescheppend voor natuur 
i.p.v. natuurdoeltypen per perceel 
zoals bij ANLb hierboven;

• Ondernemerschap boer (vrije keuzes) 
staat centraal;

• Afspraken voor de lange termijn (30 
jaar i.p.v. gebruikelijke 6 jaar);

• Afspraken m.b.t. erfdienstbaarheden;
• Regionale (co-) financiering;

• Gaat verder dan agrarisch 
natuurbeheer, maar de boer blijft wel 
eigenaar van de grond;

• Goedkoper dan de aankoop van de 
grond voor natuurinrichting;

• Terug naar een gemengde 
bedrijfsvoering;

• Meer natte grond (hogere 
waterstanden);

• Boer moet woekeren met mineralen 
en op zoek naar nieuwe balansen;

• Het bedrijf is biologisch en produceert 
slow food voor een nieuwe markt.

Meer informatie: http://www.
boerenvoornatuur.nl

Groenzoom
De Groenzoom is een langgerekt 
natuurgebied van 560 ha, ten noorden 
van Berkel en Rodenrijs, en ten oosten 
van Pijnacker. In 2010 is gestart 
met de ontwikkeling van het gebied 
waarbij verscheidene functies plaats 
maakten voor de ontwikkeling van 
natuur. De Groenzoom maakt deel uit 
van de ecologische verbindingszone 
Groenblauwe Slinger en loopt door de 
Randstad. Dit om te voorkomen dat 
de Haagse en de Rotterdamse regio 
samengroeien. 

De Groenzoom bestaat voornamelijk 
uit oer-Hollandse polders. Deze 
worden sinds jaar en dag begraasd 

door koeien en schapen en bieden 
ruimte voor weidevogels, waterberging, 
natuurvriendelijke oevers en recreatie. 
De terreinbeheerder beschikt echter niet 
over eigen vee. Begrazing is hier wel 
een vereiste voor de ontwikkeling van 
kruiden en faunarijk grasland. Daarnaast 
zijn enkele andere natuurtypen gebaat bij 
(na)begrazing om de gestelde doelen te 
bereiken. 

Door percelen te verpachten wordt een 
win-win situatie gecreëerd. Agrariërs 
uit de buurt weiden hun vee nabij hun 
boerderij. De pachter krijgt in het contract 
duidelijke richtlijnen mee, bijvoorbeeld 
ten aanzien van het aantal stuks vee dat 
wordt ingezet. Deze eisen zijn afgestemd 
op het te realiseren natuurtype. Hiermee 
zijn er interessante raakvlakken met de 
deze leidraad waarin gekeken wordt naar 
de mogelijkheid om beheer van EVZ’s met 
beschreven streefbeelden over te dragen 
naar ondernemers:
• Hoe wordt een beheercontract op de 

markt gezet;
• Welke eisen worden er gesteld aan 

natuurdoelen;
• Hoe worden natuurdoelen, en dus het 

succes van het beheer, geëvalueerd.
Meer informatie: www.btl.nl & www.
degroenzoom.nl.
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Afwegingskader & proces
In deze leidraad zijn de belangrijkste eisen 
en randvoorwaarden beschreven waarmee 
rekening moet worden gehouden bij de 
overdracht van beheer van EVZ’s tussen 
gemeenten en ondernemers. Het bepalen 
of de overdracht daadwerkelijk wenselijk/
rendabel is voor beide partijen blijft een 
specifieke afweging. Enkele leerpunten uit 
verwante projecten (hoofdstuk 4) kunnen 
worden meegenomen om deze afweging 
te maken (5.1 afwegingskader). Hieronder 
worden de belangrijkste kansen en 
aandachtspunten overzichtelijk benoemd 
voor zowel gemeente als ondernemer. 
Deze onderwerpen kunnen dienen als 
bespreekpunten in overleg tussen een 
gemeente en de ondernemer om tot 
een uitgewerkte beheerovereenkomst 
te komen (bijlage 1: voorbeeldcontract). 
De processtappen die hierbij betrokken 
zijn worden weergegeven in onderstaand 
diagram (paragraaf 5.2).

