Het aantal geënquêteerden was weliswaar een
kleine steekproef uit de sector, maar negatieve
geluiden werden weinig gehoord. Dankzij de
gedragscode durft men het immers weer aan
om tijdens de broedtijd boswerkzaamheden
uit te voeren. Over het algemeen blijkt de code
praktisch goed hanteerbaar, vooral vanwege
de erin opgenomen checklist. Zeker op de wat
grotere dunningspercelen waar men, indien de
omstandigheden (broedgeval) daar om vragen,
met de gedragscode in de hand, ook elders op
het terrein boswerkzaamheden kan uitvoeren.
Menigeen gaf aan dat voorheen ook al zorgvuldig in de bossen werd gewerkt maar dat
men dankzij de gedragscode nog zorgvuldiger
omgaat met de aanwezige natuurwaarden. Dit
gegeven wordt min of meer bevestigd door de
ervaringen van de AID: daar waar men in 2004
met de gedragscode heeft gewerkt, zijn geen
noemenswaardige misstanden aangetroffen.
Het gros van de minder positieve reacties, zoals
papieren rompslomp, controlerende overheid
en dergelijke kan worden geschaard onder de
heersende onvrede met de regeltjes- en wettencultuur in Nederland.◆
Rene Henkens werkt bij Alterra
Een uitvoeriger beschrijving van het onderzoek kunt
u vinden in het rapport Gedragscode zorgvuldig
bosbeheer in de praktijk: evaluatie en optimalisatie.
Te bestellen bij Alterra onder vermelding van Alterrarapport 1036, tel.: 0317-474766 of e-mail: info.
alterra@wur.nl. U kunt het rapport ook downloaden
via www.alterra.wur.nl.
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Hoe zit het nu eigenlijk?
De Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (SN) is een subsidieregeling voor de
ontwikkeling en het beheer van bos- en natuurterreinen in Nederland. Als
grondeigenaar kunt u een subsidieaanvraag in het kader van deze Regeling
indienen. De SN is onderdeel van het Programma Beheer van het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De Dienst Landelijk
Gebied (DLG) en Dienst Regelingen (DR) geven u in dit artikel meer uitleg
over de openstelling. Zowel uit aanvragen, als uit veldcontroles van de DLG,
is gebleken dat het onderdeel ‘openstelling’ een van de meest ingewikkelde
onderdelen van deze subsidieregeling is. Dit artikel gaat alleen over de openstelling.

Openstelling betekent dat het (natuur)terrein/
de beheerseenheid toegankelijk is voor publiek.
Precies gedeﬁnieerd: het terrein moet ten minste 358 dagen per jaar, tussen zonsopkomst
en zonsondergang, te bezoeken zijn. Voor een
terreinbezoek mag geen vergoeding gevraagd
worden. De toegankelijkheid van het terrein is
weergegeven door borden.
U bent als eigenaar niet verplicht om elk type
recreant op uw terrein toe te laten. U mag
keuzes maken in welke groepen recreanten
u wel en niet op het terrein wilt hebben. Het
terrein moet in elk geval opengesteld zijn voor
de gewone wandelaars, omdat het ministerie
van LNV dit de belangrijkste groep recreanten
vindt. Het terrein mag dan ook niet alleen zijn
opengesteld voor leden.
Wanneer er geen wegen en paden zijn, maar er
mag van de eigenaar wel gewandeld of geﬁetst
worden, dan is er sprake van struinnatuur en
moet er ook opengesteld worden. Dit moet dan
duidelijk kenbaar gemaakt worden.
Openstelling niet mogelijk
In een aantal gevallen is het niet mogelijk
om een beheerseenheid open te stellen.
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Bijvoorbeeld omdat het terrein niet bereikbaar
en/of niet toegankelijk is. Terreinen zijn niet
bereikbaar als ze niet te bereiken zijn vanaf de
openbare weg of via een aangrenzend opengesteld terrein. Een terrein is niet toegankelijk
als er geen paden of wegen aanwezig zijn en
er bovendien niet gelopen, geﬁetst of gevaren
kan worden, zonder dat er gevaarlijke situaties
ontstaan. Dan moet u denken aan moerassen
of trilvenen.
Indien bovenstaande situaties op uw terrein van
toepassing zijn, dan mag het terrein niet opengesteld worden, zonder dat u gekort wordt op
uw subsidie. Wel bent u verplicht om een onthefﬁng van de openstellingsverplichting aan te
vragen. Dit kunt u op het subsidieaanvraagformulier aangeven.
Openstelling niet wenselijk
Er zijn twee redenen waarom het niet wenselijk
is om het betreffende terrein open te stellen:
natuurwetenschappelijke redenen en privacy.
Indien een van onderstaande situaties zich
voordoet, mag u (delen van) de beheerseenheid
afgesloten houden voor het publiek, zonder dat
u gekort wordt op uw subsidie.

• Privacy
Bij afsluiting voor de privacy gaat het niet om
het woonhuis, het erf of de tuin. Deze delen
komen sowieso niet in aanmerking voor
subsidie. Maar als u van mening bent dat uw
huis-, erf- of tuingedeelte uitgebreid moet
worden, dan kan hiervoor een uitzondering
gemaakt worden in het kader van de privacy.
Deze uitzondering geldt dus alleen voor het
creëren van een extra buffer rondom woonhuis, erf of tuin.
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Indien bovenstaande gevallen voor u van toepassing zijn, dan kunt u een onthefﬁng van de
openstellingsverplichting (NWS, of Privacy)
aanvragen, door dit op het subsidieaanvraagformulier aan te geven. Of de onthefﬁng wordt
verleend, hangt af van de bevindingen van
Dienst Landelijk Gebied en het besluit dat
Dienst Regelingen neemt.

• Natuurwetenschappelijke (NWS) reden
Het belangrijkste doel van de beheerssubsidie van SN is het instandhouden van (bijzondere) ﬂora en/ of fauna. Dit doel is wellicht
belangrijker dan de eis van openstelling.
Daarom kunt u, als uw terrein zeer bijzondere ﬂora en/of fauna bevat, uw terrein af-

sluiten voor publiek. U moet dan denken aan
trilvenen, of terreinen waar internationaal
bijzondere vogelkolonies verblijven, of gebieden waarin belangrijk natuurwetenschappelijk onderzoek uitgevoerd wordt. Verstoring
zou in deze gevallen grote schade toebrengen
en openstelling is daarom ongewenst.
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Tot slot
In dit artikel is geprobeerd om de vele vragen
rondom openstelling te beantwoorden. Mocht
u na het lezen van het artikel nog vragen hebben, of voor uw speciﬁeke situatie nog nadere
informatie nodig hebben, dan kunt u terecht
op het LNV-Loket via gratis telefoonnummer
0800-2233322 of via internetsite www.hetlnvloket.nl, trefwoord objectivering doelpakketten
SAN/SN.◆
Marjet Heins en Cees Witkamp werken bij DLG,
Patricia Mulders en Ekko Aertsen werken bij Dienst
Regelingen.

