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PROGRAMMA BEHEER

1.

Opdracht Projectgroep

Voor U ligt het resultaat van de projectgroep Doelen van het Programma Beheer. De projectgroep heeft onder de werktitel "Operationalisering van doelen voor beheer" gewerkt
aan haar opdracht die luidde: "het concreet benoemen van de doelen voor natuur, bos en
landschap, inclusief recreatief medegebruik, opdat daarmee resultaatgerichte afspraken
met beheerders kunnen worden gemaakt". Door de te bereiken doelen voor het beheer zo
concreet mogelijk te beschrijven wordt voldaan aan één van de voorwaarden voor vormen
van outputsturing in het beheer. De opdracht is vertaald in een resultaat dat bestaat uit:
• beschrijving van de doelen in zogenaamde doelpakketten en
• een voorstel voor de voorwaarden voor het beheer
Een doelpakket is een beschrijving van een groep van doelen op een zodanige wijze dat
het gewenste resultaat sturend is voor het beheer en de kwantiteit en kwaliteit op een
meet en toetsbare wijze weergeeft. Bovendien kan aan een doelpakket via een stelsel van
normkosten een vergoeding worden verbonden. Tezamen ontstaat dan een stelsel van
doelpakketten en tarieven voor het maken van beheersafspraken.
De voorwaarden voor het beheer hebben betrekking op de eisen die aan de uitvoering
van het beheer worden gesteld. De eisen komen voort uit de doelstellingen en betreffen
vooral garanties met betrekking tot de gewenste kwaliteit.
Ook door een andere projectgroep is gewerkt aan het concretiseren van de doelen. Het
onderscheid tussen de activiteiten van beide groepen is als volgt:
• de projectgroep Doelen heeft zich vooral gericht op die doelstellingen waarover nu
reeds een zekere vorm van afspraken met beheerders worden gemaakt en waarvoor
instrumenten ter ondersteuning van het beheer operationeel zijn. Het gaat bijvoorbeeld
om de ondersteuning van de particuliere natuurbeschermingsorganisaties, Staatsbosbeheer en de particuliere bos- en natuureigenaren in de Regeling Functiebeloning.
• de andere projectgroep heeft zich vooral bezig gehouden met die doelstellingen voor
natuur en landschap waarvoor niet of nauwelijks instrumenten ter ondersteuning van
het beheer bestaan en die veel vager beschreven zijn. Voorbeelden zijn Algemene
Natuurkwaliteit, Biodiversiteit en landschapsbeheer. Aanbevelingen van deze projectgroep zijn in de voorliggende rapportage te vinden (concrete doelen voor bos en landschap buiten de EHS) en ook in de rapportages over het beleid in het gebied buiten de
EHS (Achtergrondrapport 'Rollen en verantwoordelijkheden').
De projectgroep is samengesteld uit medewerkers van de regionale directies van LNV, de
provincies, Staatsbosbeheer en de directie Natuurbeheer. De vertegenwoordiger van de
provincies is in een later stadium aan de groep toegevoegd, waardoor een betere afstemming kon plaatsvinden met de provinciale inzichten en taken op het gebied van
doelformulering en realisatie. De vele contacten met beheerders en maatschappelijke organisaties hebben veelal tezamen met de resultaten van projectgroep "Herziening instrumentarium" plaatsgevonden. Naast veel bilaterale contacten met hen is ook veel gesproken in het zogenaamde Klankbordoverleg Programma Beheer.
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2.

Introductie van doelpakketten voor beheer

Om te komen tot een vorm van outputsturing voor beheer is concretisering van de doelstellingen nodig. Het stelsel van doelpakketten vormt één van de methoden om beleidsdoelstellingen op het gebied van natuur, bos, landschap en recreatie te operationaliseren.
Doelpakketten vormen een meet- en toetsbare beschrijving van de gewenste resultaten
van het beheer.
De doelpakketten zijn ontwikkeld voor het beheer. Zij treden niet in de plaats van de natuurdoeltypen uit het Handboek "Natuurdoeltypen in Nederland", maar vormen een vertaling hiervan naar de beheerder toe. De natuurdoeltypen zijn vooral bedoeld voor de uitwerking en evaluatie van het beleid en kunnen (als taal) gebruikt worden bij de doeltoewijzing naar gebieden toe. Zie ook paragraaf 2.3.
De ontwikkelde systematiek is mede ontleend aan de door Staatsbosbeheer ontwikkelde
typologie en normkosten.

2.1

Selectie van doelen

Bij het formuleren van de doelpakketten is een selectie gemaakt van de doelstellingen.
Niet alle doelen lenen zich voor de beoogde werkwijze. In het onderhavige voorstel betreft
het die doelen die:
• een duidelijke relatie met het beheer hebben,
• met behulp van bestaande informatie zoveel mogelijk meet- en toetsbaar zijn te formuleren,
• waarvoor nu reeds instrumenten ter ondersteuning van het beheer bestaan.
In de praktijk betekent dit dat gewerkt is aan de doelen voor:
de realisatie van de EHS,
de bosinstandhouding en de bosuitbreiding,
de realisatie van het Nationaal Landschapspatroon,
het beheer van landschapselementen,
het recreatief medegebruik van natuur- en bosgebieden en voorlichting,
nationale parken,
cultuurhistorische en aardkundige waarden,
soortenbeleid.
De doelpakketten voor historische tuinen en parken, nationale parken, cultuurhistorische
en aardkundige waarden zijn in de onderhavige voorstellen nog niet opgenomen. Zij zullen in de loop van 1997 worden toegevoegd. Het soortenbeleid is, voorzover het rechtstreeks doorwerkt in het beheer, in de doelpakketten opgenomen. Voor weidevogels en
wintergasten leidt dat tot aparte doelpakketten. In paragraaf 3.5 wordt daar nader op ingegaan.
De doelpakketten voor de natuurdoelen hebben betrekking op de EHS en voor het beheer
van weidevogels en wintergasten ook op gebieden daarbuiten. Voor de doelen voor bos
en landschap zijn de doelpakketten gerelateerd aan de gebieden genoemd in het SGR
(o.a. bosuitbreidingslocaties en NLP.) Voor landschapsbeheer dient een nadere afbake-
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ning van het werkingsgebied van de doelpakketten nog plaats te vinden. Deze afbakening
dient in overleg met de provincies plaats te vinden. Zie ook paragraaf 3.3.

2.2

De relatie met outputsturing

2.2.1

Contracten

Met behulp van de doelpakketten kunnen outputgerichte contracten worden gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarin de functievervulling, de inrichting en het beheer van terreinen wordt geregeld. De opdrachtgever kan hierbij zowel de rijks- als provinciale overheid zijn; de opdrachtnemer kan in principe iedere terreinbeherende organisatie of - particulier in Nederland zijn.
In de contracten kunnen drie aspecten aan de orde komen:
• de functiewijziging van de grond (b.v. van landbouw naar natuur)
• eventueel afspraken over een (meestal éénmalige) inrichting
• afspraken over het beheer.
De doelpakketten geven informatie over alle drie de aspecten:
• is sprake van een hoofdfunctie (natuur, bos) of verweving (landbouw),
• welke (a)biotische omstandigheden zijn gewenst (indicaties voor de inrichting),
• welke beheersresultaten worden verlangd.

2.2.2

Kwaliteit

In de doelbeschrijvingen moet de gewenste kwaliteit zichtbaar worden. Voor de natuur- en
bosdoelen zijn de gewenste kwaliteiten en kwantiteiten vastgelegd in de nota Ecosystemen in Nederland (ESN). Voor landschap, cultuurhistorie, recreatie en educatie zijn kwaliteitsaanduidingen in ontwikkeling.
Al deze kwaliteitsaanduidingen vormen de basis voor de doelpakketten. In deze pakketten
is een vertaling gemaakt naar kwaliteitsbeschrijvingen, die geschikt zijn voor het beheer,
opdat daarover meet- en toetsbare afspraken gemaakt kunnen worden.

2.2.3

Voorwaarden voor beheer

Naast doelbeschrijving worden de voorwaarden voor het beheer in beeld gebracht. Dat
zijn de eisen die gesteld worden aan de uitvoering van het beheer en waarvan een beheerder moet kunnen aangeven dat hieraan voldaan kan worden. De voorwaarden hebben vooral betrekking op:
•
•
•

schaal (minimumareaal)
ontwikkelingstijd (duurzaamheid)
kennis en deskundigheid

Daarnaast zijn uitspraken over de openstelling gedaan. In paragraaf 3.1 wordt nader ingegaan op de werking van de voorwaarden voor het beheer.
In de bijlagen treft u 1 schema en 4 tabellen aan.
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In het schema wordt de relatie weergegeven tussen de basisdoelpakketten en de indeling
in hoofdgroepen volgens de sporen A, B, en C uit de nota ESN. Daaraan zijn vervolgens
enkele hoofdgroepen t.a.v. Landschapselementen, Landschappelijke samenhang, Recreatie en Educatie toegevoegd. Dit leidt in totaal tot 7 Hoofdgroep-categorieën. Vervolgens
is hierin een onderverdeling aangebracht in 21 subgroepen. Vervolgens zijn deze doeltypen weer uitgesplitst in doelpakketten.
In de 4 tabellen wordt inzicht gegeven in:
•
•
•
•

De relatie tussen natuur- en landschapsdoelen en schaalniveaus.
De relatie tussen natuur- en landschapsdoelen en ontwikkelingstermijnen.
De relatie tussen natuur- en landschapsdoelen en vereiste deskundigheid.
De relatie tussen natuur- en landschapsdoelen enerzijds en recreatieve openstelling
anderzijds

Bij ieder doelpakketten wordt in een achterliggende fiche een toelichting gegeven op de
doelstelling, de randvoorwaarden en de monitoring.