Onderwerp Gemeente Ondernemer
Verhogen biodiversiteit • Behalen van de 

biodiversiteitsdoelen
• Natuurlijke plaagbestrijding
• Natuurlijke bestuiving
• Meer invloed op 

soortsamenstelling in EVZ
Imago • Positieve uitstraling 

gemeente bij 
samenwerking met 
lokale ondernemers

• Imagoverbetering (de goede 
boer)

• Producten op andere manier 
(ecologisch/duurzaam) in de 
markt zetten

• Recreatie als toevoeging aan 
bedrijfsvoering

Kosten • Geen/minder/overdracht 
beheerkosten

• Controle resultaten 
beheer

• Overleggen ondernemer

• Minder kosten plaagbestrijding
• Minder kosten bestuiving
• Tijdelijke graasruimte 
• Beheerkosten
• Materiaalkosten

Agrarisch collectief • Minder overlegpartners
• Interne controle 

resultaten beheer
• Ontzorging gemeente

• Groter draagvlak
• Efficiënt (delen overhead)
• Kennis en materieel 

uitwisseling
• Professioneel overlegorgaan
• Eigen identiteit ontwikkelen en 

promoten (imago)
Eigendom grond • Geen kansen voor inzet 

subsidie doordat grond 
in bezit van gemeente / 
waterschap is

• Inzet eigen grond
• Overname grond gemeente
• Pacht 

Contract(duur) • Continuïteit garanderen 
• Gebiedsspecifiek maken 

contract

• Zekerheid
• Aansluiten bij bedrijfsvoering

Afwegingskader



Processtappen

Initatiefase
Wie:   Projectleider gemeente
Wat:   - Inventariseren ligging EVZ t.o.v ondernemers
   - Streefbeelden EVZ vaststellen
   - Contact leggen agrarisch collectief/ondernemer
Hulpmiddelen:   - Beheerplan EVZ
   - Kadastrale gegevens

Contractfase
Wie:   Projectleider gemeente & agrarisch collectief/ondernemer 
Hulpmiddelen:  Voorbeeldcontract (bijlage 1 dit documenten)
Resultaat:   overeenkomst voor het beheer van een specifieke EVZ

Wie:    Ondernemer
Hulpmiddelen:  De streefbeelden en eisen in deze leidraad
Resultaat:   Een beheervorm die recht doet aan de natuurdoelen 
   en de bedrijfsvoering van de ondernemer 

Beheerfase

Evaluatie
Wie:    Projectleider gemeente & agrarisch collectief/ondernemer
Wat:   -Controle op naleving van de eisen behorende bij de streefbeelden
   -Vaststellen ontwikkeling streefbeelden
   -Eventuele aanpassing van het uitgevoerde beheer

Gemeente

Gemeente/ondernemer

Ondernemer

Legenda
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Bijlage 1:  Voorbeeldcontract
Ondergetekenden:

1) ………………………….
hierna te noemen: de Beheerder, 

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw .............................

en 

2) Gemeente …………………
hierna te noemen: de Opdrachtgever,

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw ..............,

overwegende dat

(a) de Opdrachtgever voornemens is natuurbeheer van EVZ ……….. uit te voeren voor een periode van …. jaar (specifieke data 
opnemen evt. per perceel), conform vastgestelde streefbeelden en eisen in: 
- Beheerplan EVZ …….. d.d. ………… 20….
- Leidraad overdracht beheer EVZ’s (Noord-Brabant) d.d. 23-02-2016
- (evt. specifieke aanvullende documenten voor bepaalde percelen toevoegen.)

Hierna te noemen Beheer-overdrachtsdocument, welke onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst,  
(b) de Opdrachtgever deswege het Beheer-overdrachtsdocument heeft opgesteld (als bijlage bijgevoegd); 
(c) de Opdrachtgever voornemens is het beheer over te dragen aan de Beheerder;

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Art. 1 Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden 

1. Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 
12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.
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2. Op de Overeenkomst zijn indien van toepassing uitsluitend de inkoopvoorwaarden diensten van de opdrachtgever van 
toepassing. De beheerder verklaard met de inhoud hiervan bekend te zijn. Inkoopvoorwaarden van de Beheerder worden uitgesloten. 

Art. 2 Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering 

1. De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Beheerder op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het conform het Beheer-
overdrachtsdocument door middel van Beheerwerkzaamheden uitvoeren van:

Het beheer in de EVZ ……. gedurende een periode van ….. tot ……..welke in eigendom zijn van Gemeente ……., onder meer 
betreffende:
• (Hier aanwezige streefbeelden beschrijven, eventueel met kaart van ligging en oppervlakte of verwijzen naar de documenten 
waarin dit beschreven staat.)

hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald.