2.3

Relatie met de doeltoewijzing

Voorafgaand aan het maken van afspraken met de beheerders dient er een doeltoewijzing door de overheid plaats te vinden. Van ieder terrein moet in principe eerst het gewenste eindresultaat bekend zijn. Vervolgens kunnen op basis daarvan contracten worden gesloten door gebruikmaking van de daarbij behorende doelpakketten. Op deze wijze
wordt voorkomen dat met de afzonderlijke beheerders wordt onderhandeld over de kwaliteit van de beleidsrealisatie.
De doeltoewijzing dient integraal afgewogen uitspraken te bevatten t.a.v. natuur, bos,
landschap en recreatiebeleid, leidend tot een keuze voor de te realiseren doelen.

2.3.1

Kwaliteit

Voor de natuur- en bosdoelen zijn in de nota "Ecosystemen in Nederland" de prioriteiten
bij de sporen A en B gelegd (begeleid- en nagenoeg natuurlijke typen en enkele kwetsbare halfnatuurlijke typen). Dit betreft circa 200.000 ha van de EHS (700.000 ha), waarvan
per natuurdoeltype de gewenste kwaliteit en kwantiteit is aangegeven. Voor spoor C
(500.000 ha halfnatuurlijke en multifunctionele typen) zijn geen nadere wensen ten aanzien van de onderverdeling in kwantiteiten gemaakt, behalve dat daarin maximaal
100.000 ha met kwaliteit die nu binnen de beheersgebieden worden gerealiseerd en
maximaal 200.000 ha multifunctioneel bos opgenomen is.
Zoals hiervoor genoemd kan voor de doeltoewijzing voor natuur en bos gebruik gemaakt
worden van de natuurdoeltypesystematiek uit het Handboek. Deze systematiek is speciaal ontwikkeld voor de uitwerking en evaluatie van het beleid. De doelpakketten voor het
beheer zijn primair bedoeld voor het maken van afspraken met beheerders en niet voor
de doeltoewijzing. De pakketten zijn wel ontleend aan de natuurdoeltypen en zijn te herleiden tot natuurdoeltypen vice versa. In de bijlagen zijn de vertaaltabellen opgenomen.
Voor landschap, cultuurhistorie en recreatie is de ontwikkeling van kwaliteitsparameters
voor de uitwerking van het beleid minder ver ontwikkeld. Voor landschapsbeheer dienen
daarnaast ook taakstellingen geformuleerd te worden. In paragraaf 3.3 en bijlage 8 wordt
daar nader op ingegaan.
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2.3.2

Functiewijziging

De doeltoewijzing door de overheid is in eerste instantie nodig voor de gebieden waar een
functiewijziging aan de orde is, bijvoorbeeld van landbouw naar natuur/bos. Deze functiewijziging speelt bij de areaaluitbreiding van de EHS, de bosuitbreiding, de Randstadgroenstructuur en het Nationaal Landschapspatroon. Het gaat voor natuur dan om de
hectares reservaat, natuurontwikkeling (150.000 ha). Voorde beheersgebieden ex RBON
(100.000 ha) is geen functiewijziging aan de orde, maar zijn wel uitspraken gewenst ten
aanzien van de gewenste kwaliteit van de natuur als nevenfunctie. Voor bos gaat het om
de bosuitbreidingslocaties zoals genoemd in het SGR (PKB-kaart) en voor landschap betreft het het te ontwikkelen deel van het Nationaal Landschapspatroon (SGR).

2.3.3

Bestaand bos en natuurterrein

Voor een deel van het bestaande natuur- en bosgebieden is op grond van de nota Ecosystemen in Nederland een doelwijziging gewenst. Het gaat om circa 90.000 ha bestaand
bos en natuurterrein, waarvan de huidige kwaliteit (spoor C, halfnatuurlijke en of multifunctionele typen) gewijzigd dient te worden naar de sporen A en B (begeleid- en nagenoeg natuurlijke typen). Het overgrote deel van deze 90.000 ha is nu in beheer bij de
grote terreinbeherende organisaties. Voor het gedeelte van deze 90.000 ha dat in particulier eigendom is zal de doelwijziging op vrijwillige basis plaatsvinden. Voor alle overige
natuur- en bosgebieden en landschapselementen kan nu volstaan worden met de bestaande functievervulling, zoals door de eigenaar/beheerder is bepaald.

2.3.4

Bestaande afspraken

Het bovenstaande past in de bestaande afspraken over de doeltoewijzing in het kader
van de decentralisatie (Dl) en het IPO-LNV convenant en het Structuurschema Groene
Ruimte. Voor landschap bestaan nu geen afspraken over doeltoewijzing op provinciaal niveau. Alleen de uitspraken over landschap in het SGR vormen een leidraad voor de provinciale planvorming. Ook voor het landschapsbeheer in het agrarisch cultuurlandschap
zijn nadere afspraken met provincies gewenst. Een door rijk en provincies gezamenlijk
opgesteld programma voor landschapsbeheer kan hierin voorzien, (zie ook paragraaf 3.3
en bijlage 8).

2.4

Aggregatieniveaus

De beschrijving van de doelpakketten is op drie abstractieniveaus uitgewerkt: hoofdgroepen, subgroepen en basisdoelpakketten. Het niveau van de basisdoelpakketten levert ten
behoeve van de contracten met beheerders de gewenste informatie op. Op dit niveau is
vertaling naar beheerskosten mogelijk en is toetsing op kwaliteit mogelijk. Grote terreinbeheerders kunnen vanuit de basisdoelpakketten zelf aggregeren zodat uiteindelijk tot
één contract voor alle terreinen kan worden gekomen met een beperkt aantal items. De
wijze waarop deze vertaling gemaakt is moet bij het sluiten van de overeenkomst helder
en navolgbaarzijn.
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3.

De beleidsvelden

3.1

Natuur

De subgroepen 1 tot en met 17 vormen een rechtstreekse vertaling van de natuurdoeltypen naar beheer. In deze doelpakketten heeft reeds een integratie van natuur-, bos-,
landschapsdoelen plaatsgevonden. Voorzover integratie van doelstellingen niet heeft
plaatsgevonden maar wel wenselijk is, kan een zekere stapeling van doelpakketten bereikt worden met de doelpakketten 18 tot en met 21.
Bij een aantal doelpakketten wordt een subcategorie a, b, c weergegeven. Dit betreffen
varianten op dit doelpakket waarbij een nadere uitsplitsing heeft plaatsgevonden.
Voorbeeld hiervan vormen de afgesloten zee-armen met een zoete, een brakke en een
zoute variant.
De gewenste kwaliteit van de natuurdoelen brengt met zich mee dat er eisen gesteld worden aan het beheer. Deze zogenaamde voorwaarden voor het beheer hebben vooral betrekking op:
• de minimumarealen (aaneengesloten) gebied,
• de tijdsduur die nodig is voor de ontwikkeling van het type natuur,
• de kennis die nodig is voor de uitvoering van het beheer.
De tabellen 2, 3 en 4 geven inzicht in deze voorwaarden voor het beheer. Deze eisen
hebben ook gevolgen voor de geschiktheid en/of mogelijkheden voor het recreatief gebruik van gebieden. Tabel 1 geeft inzicht in deze relatie.
Tot slot zij nog vermeld dat de mogelijkheid bestaat dat provincies de in de achterliggende
fiches weergegeven lijst van doelsoorten modificeert naar hun eigen regionale situatie.
Deze mogelijkheid wordt wenselijk geacht mits daarmee wel binnen het stramien van de
doelsoorten wordt geopereerd zoals omschreven in de fiches.

3.2

Bos

De vertaling van het bosbeleid vindt plaats via de doelpakketten 1 t/m 17. De toewijzing
van de A-lokaties - als onderdeel van het bosbeleid - moet derhalve zijn vertaling vinden
via de doelpakketten.
Er wordt vanuit gegaan dat de terreineigenaar de mogelijkheden voor houtoogst die binnen deze doelstelling wordt geboden, zal benutten. In de verschillende fiches wordt vermeld welke vormen van houtproductie verenigbaar zijn met de weergegeven doelstellingen voor natuur.
Over de houtoogst worden geen contractuele afspraken gemaakt. Wel worden de begrote
houtopbrengsten verdisconteerd in de vergoedingen. Langs deze weg zal per saldo de op
landelijk niveau geformuleerde doelstelling voor de houtproductie kunnen worden gerealiseerd.
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3.3

Landschap

Bij de uitwerking van het landschapsbeieid en de vertaling naar beheer spelen twee problemen:
• er ontbreken heldere afspraken op het gebied van doeltoewijzing voor landschap en
• er ontbreken heldere doelen en taakstellingen voor landschapsbeheer.

3.3.1

Doeltoewijzing

De doeltoewijzing voor landschap heeft vooral betrekking op de gebieden die een functiewijziging ondergaan als gevolg van de areaaluitbreiding van het Nationaal Landschapspatroon. Hierbij kan eenvoudig worden aangesloten bij de afspraken zoals zij bestaan voor de EHS. Voor de wijze waarop de doeltoewijzing kan plaatsvinden is tot nu toe
geen taal en/of kwaliteitsparameters ontwikkeld. Deze moeten in de komende periode
verder ontwikkeld worden. In bijlage 8 is een voorzet gegeven voor de wijze waarop een
regionale uitwerking van het landschapsbeieid in typen kan plaatsvinden.

3.3.2

Programma voor landschapsbeheer

Landschapsbeheer speelt in het gehele landelijke gebied en is met name van belang voor
de kwaliteit in de gebieden buiten de EHS. Voor het landschapsbeheer ontbreekt op dit
moment een heldere taakstelling. De huidige instrumenten worden door rijk en provincies
uitgevoerd. In het doelpakkettensysteem zijn ook doelpakketten voor landschapsbeheer
ontwikkeld, (doelpakketten 18.1 tot en met 20.3). Voordat hiermee gewerkt kan worden en
beheersafspraken gemaakt kunnen worden zal het werkingsgebied moeten worden bepaald. Daartoe is een vorm van regionale uitwerking van de doelstellingen en taakstellingen noodzakelijk.
Voorgesteld wordt gezamenlijk met provincies een programma voor landschapsbeheer op
te stellen, waarbij doelstellingen, taakstellingen en instrumentatie aan de orde komen. Van
rijkszijde zijn de doelen vanuit de Nota Landschap het Structuurschema uitgangspunt.
Voor cultuurhistorie en aardkundige waarden zijn reserveringen in de doelpakketten opgenomen. Voordat openstelling van vergoedingen door middel van doelpakketten plaatsvindt dienen beleidsmatige keuzen gemaakt te worden met betrekking tot de rijksprioritaire elementen.

3.4

Recreatie en voorlichting

Bij ieder terrein dat groter is dan 10 ha behoort een minimale voorziening aan recreatieve
ontsluiting en publieksvoorlichting. Bij terreinen vanaf 50 ha kan afhankelijk van de doelstelling en de terreinomstandigheden ook gekozen worden voor een wat hogere recreatieve taakstelling. De terreinen die een bos(achtig) karakter hebben of zullen krijgen hebben van nature een wat hogere opvangcapaciteit dan de open gebieden. Hier zullen terreinen vanaf 25 ha al een hoger taakstelling hebben, afhankelijk van de doelstelling en de
terreinomstandigheden. Daarnaast zijn van invloed aspecten zoals de ligging ten opzichte
van bevolkingscentra en recreatieve routes en netwerken.
In de doelpakketten is dan ook gewerkt met verschillende niveaus van openstelling en recreatieve voorzieningen. Daarbij behoren ook afzonderlijke niveaus van vergoedingen.
Deze vergoeding komt bovenop die voor het vegetatiebeheer met uitzondering van gebieden die onder de Natuurschoonwet zijn gerangschikt. Voor deze gebieden bestaat reeds
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een vergoeding voor openstelling. De duurdere pakketten zullen om budgettaire redenen
worden gequoteerd. Voor de multifunctionele bossen wordt gestreefd naar het basisniveau, dat in vergelijking met veel particulier multifunctioneel bos een wat hogere norm met
zich mee brengt.
In tabel 1 wordt weergegeven welke natuurdoelpakketten en welke recreatiedoelpakketten (doelpakket 21) wel en niet combineerbaar zijn. De dikke sterretjes geven de genoemde standaardstapeling weer.
Uit deze tabel blijkt dat vrijwel ieder terrein (tijdelijk) opengesteld kan worden voor de recreatie.
In de doelpakketten zijn ook eisen met betrekking tot (passieve) publieksvoorlichting opgenomen (borden, folders e.d.) Zij zullen onderdeel worden van de afspraken met de beheerders. Daarnaast kunnen aanbevelingen en suggesties worden gedaan ten aanzien
van de meer actieve vormen van publieksvoorlichting, zoals excursies onder begeleiding
e.d. Zij zullen geen onderdeel van het contract worden.
De voorlichtingsaspecten zijn nog niet volledig uitgewerkt in de fiches van openstelling en
recreatie. De bijlage met betrekking tot de recreatiedoeltypen moet dan ook als een voorzet daartoe worden gezien.

3.5

Soortenbeleid

De doelstellingen voor het soortenbeleid zijn veelal geconcretiseerd in de vorm van soortenbeschermingsplannen en of nota's en plannen (Plan van Aanpak Weidevogels en Nota
Ruimte voor Ganzen). In sommige gevallen leiden de acties uit deze (soortenbeschermings)plannen tot concrete beheersactiviteiten. In dat geval is het gewenst deze activiteiten mee te nemen in de doelpakketten. Acties in de sfeer van voorlichting en onderzoek
missen echter deze directe relatie met beheer.
Bovenstaande werkwijze heeft geleid tot basisdoelpakketten die nauw aansluiten bij het
soortenbeleid in de vorm van de pakketten voor:
• weidevogels (7.5 kemphaantype en 9.4 gruttotype),
• bedreigde akkerkruiden (12),
• wintergasten(15),
• poelen (17.2).
Voor een aantal andere soorten is geen apart basisdoelpakket ontworpen, maar zijn de
wensen ten aanzien van het beheer wel verwerkt in de resultaatbeschrijvingen van doelpakketten (of de soort zelf is een doelsoort geworden of de gewenste terreinomstandigheden en/of vegetaties zijn beschreven). Dat geldt voor soorten als de das, hamster, patrijs, vlinders, kerkuil en amfibieën. Het gaat vooral om de doelpakketten:
• akkerkruiden (12),
• rietcultuur(14),
• structuurarme heide (16.1),
• lage ruigten & ruige graslanden (16.2),
• houtwallen, singels en graften (18.1), e.d.
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4.

Toepassing van de doel pakketten

De doelpakketten in combinatie met de voorwaarden voor het beheer en de normkosten
per pakket vormen de kern van een nieuw instrument voor de ondersteuning van het beheer. De instrumentele uilwerking vormt onderwerp van de rapportage van project "Hervorming instrumentarium". Hieronder worden een aantal aan de doelen gerelateerde aspecten van de uitvoering belicht.

4.1

Tussendoelen

In veel situaties zal het gewenste eindbeeld niet binnen een korte periode (5 jaar) gerealiseerd kunnen worden. De ontwikkeling van een bepaalde kwaliteit natuur vraagt dan een
langere periode. Dit doet zich voor bijvoorbeeld in gebieden waar een functiewijziging
plaatsvindt en waar landbouwgrond de uitgangssituatie vormt. Teneinde toch toetsbare
contracten over perioden van ten minste 5 jaar te kunnen sluiten zal in vele gevallen gebruik gemaakt moeten worden van zgn. tussendoelen. Dat zijn in feite de te verwachten
tussenstadia in de ontwikkelingsreeks op weg naar het eindbeeld. Eén tussenstadium
wordt dan als een tussendoel in het contract vastgelegd.
De tussendoelen kunnen afhankelijk van de omstandigheden op verschillende wijze geformuleerd worden.
Er kan gebruik gemaakt worden van een ander doelpakket uit de lijst als tussenstap op
weg naar het doelpakket dat bij het einddoel hoort. In dat geval wordt in het contract het
einddoel opgenomen als intentie, terwijl het basisdoelpakket voor het tussendoel richtinggevend is voor de beheersvergoeding, de rapportage en de afrekening. In de bijlage 2
(voorbeelden 1 en 2) is dit principe geïllustreerd. In voorbeeld 1 wordt ook aangegeven,
dat in sommige ontwikkelingsreeksen halverwege nog een nadere beslissing mogelijk is
afhankelijk van bijvoorbeeld de mate van verschraling die mogelijk is.
Er zijn een beperkt aantal doelen, waarvoor niet van het ene doelpakket naar het andere
doelpakket afgesproken kan worden. In dat geval wordt uitgegaan van het doelpakket dat
behoort bij het einddoel, maar worden de normen per contractperiode iets anders geformuleerd. In sommige situaties is het denkbaar dat bijvoorbeeld de terreinomstandigheden
(water, bodemvruchtbaarheid, reliëf, e.d.) meer zeggen dan het voorkomen van soorten,
(bijvoorbeeld de eerste 5 jaar contract na een zware ingreep in de abiotiek).
Bij het formuleren van tussendoelen zal naast de doelsoorten gebruik gemaakt worden
van procesindicatoren. Dat zijn soorten die voor een bepaald ontwikkelingsstadium in de
reeks zeer kenmerkend zijn, maar die niet tot de uiteindelijke doelsoorten behoren. In de
onderhavige voorstellen zijn nog niet de meest recente inzichten met betrekking tot deze
processoorten opgenomen. Deze worden in de loop van 1997 toegevoegd.