2. Voor uitvoering van het gestelde beheer conform het Beheer-overdrachtsdocument wordt door de Opdrachtgever (geen 
vergoeding /een bedrag van …. Euro per …..) verstrekt aan de Beheerder. 

3. (Eventuele aanvullende bepalingen afhankelijk van gebiedsspecifieke afspraken)

Art. 3 Contractdocumenten 

1. De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor partijen uit de 
Overeenkomst voortvloeien: 
(a) de door partijen ingevulde en ondertekende Beheerovereenkomst; 
(b) het Beheer-overdrachtsdocument. 
Art. 4 Vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen 

1. Er wordt vooralsnog uitgegaan dat geen vergunningen, ontheffingen en beschikkingen noodzakelijk zijn voor uitvoering van het 
beheer.
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2. De Opdrachtgever levert de aanwezige vergunningen, ontheffingen en beschikkingen aan de Beheerder. Aanvullend benodigde 
vergunningen, ontheffingen en beschikkingen worden door de Beheerder aangevraagd en betaald. 

Art. 5 Raakvlakken 
1. Het beheer vindt plaats op percelen in eigendom van de Gemeente …… en behorend tot de Ecologische Verbindingszone…….. 
Naast natuur is recreatie een belangrijk aspect in het gebied.

2. De beheermaatregelen kunnen binnen de looptijd te allen tijde door de Opdrachtgever worden gewijzigd, wanneer dit ten 
behoeve van de ecologische doelstellingen noodzakelijk wordt geacht.

Art. 6 Monitoring en evaluatie 
1. Jaarlijks wordt een gezamenlijke monitoring van de ecologische ontwikkeling uitgevoerd door de Opdrachtgever en de Beheerder 
in de zomerperiode. Hierbij wordt op basis van de beschreven eisen en randvoorwaarden per streefbeeld (Leidraad overdracht beheer 
EVZ’s (Noord-Brabant) d.d. 23-02-2016) en aanvullend gemaakte afspraken het gevoerde beheer gecontroleerd. Naar aanleiding van de 
resultaten van monitoring worden conclusies verbonden aangaande het gevoerde beheer en het nog uit te voeren beheer voor het jaar 
waarin de monitoring is uitgevoerd.

2. Een kopie van de relevante resultaten van de monitoring worden overlegd aan de Beheerder.

3. Jaarlijks, in het najaar, wordt het beheer in gezamenlijkheid van de Opdrachtgever en Beheerder geëvalueerd en waar nodig 
bijgesteld op initiatief van de Opdrachtgever. Indien dit leidt tot wijziging van contractdocumenten, dienen deze door beiden akkoord te 
worden bevonden d.m.v. het onderteken van een aangepaste versie dit contract.
Art. 7  Ontbinding 

1. In geval van tekortkoming van de Beheerder in nakoming van zijn verplichtingen krachtens deze overeenkomst en in geval van 
faillissement of surséance van betaling, of liquidatie van de onderneming van de leverancier, heeft de Opdrachtgever het recht zonder 
nadere ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige 
schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de rechten van de Opdrachtgever.
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Aldus opgemaakt  te                                                  (plaats)

Datum:

Ondertekening:

Namens Beheerder: ________________________________________   namens Opdrachtgever:
 

33



Bijlage 2: Wetgeving en beleid
Wet Ruimtelijke Ordening
In de Wet Ruimtelijke Ordening staat vast 
dat de overheid ten behoeve van een goede 
ruimtelijke ordening voor het gehele land 
één of meer structuurvisies opstelt. Hierin 
zijn de hoofdzaken van het door het Rijk 
te voeren ruimtelijk beleid vastgesteld. Op 
hun beurt stellen de Provinciale Staten 
een structuurvisie vast voor het gehele 
grondgebied van de provincie. Als laatst 
stelt de gemeenteraad voor het gehele 
grondgebied van de gemeente een of 
meer bestemmingsplannen op. Voor iedere 
bestemming van de gemeentelijke grond 
staan in het bestemmingsplan de regels 
aangegeven (www.ruimtelijkeplannen.
nl). Afhankelijk van de bestemming van 
de grond waarop een EVZ gelegen is, 
stelt een bestemmingsplan eisen aan o.a. 
waterhuiskundig, recreatief en agrarisch 
gebruik. Zo kan het zijn dat o.a. het 
aanbrengen van teeltondersteunende 
voorzieningen en diepploegen (vanaf 50 cm 
diepte) als strijdig gebruik zijn beschreven 
wanneer de bestemming van het gebied 
natuur is. 