4.2

Monitoring

In de contracten met beheerders wordt een rapportageplicht opgenomen. Aan de hand
van deze rapportage dient vastgesteld te kunnen worden of de afgesproken doelen zijn
gerealiseerd. De beschrijving van de doelpakketten geeft daartoe aan hand van
doelsoorten, vegetatietypen en/of terreinomstandigheden aan wanneer geconstateerd kan
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worden of na afloop van de contractperiode (van 5 jaar) het doel bereikt is. Hierop kan de
monitoring plaatsvinden.
In de achterliggende beschrijvingen van de doelpakketten zijn voorlopige selecties van
doelsoorten aangegeven ten behoeve van de monitoring. De onderbouwing van deze selecties en de eventuele processoorten zijn nog niet gereed en zal in de loop van 1997
moeten worden aangevuld. Met het gebruiksgereed maken van de selectie van
doelsoorten zal ook de geschiktheid voor monitoring in het veld nader bezien worden.
De beheerder is zelf verantwoordelijk voor de rapportage en de monitoring die daarvoor
nodig is. Hierdoor is de beheerder zelf goed geïnformeerd over de terreincondities. De efficiency van de uitvoering van de monitoring neemt af naarmate het kleinere arealen betreft. Het valt dan ook te overwegen voor kleinere beheerseenheden een faciliteit voor een
meer centrale uitvoering van de monitoring te scheppen. Het is aan de beheerder de keuze om daar gebruik van te maken. De beheerder blijft verantwoordelijk.
Er zal door middel van steekproefsgewijze controle toezicht op de contractmonitoring
worden uitgevoerd.

4.3

Particuliere en reguliere terreinbeheerders

Het stelsel is er op gericht om contracten met zowel particulieren als met de reguliere terreinbeherende organisaties te kunnen afsluiten. Het gaat er niet om wie er levert, maar
om wat er geleverd wordt.
In de praktijk stelt de realisering van het ene basisdoelpakket andere/zwaardere eisen
aan de beheerder dan het andere. Het gaat dan om de voorwaarden voor beheer met betrekking tot minimumarealen, ontwikkelingstijd en kennis.

4.3.1

Minimumarealen

Elk doelpakket heeft eisen met betrekking tot het minimumareaal. Kleiner dan deze omvang van terreinen heeft het afsluiten van contracten geen zin, omdat de realisering van
de gewenste kwaliteit te onzeker is. Beheerders die individueel niet voldoende areaal
kunnen inbrengen voor een bepaald doel kunnen in principe door middel van samenwerking aan de eisen op het gebied van minimumarealen voldoen. Datzelfde geldt voor terreinbeheerders die via verwerving nog niet aan de gewenste arealen kunnen voldoen.

4.3.2

Ontwikkelingstijd

Elk doelpakket heeft een periode van ontwikkeling nodig. De uitgangssituatie bepaalt in
belangrijke mate hoeveel tijd gemoeid is met de realisatie van het eindbeeld. Uit oogpunt
van zorgvuldig handelen kan de overheid met particulieren moeilijk afspraken maken over
de realisatie van doelen die een langere ontwikkelingsduur dan 30 jaar vragen. Indien deze periode wordt gelegd naast de uitgangssituatie van landbouwgrond (alle gebieden met
functiewijziging, zoals reservaten en natuurontwikkeling) dan kan een selectie van doelpakketten gemaakt worden, die bereikbaar is voor particulieren (met landbouwgrond als
start). Er blijft dan een grote groep van doelpakketten bereikbaar voor particulieren. In
combinatie met de minimumarealen zal in de praktijk de grootschalige en/of kwetsbare
natuurgebieden merendeels door de reguliere terreinbeheerders worden beheerd.
In bijlage 7 zijn de doelpakketten met een ontwikkelingsduur van 30 jaar als bovengrens
aangegeven.
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4.3.3

Kennis

In de bijlage is per doelpakket iets gezegd over het type benodigde kennis voor het beheer. Indien beheerders zelf niet over de benodigde kennis beschikken is deze tot op zekere hoogte in te huren. Daarmee wordt de benodigde kennis geen criterium, waarmee
vooraf geselecteerd kan worden op beheerders. Opgemerkt moet worden dat specifieke
terreinkennis maar in beperkte mate ingehuurd kan worden en deze informatie kan voor
een af te sluiten contract wel zeer vitaal zijn.
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5.

Vervolgacties

In deze rapportage is melding gemaakt van nog niet afgeronde onderdelen. Het hier gepresenteerde stelsel is dan ook een voorlopig voorstel. De niet afgeronde onderdelen
zullen voor het grootste deel in het implementatietraject van het Programma Beheer worden uitgewerkt. Zij worden hier kort vermeld en zo mogelijk voorzien van aanbevelingen
omtrent de wijze van uitwerken.
1. In de beschrijvingen van de doelpakketten in de fiches zijn onder het kopje doelformulering voorstellen gedaan voor de normering van de pakketten. Dat wil zeggen dat hier uitspraken worden gedaan over de grenzen waarbinnen doelsoorten, vegetatietypen en of
abiotische omstandigheden leiden tot de conclusie dat een doelpakket gerealiseerd is.
Deze normeringsvoorstellen zijn nog niet compleet en dienen nog afgestemd te worden
met bijvoorbeeld de normering behorende bij de meetdoelstellingen zoals deze gehanteerd wordt voor de beleidsevaluaties, (afstemming met het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) hoort hierbij). De normering vormt onderdeel van de implementatie Programma Beheer.
2. Voor de zogenaamde tussendoelen (doelen die in een contractperiode van 5 jaar haalbaar zijn en een tussenstadium vertegenwoordigen op weg naar een eindbeeld over een
langere termijn) is naast de doelsoorten ook informatie over procesindicatoren noodzakelijk, (zie paragraaf 4.2 en bijlage 2)). Deze informatie komt pas in de loop van 1997 gedeeltelijk beschikbaar vanuit het NEM. Voor de doelen voor de halfnatuurlijke natuurdoeltypen (spoor C uit ESN) dient aanvullend onderzoek te worden gestart. Voor de implementatie van het outputstelsel zal voorzover de benodigde informatie pas op langere
termijn beschikbaar kan komen gewerkt moeten worden met de huidige inzichten.
3. Voor landschapsbeheer zijn op elementniveau doelpakketten ontwikkeld. Voordat deze
echter kunnen worden toegepast is bepaling van een werkingsgebied en een taakstelling
nodig. Voorgesteld is om daartoe met provincies gezamenlijk een programma voor landschapsbeheer op te stellen, (zie ook voorstellen gebieden buiten de EHS).
4. Voor cultuurhistorie en aardkundige waarden is een reservering gemaakt in het stelsel.
Een meer gedetailleerde uitwerking kan pas plaatsvinden nadat beleidsmatig uitspraken
gedaan zijn over de op rijksniveau prioritaire elementen en patronen. Deze uitwerkingen
zullen in de loop van 1997 moeten plaatsvinden om nog tot opname in het stelsel te kunnen leiden. De uitspraken zelf zijn geen onderdeel van de implementatie Programma Beheer; de verwerking in het stelsel wel.
5. Voor historische tuinen en parken alsmede voor nationale parken wordt nog gewerkt aan
doelpakketten. Opname in het stelsel zal in de loop van 1997 moeten plaatsvinden en
vormt onderdeel van het implementatietraject Programma Beheer.
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Bijlage 1:

Overzicht doelpakketten

Functies:
Natuur (hoofdgroep 1 t/m 4), bos (hoofdgroep 4) en landschap (hoofdgroep 1 t/m 5)

hoofdgroep

subgroep

basisdoelpakket variant

1/2

1.

1.1
Kwelder
1.2
Stuivend duin
1.3
Groot stuifzand
1.4
Moeras
1.5
lepen-Essenwoud
1.6
Eiken-Beukenwoud
1.7
Elzenwoud
1.8
Beekboslandschap
1.9
Rivierboslandschap
1.10 Afgesloten zeearm

a, b
a, b
a, b, c

2.1

Elzenbos

a, b

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Kalkrijke Loofbossen
a, b, c
Berkenbroekbos
Zomereiken- en Grove dennenbossen a, b
lepen-Essenbos
Wintereiken-Beukenbos

3.

nagenoeg / begeleid natuurlijke
eenheid

halfnatuurlijke
eenheden

2.

3.

Nagenoeg - en begeleid natuurlijke eenheid

Bos met accent op
natuur

Nat duin, heide en
hoogveen

-]3.1
3.2
|3.3

a, b
a, b, c
a, b

Natte duinvalleien
Hoogveen en moerasheide
Natte heide

4.

Droge heide en duinen

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Open duin
Duinstruweel
Droge, open heide
Kleine stuifzanden
Structuurrijke heide (incl. struweel en
bos)

5.

Open water met functie natuur

5.1
5.2
5.3
5.4

Meren en vaarten
Hoogveenvennen
Vennen, zwak gebufferd
Beken en rellen

6.

Verlandingsvegetaties

6.1
6.2
6.3

Jonge verlanding
Oude riet ruigten
Brakwaterverlanding

7.

Moerashooiland

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Veenmosrietlanden
Trilvenen
Natte schraallanden
Vochtig schraalgrasland
Weidevogelgrasland, kemphaan-type

8.

Droog schraalgrasland

H8.1
8.2

I 8.3
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hoofdgroep

subgroep

basisdoelpakket variant

9.

9.1
9.2
9.3

Soortenrijk grasland

9.4
10. Ruige natuurparken

11. Bos met accent op
cultuur

12. Akker
4.

Multifunctionele
eenheden

13. Multifunctioneel bos

Glanshaverhooiland
Zilte graslanden
Kamgrasweiden en Zilverschoongraslanden
Weidevogelgrasland, grutto-type

1

10.1 Ruige natuurparken (mozaïek van
bos, struweel, ruigte, gras en water)
11.1
11.2
11.3
11.4

Eiken hakhout
Middenbos
Grienden & Essen/Elzenhakhout
Park- en stinsebos

j 12.1 Bedreigde akkerkruiden
13.1 Arm Grove dennen-Berkenbos
13.2 Vochtig Zomereiken-Grove dennenbos
13.3 Verrijkt Zomereiken-Dennenbos
13.4 Droog Wintereiken-Beukenbos
13.5 Vochtig Wintereiken-Beukenbos
13.6 Vochtig Essen-lepenbos
13.7 Nat Essen-Populierenbos

14. Rietland

114.1 Rietcultuur

15. Voedselrijk weidevogelland

j 15.1 Wintergastenweide
|

16. Korte vegetaties

a, b
a, b
a, b
a, b
a, b

116.1 Structuurarme heide

116.2 Lage ruigten & ruige graslanden
17. Open multifunctioneel ~~| 17.1 Plassen & waterwegen geëutrofieerd
water
117.2 Poelen

5.

Landschapselement

18. Landschapselementen met een natuurfunctie

18.1 Houtwallen, brede singels en graften
18.2 Eendenkooien

19. Landschapselemen- ~~ 19.1 Knotbomen en hagen
19.2 Lanen en singels
ten met landschappelijke of cultuurhistori19.3 Hoogstamboomgaarden
sche waarden
19.4 Overige landschappelijke beplanting
19.5 Historische tuin en park van beschermde buitenplaatsen
19.6 Dijken en kaden
19.7 Forten en verdedigingswerken
20. Objecten met land~~ 20.1 Archeologische objecten (Hunebed,
schappelijke of culgrafheuvel, etc.)
tuurhistorische waar20.2 Aardkundige objecten (Pingo-ruïne's
den (nadere uitwerdonken, etc.)
king vereist)
20.3 Overige cultuurhistorische objecten

6.

Recreatie & educatie

21. Recreatie pakketten
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Bijlage 2:

Voorbeeld 1: Ontwikkelingsreeks: van BOUWLAND
naar NAT SCHRAALLAND

Ontwikkelingsreeks

Tussendoel/doelpakket

Ontwikkelperiode
(jaren)

Landbouwgrond,
•
inrichting: bouwvoor afgraven, grondwaterpeil
opzetten;
•
start vanaf kale bodem

start

0

1
• Voedselrijk grasland
met pioniers

16.2 Lage ruigten & ruige
graslanden

5

• PROCESINDICATOREN
processoorten indicatief voor vochtige natte schraallanden
kale jonker
biezeknoppen
pinksterbloem
grote ratelaar
echte koekoeksbloem
reukgras
ruw walstro
blauwe zegge
moerasrolklaver
prtrus
lidrus
pijpestrootje
gewone brunel
gevleugeld hertshooi
• Kamgrasweide

>s.

9.3 Kamgrasweiden

\
•\NL

10-15

• PROCESINDICATOREN
dezelfde processoorten rraar nu die in kamgrasvegetatie

• •ALTERNATIEF:
voed:selrijkdom: afname

stabiel, relatief hoog
• • PROCESINDICATOREN
processoorten indicatief voor ruige rietvegetatie
holp'jp
scherpe zegge
hoge cyperzegge
net
padderus
waterbies
moeraswedenk
kleine hsdodde
struweelvorming met opslag van elzen en vulgen

• Dotterbloemgrasland
(vocht g schraalland met een
grondvvaterstand van +10 tot
-60crr

7.4 Vochtig schraalgrasland

25-50

7.3 Natte schraallanden

25-100

i

•

• Blauwgrasland
(nat schraalland met een
grondwaterstand van +30 tot
-40 cm)
• • Verruigde rietvegetatie

6.2 Oude rietruigten

• •Elzenbos

2.1 Elzenbos
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Bijlage 2:

Voorbeeld 2: Ontwikkelingsreeks van DOUGLAS-opstand naar WINTEREIKEN-BEUKENBOS

Ontwikkelingsreeks

Tussendoel/doelpakket

Douglas-opstand

13.4 Douglas-Larix opstand
• omvorming via selectieve kap
• inheemse houtsoorten stimuleren

Omvorming naar WintereikenBeukenbos

13.4 Douglas-Larix opstand
•
•

Ontwikkelperiode
(jaren)
0

5-15

open opstand van Douglas
met inheems houtsoorten in
ondergroei
struweelvorming

• PROCESINDICATOREN
• afspraak over open structuur
van bos
Gemengd naald-loofbos

13.2 Wintereiken-Beuken opstand
• inheemse boomsoorten veelal van gelijke jaarklasse

15 - 50

• PROCESINDICATOREN
• kenmerkend voor struweelfase vogels als tuinfl jiter, fitis
en tjiftjaf
Overgang naar WintereikenBeukenbos

2.6 Wintereiken-Beukenbos
middenfase
• bos met een struweel van inheems hout
• in boomlaag nog klein aantal
Douglas-sparren aanwezig

25 - 50

• PROCESINDICATOREN
• dood hout neemt toe
• kenmerkende vogels voor
dezo fase zijn holenbroeders
zoals draaihals grote bonte
specht groene specht en ge
kraagde roodstaart
Wintereiken-Beukenbos
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Bijlage 3a:

Voorwaarden voor beheer: minimumomvang

Minimale grootte
van (natuur) gebied

doelpakketten

25

>25

>50

£100 Grootte in ha.

Opmerkingen:
3t

1.1 Kwelder
1.2 Stuivend duin

x
x

1.3 Groot stuifzand
1.4 Moeras

x

1.5 lepen-Essenwoud
1.6 Eiken-Beukenwoud
UEIzenwoud
1.8 Beekboslandschap
1.9 Rivierboslandschap
110 Afgesloten zeearm

Legenda:

[nf

X
X
X

minimumoppervlak van natuurgebied

minimumoppervlak; mits ingebed in
grotere niet verstoorde omgeving
j
| oppervlak van niet verstoorde
omgeving (waterhuishouding,
aisl, openheid, bosklimaat)

2.1 Elzenbos
2.2 Kalkrijke Loofbossen
2.3 Berkenbroekbos
2.4 Zomereiken- en Grove dennenbossen
2.5 lepen-Essenbos
2.6 Wintereiken-Beukenbos

j
j
j

Opmerkingen:

3.1 Natte duinvalleien
3.2 Hoogveen en moerasheide
3.3 Natte heide

SS

Inschrijving tevens afhankelijk van
(oppervlakte) criteria op gebiedsnivo
(ruime jas)

•fy

; geen minimum oppervlak
geen minimum oppervlak; vereist is
inbedding in een nagenoeg - of
begeleid natuurlijke eenheid van
minimaal 500 ha

4.1 Open duin
4.2 Duinstruwsel
4.3 Droge, open heide
4.4 Kleine stuifzanden
4.5 Structuurrijke heide

geen minimum oppervlak; vereist is
ligging in een nagenoeg ongestoord
stroomgebied (bovenstrooms)

5.1 Meren en vaarten
5.2 Hoogveenvennen
5.3 Vennen, zwak gebufferd
5.4 Beken en rellen
6.1 Jonge verlanding
6.2 Oude riet ruigten
6.3 Brakwaterverlanding

1®

7.1 Veenmosrietlanden
7.2 Trilvenen
7.3 Natte schraallanden
7.4 Vochtig schraalgrasland
7.5 Weidevogelgrasland; Kemphaantype

1®

8.1 Kalkgraslanden
8.2 Droge schraallanden
8.3 Bloemdijken

LNV/Programma Beheer / 1 juni 1997
eindrapport-doelen.doc

1®
1®

1®
1®
1®
•L®

L
JL
tn.

pagina 22

PROGRAMMA BEHEER

Minimale grootte
van (natuur) gebied

doelpakketten

£0,5

£5

£25 £50 £100 Grootte In ha.
Opmerkingen:

9.1 Glanshaverhooiland
9.2 Zilte graslanden
9.3 Kamgrasweiden en Zilverschoongrasland
9.4 Weidevogelgrasland; Gruttotype

Legenda:

tn.

•
•

£9
iminimumoppervlak van natuurgebied

10. Ruige natuurparken
11.1 Eiken-hakhout
11.2Middenbos
11.3 Grienden en Essen/Elzenhakhout
11.4 Park- en stinsebos

minimumoppervlak; mits ingebed in
grotere niet verstoorde omgeving

m

tn.
tn.

oppervlak van niet verstoorde
omgeving (waterhuishouding,
rust, openheid, bosklimaat)

HL

Opmerkingen:

12. Bedreigde akkerkruiden

&

m.
m
mtn.

13.1 Arm Grove dennen-Berkenbos
13.2 Vochtig Zomereiken-Grove dennenbos
13.3 Verrijkt Zomereiken-Dennenbos
13.4 Droog Wintereiken-Beukenbos
13.5 Vochtig Wintereiken-Beukenbos
13.6 Vochtig Essen-lepenbos
13.7 Nat Essen-Populierenbos

geen minimum oppervlak

tn.

mtn.