Flora- en faunawet
De doelstelling van de wet is de 
bescherming en het behoud van de gunstige 
staat van instandhouding van in het wild 
levende planten- en diersoorten. Het 
uitgangspunt van de wet is ‘nee, tenzij’. Dit 
betekent dat activiteiten met een schadelijk 
effect op beschermde soorten in principe 
verboden zijn of uitgevoerd moeten worden 

buiten de kwetsbare periode van de 
betreffende beschermde soorten. Hiermee 
zal tijdens het uitvoeren van beheer in 
een EVZ dus rekening moeten worden 
gehouden. Van het verbod op schadelijke 
handelingen (‘nee’) kan onder voorwaarden 
(‘tenzij’) worden afgeweken, met een 
ontheffing of vrijstelling. In de Flora- en 
faunawet is verder een algemene zorgplicht 
opgenomen. De zorgplicht houdt in dat een 
ieder voldoende zorg in acht neemt voor 
de in het wild levende dieren en planten, 
alsmede voor hun directe leefomgeving. 
Informatie over de Flora- en faunawet is 
terug te vinden op www.rvo.nl.

Toekomstige wetswijzigingen
De hieronder genoemde wetten zijn op het 
moment nog niet van kracht maar kunnen in 
de toekomst van belang zijn voor de omgang 
met EVZ’s.

Omgevingswet
In deze wet worden circa 26 wetten 
geïntegreerd op het gebied van de fysieke 
leefomgeving met onderwerpen als: bouwen, 
milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, 
monumentzorg en natuur. Het doel van de, 
naar verwachting in 2018 intredende, wet 
is het overzichtelijker maken van de wetten 
en regels rondom de fysieke leefomgeving 
(De Auditu, 2015). Deze wet kan na invoer 
de regels bepalen voor het beheren van de 
EVZ’s.

Wet Natuurbescherming
Naar verwachting zal deze wet per 1 
juli 2016 in werking treden. In deze 
wet zijn de belangrijkste wetten 
(Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en 
faunawet en de Boswet) ter bescherming 
van de natuur samengevoegd in één 
wet. Het doel hiervan is enerzijds een 
goede bescherming van de biodiversiteit, 
anderzijds moet de wet voor een groter 
draagvlak voor natuur zorgen. Als laatste 
biedt de wet bedrijven meer ruimte om 
te ondernemen zonder gevolgen voor de 
natuur door de regels te vereenvoudigen 
en te verduidelijken (Rijksoverheid, 2015). 
Deze wet bepaald in de toekomst de regels 
voor de bescherming van de natuurgebieden 
en vervangt hiermee o.a. de hierboven 
beschreven Flora- en faunawet.

Europese Kaderrichtlijn Water 
Sinds eind 2000 is de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Het 
doel van de KRW is om de kwaliteit van 
oppervlakte- en grondwater van Europa 
vanaf 2015 in ‘een goede toestand’ te 
hebben. Alle wateren, zowel oppervlakte- 
als grondwateren, zijn beschermd en per 
stroomgebied wordt een beheersysteem 
opgezet om een ‘goede toestand’ van de 
waterkwaliteit te bereiken. Er hoeft alleen 
rekening gehouden te worden met de richtlijn 
als de EVZ geclassificeerd is als een KRW 
waterlichaam.

Wetgeving

34



Het beleid dat bepalend is voor de doelen 
van een EVZ is op landelijke schaal 
vastgelegd in het  Natuurnetwerk Nederland 
(NNN) en op provinciaal niveau in Noord-
Brabant in de Groenblauwe structuur. 
Voor de overdracht van het beheer van 
een EVZ is het dus van belang voor een 
gemeente om te weten met welke doelen 
rekening dient te worden gehouden. In een 
beheerovereenkomst met een ondernemer 
kunnen deze doeltypen/streefbeelden 
vastgelegd worden. Hieronder is het beleid 
op landelijke en provinciale schaal kort 
uitgewerkt. Het is mogelijk dat een EVZ 
onder meerdere onderdelen van het beleid 
valt.