X

Jas

14. Rietcultuur

Inschrijving tevens afhankelijk van
(oppervlakte) criteria op gebiedsnivo
(ruime jas)

geen minimum oppervlak; vereist is
inbedding in een nagenoeg - of
begeleid natuurlijke eenheid van
minimaal 500 ha

15. Wintergastenweide
geen minimum oppervlak; vereist is
ligging in een nagenoeg ongestoord
stroomgebied (bovenstrooms)

16.1 Structuurarme heide
16.2 Lage ruigten & ruige graslanden
17.1 Plassen & waterwegen geeutrofieerd
17.2 Poelen

&

18.1 Houtwallen, brede singels en graften
18.2 Eendenkooien

&

19.1 Knotbomen en hagen
19.2 Lanen en singels
19.3 Hoogstamboomgaarden
19.4 Overige landschappelijke beplanting
19.5 Historische tuin of park
19.6 Dijken en kaden
19.7 Forten en verdedigingswerken

n.

tn.

m
m.
tn.

&
£9
&

20.1 Archeologische objecten
20.2 Aardkundige objecten
20.3 Overige cultuurhistorische objecten
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Bijlage 3b:

Voorwaarden voor beheer: ontwikkelingstermijn

Ontwikkelingstermijn

doel pakketten

O

5

30

5

30 100 100

Termijnen in jaren N.B. na inrichting
#
•
•
•

1.1 Kwelder
1.2 Stuivend duin
1.3 Groot stuifzand
1.4 Moeras

Legenda:
*
*
*
•
•
•

1.5 lepen-Essenwoud
1.6 Eiken-Beukenwoud
1.7 Elzenwoud
1.8 Beekboslandschap
1.9 Rivierboslandschap

•

1.10 Afgesloten zeearm

*

normale ontwikkelings
termijn

kortere termijn die bij
zeer gunstige omstandigheden haalbaar is

2.1 Elzenbos
2.2 Kalkrijke Loofbossen
2.3 Berkenbroekbos
2.4 Zomereiken- en Grove dennenbossen
2.5 lepen-Essenbos
2.6 Wintereiken-Beukenbos

•

*

3.3 Natte heide

•

•

4.1 Open duin

•
•
•
*

3.1 Natte duinvalleien

•

3.2 Hoogveen en moerasheide

4.2 Duinstruweel
4.3 Droge, open heide
4.4 Kleine stuifzanden

•

4.5 Structuum'jke heide

•

5.1 Meren en vaarten

•

5.2 Hoogveenvennen
5.3 Vennen, zwak gebufferd

•

*
*

*

•
•
•

5.4 Beken en rellen
6.1 Jonge verlanding
6.2 Oude riet ruigten
6.3 Brakwaterverlanding
7.1 Veenmosrietlanden
7.2 Trilvenen
7.3 Natte schraallanden
7.4 Vochtig schraalgrasland

*

7.5 Weidevogelgrasland; Kemphaantype

•

8.1 Kalkgraslanden

•
•
•

8.2 Droge schraallanden
8.3 Bloemdijken
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Ontwikkelingstermijn

doelpakketten

0

5

30

5

30 100 100

Termijnen in jaren N.B. na inrichting
•
•

9.1 Glanshavertiooiland
9.2 Zilte graslanden
9.3 Kamgrasweiden en Zilverschoongraslanden
9.4 Weidevogelgrasland; Gruttotype
10. Ruige natuurparken

•

11.1 Eiken-hakhout
11.2Middenbos
11.3 Grienden en Essen/Elzenhakhout
11.4 Park- en stinsebos

•
•
•
*

12. Bedreigde akkerkruiden

•

15. Wintergastenweide

•

16.1 Structuurarme heide
16.2 Lage ruigten & ruige graslanden

•
•

17.1 Plassen & waterwegen geSutrofieerd
17.2 Poelen

•
•

normale ontwikkelings
termijn

*

kortere termijn die bij
zeer gunstige omstandigheden haalbaar is

•

18.1 Houtwallen, brede singels en graften
18.2 Eendenkooien
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•

*
*
*
*
*

14. Rietcultuur

20.1 Archeologische objecten
20.2 Aardkundige objecten
20.3 Overige cultuurhistorische objecten

•

•

13.1 Arm Grove dennen-Berkenbos
13.2 Vochtig Zomereiken-Grove dennenbos
13.3 Verrijkt Zomereiken-Dennenbos
13.4 Droog Wintereiken-Beukenbos
13.5 Vochtig Wintereiken-Beukenbos
13.6 Vochtig Essen-lepenbos
13.7 Nat Essen-Populierenbos

19.1 Knotbomen en hagen
19.2 Lanen en singels
19.3 Hoogstamboomgaarden
19.4 Overige landschappelijke beplanting
19.5 Historische tuin of park
19.6 Dijken en kaden
19.7 Forten en verdedigingswerken

Legenda:

*
•

*
•
•
•
•
•

*
•
*
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Bijlage 3c:

Voorwaarden voor beheer: deskundigheid

Deskundigheid

doelpakketten

Lo N

Lv Hy Nt Bt Tv & Pb

1.1 Kwelder

Legenda:

1.2 Stuivend duin
1.3 Groot stuifzand
1.4 Moeras

Lo

Landschapsoecologische kennis,

Nw

Natuurwetenschappelijke kennis

1.5 lepen-Essenwoud
1.6 Eiken-Beukenwoud
17Elzenwoud
Lv

1.8 Beekboslandschap

Kennis van landsschapsvormende processen

1.9 Rivierboslandschap
1.10 Afgesloten zeearm
Hy

Hydrologie

2.1 Elzenbos
2.2 Kalkrijke Loofbossen

•

•

•

•

•

Nt

2.3 Berkenbroekbos
2.4 Zomereiken- en Grove dennenbossen

Natuurtechnische kennis
(t.b.v. omvorming)

•

•

•

•

*

2.5 lepen-Essenbos

Bt

Beheertechnische kennis

2.6 Wintereiken-Beukenbos
3.1 Natte duinvalleien

Tv

Kennisvan terreingebonden

Pb

voorlichting & publieksbegeleidin

3.2 Hoogveen en moerasheide
3.3 Natte heide
4.1 Open duin
4.2 Duinstruweel
4.3 Droge, open heide

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

*

*

•

•

•

•

•

*

*
*

•
•

•
•

•

•
*

•
•

•
•

•
*
*

•
*
•

•
•
*

•
•
•

4.4 Kleine stuifzanden
4.5 Structuumjke heide
5.1 Meren en vaarten
5.2 Hoogveenvennen
5.3 Vennen, zwak gebufferd
5.4 Beken en rellen
6.1 Jonge verlanding
6.2 Oude riet ruigten
6.3 Brakwaterverlanding
7.1 Veenmosrietlanden
7.2 Trilvenen
7.3 Natte schraallanden
7.4 Vochtig schraalgrasland
7.5 Weidevogelgrasland; Kemphaantype
8.1 Kalkgraslanden
8.2 Droge schraallanden
8.3 Bloemdijken
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Deskundigheid

doelpakketten
9.1 Glanshavertiooiland
9.2 Zilte graslanden
9.3 Kamgrasweiden en Zilverschoongraslanden
9.4 Weidevogelgrasland; Gruttotype

Lo N

•
*
*
•

Lv Hy Nt Bt Tv & Pb

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

10. Ruige natuurparken
11.1 Eiken-hakhout
11.2Middenbos
11.3 Grienden en Essen/Elzenhakhout
11.4 Park- en stinsebos

•
•
•
•

12. Bedreigde akkerkruiden

•

13.1 Arm Grove dennen-Berkenbos
13.2 Vochtig Zomereiken-Grove dennenbos
13.3 Verrijkt Zomereiken-Dennenbos
13.4 Droog Wintereiken-Beukenbos
13.5 Vochtig Wintereiken-Beukenbos
13.6 Vochtig Essen-lepenbos
13.7 Nat Essen-Populierenbos

•

•
•

i
4

*

14. Rietcuttuur
15. Wintergastenweide

*
•
•
•

Landschapsoecologische kennis,

Nw

Natuurwetenschappelijke kennis

Lv

Kennis van landsschapsvormende processen

•

Hy

Hydrologie

•

•

Nt

Natuurtechnische kennis
(t.b.v. omvorming)

*
•
*
*
•
•
*

i
i
i

Bt

Beheertechnische kennis

*

T v Kennisvan terreingebonden
P b voorlichting & publieksbegeleidin
i

•

•
•
•

•

•
*

•

18.1 Houtwallen, brede singels en graften
18.2 Eendenkooien

•
•

*
•

19.1 Knotbomen en hagen
19.2 Lanen en singels
19.3 Hoogstamboomgaarden
19.4 Overige landschappelijke beplanting
19.5 Historische tuin of park
19.6 Dijken en kaden
19.7 Forten en verdedigingswerken

•
•
•
•
*
•
•

20.1 Archeologische objecten
20.2 Aardkundige objecten
20.3 Overige cultuurhistorische objecten

•
•
•
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Lo

•

16.1 Structuurarme heide
16.2 Lage rulgten & ruige graslanden
17.1 Plassen & waterwegen geêutrofieerd
17.2 Poelen

Legenda:

•

i

*
i
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Bijlage 4:

Recreatietypen en voorlichting

RECREATIEDOELTYPE
Naam: 1. Open, nivo plus
Doelgroepen, recreatieactiviteiten

Belevingsaspecten
Niveau openstelling

Toegankelijkheid

Bereikbaarheid

Omschrijving

Bijzonderheden

ruime mogelijkheden voor intensieve, routegebonden en plaatsgebonden dagrecreatieactiviteiten: wandelen, fietsen, paardrijden,
sport en spel, dagkamperen
Waterrecreatie (indien van toepassing):
zwemmen en zonnen, sportvissen, kanovaren, zeilen en motorbootvaren
algemene natuur- en landschapswaarden,
landschappelijk en natuurlijk decor
gehele terrein opengesteld: minimaal
• op (vaar)wegen en paden
• tussen zonsopgang en zonsondergang
omvang (vaar)wegen en paden per hectare
van 80-160 m'

primaire doelgroepen: actiezoekers, landschapszoekers

Minimum areaal
Voorlichting en
educatie

Aantal toevoerwegen en beborde ingangen:
• tot 200 ha minimaal 2;
• 200-500 ha minimaal 3;
•
> 500 ha: minimaal 4
Alleen in de stedelijke omgeving:
• 8 km rond bevolkingscentrum van 60.000
inwoners of meer;
•
in geval van de vier grote steden: 12 km
rond centrum
medewerking verlenen aan de totstandkoming van landelijke netwerken voor varen
(BRTN), fietsen (LF) en wandelen (LAW)
p.m.
Passief: panelen, folders, routekaarten
Actief: rondleidingen/excursies

Normkosten

p.m.