Natuurnetwerk Nederland
Het NNN is het netwerk van bestaande 
en nieuw aan te leggen natuurgebieden 
in Nederland. Het netwerk moet 
natuurgebieden beter met elkaar verbinden 
en met het omliggende agrarische gebied. 
Ieder gebied dat behoort tot het NNN heeft 
een zogenoemd natuurdoel. Een natuurdoel 
wordt opgelegd door de provincies en 
beschrijft een bepaalde natuurkwaliteit en 
wordt gebruikt als een toetsbare doelstelling 
voor een natuurgebied. 

Groenblauwe structuur
De groenblauwe structuur omvat de 
samenhangende gebieden in Noord-
Brabant, waaronder gebieden van nationaal 
belang (Natuurnetwerk Nederland), waar 
natuur- en waterfuncties behouden en 
ontwikkeld worden. De structuur bestaat 
voornamelijk uit beken en andere waterlopen 
en uit bos- en natuurgebieden. Daarnaast 
liggen ook gebieden met een andere functie 
(zoals agrarisch of recreatie) binnen de 
groenblauwe structuur, als die gebieden van 
belang zijn voor de natuur- en waterfuncties. 
De provincie onderscheidt in de groenblauwe 
structuur drie perspectieven: het kerngebied 
groenblauw, de groenblauwe mantel en de 
gebieden voor waterberging. 

Kerngebied groenblauw
De kern bestaat uit natuurgebieden in 
het Nationaal Natuurnetwerk inclusief de 
(robuuste) ecologische verbindingszones 
(EVZ’s). Ook belangrijke waterstructuren in 
Noord-Brabant zoals de Maas, de Brabantse 
beken en de Westbrabantse kreken horen 
tot het kerngebied. De hoofdfunctie is hier 
behoud en ontwikkeling van het natuur- en 
watersysteem.

Groenblauwe mantel
De mantel bestaat overwegend uit 
gemengd landelijk gebied met belangrijke 
nevenfuncties voor natuur en water. 
Het zijn gebieden grenzend aan het 
kerngebied natuur en water die bijdragen 
aan de bescherming van de waarden in 
het kerngebied. Het behoud en vooral de 
ontwikkeling van natuur, water (-beheer) 
en landschap is in de groenblauwe mantel 
een belangrijke opgave. Vormen van 
grondgebonden agrarisch grondgebruik zijn 
van blijvend belang voor de ontwikkeling 
van groene en blauwe waarden. Binnen 
het gebied liggen kansen voor recreatie en 
toerisme. Ook een aantal groene gebieden 
door én nabij het stedelijk kralensnoer zijn 
onderdeel van de groenblauwe mantel.

Gebieden voor waterberging
Deze gebieden zijn - bij dreigende 
wateroverlast -van belang voor 
hoogwaterbescherming (ruimte voor 
de rivier) en waterberging (regionale 
waterberging). Het grootste deel van deze 
gebieden ligt binnen de groenblauwe 
structuur, een deel heeft een overlap met de 
agrarische structuur. Binnen de gebieden 
voor waterberging kunnen andere functies 
zoals grondgebonden landbouw, extensieve 
recreatie en natuurontwikkeling zich blijvend 
ontwikkelen mits ze afgestemd zijn op de 
beoogde waterfuncties.

Beleid
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Bijlage 3: Begrippenlijst
Woord Definitie 

Afgekalfde oevers Bij afkalven glijdt een deel van de oever in het water
Areaal Oppervlakte, grootte van een bepaald gebied waarin het streefbeeld voorkomt of moet voorkomen
Biodiversiteit Biologische verscheidenheid, aantal soorten planten en dieren
Corridor Een strook land liggend tussen twee of meerdere natuurgebieden waarover soorten zich kunnen verplaatsen
Dunning Bij dunning worden de ‘beste’ bomen bevoordeeld door het verwijderen van concurrenten
Ecologie De ecologie bestudeert de wisselwerking tussen organismen, populaties of levensgemeenschappen en het 

niet-biologische milieu
Ecologische doelen De doelen die zijn gesteld aan het voorkomen van soorten en  vegetatietypen
Ecologische functie De functie (o.a. voortplaning, eten en schuilen) die een gebied of locatie vervult voor soorten
Ecologische waarde Het belang voor het voorkomen van soorten
Exoten Een soort (plant of dier) die zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt
Flauwe oevers Een geleidelijk oplopend talud van de water naar het land
GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand
Hagen Lijnvormige aanplanting van struiken en bomen
Half ondergedoken Plant met een deel van de bladeren en stengels boven het water en een deel onder water
Houtige opslag Spontane groei van meerjarige planten met houtige takken en stammen (bomen en struiken)
Hydrologische Hydrologie is de studie naar het gedrag en de eigenschappen van water in de atmosfeer, op en onder het 

aardoppervlak
Inheemse planten Een soort (plant of dier) die van nature in Nederland voorkomt
Integrale begrazing Begrazing in het gehele gebied met enkel een raster om de gebiedsgrenzen heen
Invasieve soorten Soorten die door vestiging en verspreiding  schade kunnen veroorzaken voor hun leefomgeving of voor de 

lokale economie
Migratieroutes Een vaste route die door dieren wordt gebruikt om van het ene gebied naar het andere gebied te komen 
Oever Waterkant, land dat zich direct langs water bevindt
Ongewervelden Dieren die geen wervelkolom hebben, hier voornamelijk refererend naar insecten
Plaagonderdrukking Het effect dat een hoge biodiversiteit een beperkende invloed heeft op het aantal plaagdieren
Ril Gesnoeide takken die als lijnvormig element gestapeld worden
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Ruigtes Vegetaties met veel kruiden die snel groeien waarin door gebrek aan beheer halfverteerde plantenresten zich 
jaar na jaar ophopen

Solitaire Op zichzelf staand
Soortenrijkdom Het aantal verschillende soorten dieren en planten dat in een bepaald gebied voorkomt
Stapsteen Stapstenen vormen geschikt leef- en meestal ook voortplantingsgebied voor de betreffende doelsoorten
Strooisel Laag op de bodem van halfverteerde plantenresten
Struweel Vegetatie van struiken van 1 tot 5 meter hoog
Struweelvogels Vogelsoorten die voor hun leefgebied afhankelijk zijn van afwisselende begroeiing met struiken en  

verspreide bomen
Terugzetten Opnieuw kort maken
Thermoregulatie Het vermogen van een organisme (koudbloedige) om de lichaamstemperatuur te handhaven door op te  

warmen in de zon, en af te koelen in de schaduw 
Vaatplanten Landplanten met vaatbundels voor het transport van water
Vegetatiestructuur Vegetatiestructuur is de ruimtelijke en temporele opbouw van de vegetatie. Ruimtelijke structuur bestaat uit  

horizontale patronen en verticale gelaagdheid van de vegetatie en temporele structuur uit patronen in de tijd.
Verlanden Het proces waarbij water door opbouw van plantaardig materiaal langs natuurlijke weg in land veranderen
Verruiging Het in de kruidenvegetatie of -laag optreden en tot overheersing komen van hoogopschietende, meerjarige  

kruiden met bebladerde stengels (ruigtekruiden) door verstoring van het milieu, in het bijzonder ten gevolge 
van bemesting of mineralisatie. 

Verstedelijking De geleidelijke uitbreiding van intensief bewoonde gebieden, als gevolg van bevolkingsgroei en veranderingen 
 in het levenspatroon van de bevolking 

Verstruweling Het toenemen van struweelvegetatie in een gebied
Waardplanten Specifieke plantensoort waarvan bepaalde dieren leven
Watergangen Een -min of meer lijnvormig- watervoerend object met vrij wateroppervlak 
Watervoerende profiel Het deel van de watergang bedoeld voor het bergen of afvoeren van water
Zoom en 
mantelvegetatie

Vegetatie die een bosrand vormt. De zoomvegetatie is de vegetatie die vanuit het open veld over gaat en een  
zone met hogere meerjarige kruiden. Vanuit deze zoom volgt opnieuw een geleidelijke overgang naar een  
bredere zone van struiken; de mantelvegetatie. 

Zorgplicht Controle op en het voorkomen van gevaarlijke situaties
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