Locatiecriteria

Nationale netwerken

1

indicatie te leveren dagcapaciteit: > 10 personen/ha/dag

geen tijdelijke afsluiting.

gemiddeld per hectare. Dit
laat de mogelijkheid open tot
interne zonering.

zie PKB kaart 3 en 11 van
het Structuurschema Groene
Ruimte

minimumpakket:
•
1 infopaneel /200ha met
als minimum 1 paneel bij
opp. > 50ha
•
1 folder 1000 ha
•
1 rondleiding/25 ha/jaar
• recreatiekaart v.a. 200 ha
• bijzondere routes 2: 1
voor elke 500 ha
inforuimte: aanbevolen

1
voor verklaring van de verschillende doelgroepen zie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
"Openstelling Natuurgebieden Nader Bekeken",, Den Haag, 1994, pagina's 34-37.
2
routes voor gehandicapten, natuurpaden , e.d.
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RE(SBBA!TIEDiOEinyPE
Naam: 2. Open, basis nivo
Doelgroepen, recreatieactiviteiten

Belevingsaspecten
Niveau openstelling

Toegankelijkheid

Bereikbaarheid

Omschrijving ?

Bijzonderheden

goede mogelijkheden voor extensieve, routegebonden en kleinschalig plaatsgebonden
dagrecreatie-activiteiten: wandelen, fietsen,
paardrijden, sport en spel, natuur en landschapsobservatie
Waterrecreatie (indien van toepassing):
sportvissen, kanovaren, zeilen en motorbootvaren
algemene natuur- en landschapswaarden,
landschappelijk en natuurlijk decor
gehele terrein opengesteld, minimaal:
• op (vaar)wegen en paden
• tussen zonsopgang en zonsondergang
omvang (vaar)wegen en paden per hectare
van 60-100 m'

primaire doelgroepen:
landschapszoekers, rustzoekers 3

Minimum areaal
Voorlichting en
educatie

Aantal toevoerwegen en beborde ingangen:
* tot 200 ha minimaal 2;
• 200-500 ha minimaal 3;
• > 500 ha: minimaal 4
Alleen in de Recreatief Ruimtelijke Structuur:
• de recreatief-toeristische en waterrecreatiegebieden,
• de Randstadgroenstructuur, en
• het Groene Hart
medewerking verlenen aan de totstandkoming van landelijke netwerken voor varen
(BRTN), fietsen (LF) en wandelen (LAW)
p.m.
Passief: panelen, folders, routekaarten
Actief: rondleidingen/excursies

Normkosten

p.m.

Locatiecriteria

Nationale netwerken

'•:•;.

indicatie te leveren dagcapaciteit: 3-10 personen/ha/dag

geen tijdelijke afsluiting

gemiddeld per hectare. Dit
laat de mogelijkheid open tot
interne zonering.

zie PKB kaart 3 en 11 van
het Structuurschema Groene
Ruimte

minimumpakket:
•
1 infopaneel 500ha met
als minimum 1 paneel bij
opp. > 50ha
•
1 folder 1000 ha
•
recreatiekaart v.a. 200 ha
•
bijzondere routes: 1 per
750 ha
•
1 rondleiding/125 ha/jaar

3
voor verklaring van de verschillende doelgroepen zie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
"Openstelling Natuurgebieden Nader Bekeken",, Den Haag, 1994, pagina's 34-37.
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RECREATIEDOELTYPE
Naam: 3. Open, laag nivo
Doelgroepen, recreatieactiviteiten

Belevingsaspecten
Niveau openstelling

Toegankelijkheid

Bereikbaarheid

Omschrijving

Bijzonderheden

extensieve, routegebonden dagrecreatieactiviteiten: wandelen, fietsen, paardrijden,
natuuren landschapsobservatie
Waterrecreatie (indien van toepassing): m.n.
sportvissen, kanovaren, zeilen
algemene natuur- en landschapswaarden,
rust
gehele terrein opengesteld, minimaal:
• op (vaar)wegen en paden
• tussen zonsopgang en zonsondergang
omvang (vaar)wegen en paden per hectare
van 10-60 m'

primaire doelgroepen:, natuurzoekers, rustzoekers4

Minimum areaal
Voorlichting en
educatie

Aantal toevoerwegen en beborde ingangen:
• tot 200 ha minimaal 2;
• 200-500 ha minimaal 3;
• > 500 ha: minimaal 4
geen
medewerking verlenen aan de totstandkoming van landelijke netwerken voor varen
(BRTN), fietsen (LF) en wandelen (LAW)
p.m.
Passief: panelen, folders, routekaarten
Actief: rondleidingen/excursies

Normkosten

p.m.

Locatiecriteria
Nationale netwerken

indicatie te leveren dagcapaciteit: 1-3 personen/ha/dag

geen tijdelijke afsluiting

gemiddeld per hectare. Dit
laat de mogelijkheid open tot
interne zonering.

minimumpakket:
•
1 infopaneel /500ha met
als minimum 1 paneel bij
opp. > 100ha
•
1 folder 1000 ha
• recreatiekaart v.a. 200 ha
•
1 bijzondere route per
1000 ha
•
1 rondleiding/250 ha/jaar

4

voor verklaring van de verschillende doelgroepen zie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
"Openstelling Natuurgebieden Nader Bekeken",, Den Haag, 1994, pagina's 34-37.
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RECREAflEDeELTYPE 'Omschrijving d

Bijzonderheden

Naam: 4. Tijdelijk opengesteld
Doelgroepen, recreatieactiviteiten

primaire doelgroepen:, natuurzoekers, rustzoekers5

Belevingsaspecten
Niveau openstelling

extensieve, routegebonden dagrecreatieactiviteiten: wandelen, fietsen, natuur en
landschapsobservatie
Waterrecreatie (indien van toepassing):
sportvissen, kanovaren, zeilen
algemene natuur- en landschapswaarden,
landschappelijk en natuurlijk decor
gehele terrein opengesteld, minimaal:
• op (vaar)wegen en paden
• tussen zonsopgang en zonsondergang

Toegankelijkheid

omvang (vaar)wegen en paden per hectare
van10-60m'

Bereikbaarheid

Aantal toevoerwegen en beborde ingangen:
• tot 200 ha minimaal 2;
• 200-500 ha minimaal 3;
• > 500 ha: minimaal 4
geen
medewerking verlenen aan de totstandkoming van landelijke netwerken voor varen
(BRTN), fietsen (LF) en wandelen (LAW)

Locatiecriteria
Nationale netwerken

indicatie te leveren dagcapaciteit: 1-3 personen/ha/dag

tijdelijke afsluiting gedurende
deel van het jaar (voorbeeld
broedseizoen). Maximale afsluiting 2-3 maanden
gemiddeld per hectare. Dit
laat de mogelijkheid open tot
interne zonering.

p.m.

Minimum areaal
Voorlichting en
educatie

Passief: panelen, folders, recreatiekaarten
Actief: rondleidingen/excursies

Normkosten

p.m.

minimumpakket:
•
1 infopaneel /500ha met
als minimum 1 paneel bij
opp. > 100ha
•
1 folder 1000 ha
•
recreatiekaart v.a. 200 ha
•
1 rondleiding/250ha/jaar

5

voor verklaring van de verschillende doelgroepen zie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
"Openstelling Natuurgebieden Nader Bekeken",, Den Haag, 1994, pagina's 34-37.
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RECREATIEDOELTYPE

Omschrijving

Bijzonderheden

.

Naam: 5. Beleefbaar
Doelgroepen, recreatieactiviteiten

Passanten en specifiek geïnteresseerden
(m.n. vogelaars)

primaire doelgroepen: natuurzoekers, rustzoekers6

>

indicatie te leveren dagcapaciteit: n.v.t.
Belevingsaspecten

Openstelling

natuur en landschapsobservatie vanaf buiten
het object en via observatiepunten in het object
Afgesloten, m.u.v. observatiepunten in object. Mogelijkheden excursies in object

Toegankelijkheid
Bereikbaarheid

Dijken, wegen aan de rand van het object
Via opengestelde toevoerwegen naar dijken/wegen aan de rand(en)

Locatiecriteria
Voorlichting en
educatie

geen
Passief: panelen, folders
Actief: rondleidingen/excursies

Normkosten

p.m.

Oppervlakte te rekenen tot dit
doeltype:
•
bos: 25 m enkelzijdig of
aan weerszijden weg 7
•
open gebied: 200 m enkelzijdig of aan weerszijden 8
< 200 ha minimaal 1 toevoerweg
> 200 ha meer dan 1 toevoerweg
minimumpakket:
•
1 infopaneel /500ha met
als minimum 1 paneel bij
opp. > 100ha
•
1 folder 1000 ha
•
1 rondleiding/2509
ha/jaar

6

voor verklaring van de verschillende doelgroepen zie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
"Openstelling Natuurgebieden Nader Bekeken",, Den Haag, 1994, pagina's 34-37.
7
enkelzijdig indien we/dijk aan rand. Dubbelzijdig indien weg/dijk door object
8
als 6
9
als oppervlak is bedoeld het totale oppervlak van het betreffende object
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Bijlage 5:

Relatie doelpakketten met recreatie en voorlichtingspakketten

Relaties tussen recreatiedoeltypen
en doelpakketten

doelpakketten

1.1 Kwelder
1.2 Stuivend duin
1.3 Groot stuifzand
1.4 Moeras
1.5 lepen-Essenwoud
1.6 Eiken-Beukenwoud
UEIzenwoud
1.8 Beekboslandschap
1.9 Rivierboslandschap
1.10 Afgesloten zeearm
2.1 Elzenbos
2.2 Kalkrijke Loofbossen
2.3 Berkenbroekbos
2.4 Zomereiken- en Grove dennenbossen
2.5 lepen-Essenbos
2.6 Wintereiken-Beukenbos

S
2
1 2

•
•
•
•
*

•
•
•
*
•

C

I»

£

s3

i.
4

& Recreatiedoeltypen
5
Opmerkingen:
*

O

'OT

*
•
•
•

•
*
*
*
*

•
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

Legenda:

O
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

0

o
o
0

o
o
0

o
O©
OG
O©

oe

*

o©

*
*

oe
oe
oe

Recreatiedoeltypen:
1
open, basisniveau
2
open, laag niveau
3
open, tijdelijk gesloten
4
open, niveau plus
5
afgesloten, echter beleefbaar middels
observatiepunten en excursies
[_•_] vastgestelde combinatie tussen
recreatiedoeltype en doelpaketten
| • | overige mogelijke combinaties tussen
recreatiedoeltype en doelpaketten
|

•
•
•

3.1 Natte duinvalleien
3.2 Hoogveen en moerasheide
3.3 Natte heide
4.1 Open duin
4.2 Duinstruweel
4.3 Droge, open heide
4.4 Kleine stuifzanden
4.5 Structuurrijke heide

*
•
*
*
•

*
*
*
•
*

*
*
*
*
*

•

5.1 Meren en vaarten
5.2 Hoogveenvennen
5.3 Vennen, zwak gebufferd
5.4 Beken en rellen

•

1
»
1

6.1 Jonge verlanding
6.2 Oude riet ruigten
6.3 Brakwaterverlanding
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*
*
*
*

I
k

*

•k

*

*

*

•

7.1 Veenmosrietlanden
7.2 Trilvenen
7.3 Natte schraallanden
7.4 Vochtig schraalgrasland
7.5 Weidevogelgrasland; Kemphaantype
8.1 Kalkgraslanden
8.2 Droge schraallanden
8.3 Bloemdijken

+
*

•
•
•

•
•

*

*

•

*

*

•
•

*

*
*

oe
oe
oe
oe
oe

o
e
e
e
o
o
o

| onmogelijke combinaties tussen
recreatiedoeltype en doelpaketten
Opmerkingen:

O

N.B. uitgaande van een opengesteld
terrein van tenminste 50 ha.

G

N.B. geen openstelling waterrecreatie

e

Bij terreinen tussen 10 en 50 ha.
20% openstellen op laag nivo

O

N.B. uitgaande van een opengesteld
gebied van tenminste 50 ha waarin het.
terrein ligt

o
o
o
oe
o
o
oe
o
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Relaties tussen recreatiedoeltypen
en doelpakketten

doelpakketten

§• f .

E Recreatiedoeltypen

1 2

3

5
Opmerkingen:

9.1 Glanshaverhooiland

•

9.2 Zilte graslanden
9.3 Kamgrasweiden en Zilverschoongraslanden
9.4 Weidevogelgrasland; Gruttotype

•

*
•
*
•

10. Ruige natuurparken
11.1 Elken-hakhout
11.2Middenbos
11.3 Grienden en Essen/Elzenhakhout
11.4 Park- en stinsebos

£

I

4

*
*

r*i*i»i

*•
*•

*
*

*
*

+

o
o©
o

i*IQ
•
•
•
•

O©
*
*

oe
o©

Legenda:
Recreatiedoeltypen:
1
open, basisniveau
2
open, laag niveau
3
open, tijdelijk gesloten
4
open, niveau plus
5
afgesloten, echter beleefbaar middels
observatiepunten en excursies

oe
[•Jvastgestelde combinatie tussen
recreatledoeltype en doelpaketten

12. Bedreigde akkerkruiden
13.1 Arm Grove dennen-Berkenbos
13.2 Vochtig Zomereiken-Grove dennenbos
13.3 Verrijkt Zomereiken-Dennenbos

*
*
*

13.4 Droog Wintereiken-Beukenbos
13.5 Vochtig Wintereiken-Beukenbos
13.6 Vochtig Essen-lepenbos
13.7 Nat Essen-Populierenbos

*
*

*•
*
*
*
*
*

*
*
*

4

*
*
*

*

•
*•
*

oe
oe
oe
oe
oe
oe

| * | overige mogelijke combinaties tussen
recreatledoeltype en doelpaketten
|

| onmogelijke combinaties tussen
recreatledoeltype en doelpaketten

Opmerkingen:

14. Rietoultuur
15. Wintergastenweide

* * • *• oe
oe
•

16.1 Sttuctuurarme heide
16.2 Lage aiigten & ruige graslanden

18.1 Houtwallen, brede singels en graften
18.2 Eendenkooien

*

19.1 Knotbomen en hagen
19.2 Lanen en singels
19.3 Hoogstamboomgaarden
19.4 Overige landschappelijke beplanting
19.5 Historische tuin of park
19.6 Dijken en kaden
19.7 Forten en verdedigingswerken

*
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N.B. uitgaande van een opengesteld
terrein van tenminste 50 ha.

&

N.B. geen openstelling waterrecreatie

e

Bij terreinen tussen 10 en 50 ha.
20% openstellen op laag nivo

O

N.B. uitgaande van een opengesteld
gebied van tenminste 50 ha waarin het.
terrein ligt

o

• *
• *

17.1 Plassen & waterwegen geëutrofieerd
17.2 Poelen

20.1 Archeologische objecten
20.2 Aardkundige objecten
20.3 Overige cultuurhistorische objecten

O

*IQ

•k
#

*

*

+
*
*
*

*
*
*
*

• *
* *
* *

*

*

*

*

*•

*

*

*
•
•
•
•
•

*
*
*
*
*

o
oe
oe
oe
oe
o
oe
o

#
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Bijlage 6a:

Kwetsbaarheid

Gevoeligheid
voor verstoringen
"ver-thema's"

doelpakketten

1 2

opm.:

*
•
•
•

1.1 Kwelder
1.2 Stuivend duin
1.3 Groot stuifzand
1.4 Moeras
1 .5 lepen-Essenwoud

3 4

•

•

1.6 Eiken-Beukenwoud
1.7 Elzenwoud

•

1.8 Beekboslandschap

•

1.9 Rivierboslandschap
1.10 Afgesloten zeearm

vervangbaarheid

• •
•
• •

beïnvloedbaar
beïnvloedbaar

niet
niet

beïnvloedbaar

niet

beïnvloedbaar

niet

beïnvloedbaar

niet

beïnvloedbaar

niet

beïnvloedbaar

niet

gevoelig

niet

beïnvloedbaar

niet

beïnvloedbaar

niet

kwetsbaar

niet

2 verzuring

kwetsbaar

niet

3 vermesting/Verruiging

kwetsbaar

slecht

4 versnippering/verstoring

kwetsbaar

niet

5 verzoeting

kwetsbaar
kwetsbaar

niet

6 verzilting (verrijning of

Legenda:
Q J w o r d t bedreigd door •Verthema1
[®]wordt ernstig bedreigd
door "verthema"
Ver-thema's:
1 verdroging

2.1 Elzenbos

©

• •

©

© •
• •

2.2 Kalkrijke Loofbossen
2.3 Berkenbroekbos

1+4

©

2.4 Zomereiken- en Grove dennenbossen

•

2.6 Wintereiken-Beukenbos

©
• © •

3.1 Natte duinvalleien

© © • •

1+2

zeer kwetsbaar

slecht

3.2 Hoogveen en moerasheide

© #
© • © •

1+4

zeer kwetsbaar

niet

zeer kwetsbaar

slecht

•

2+3

zeer kwetsbaar

slecht

beïnvloedbaar

matig

•
•
•

2+3

kwetsbaar

slecht

2+3

zeer kwetsbaar

slecht

2+3

kwetsbaar

slecht

2.5 lepen-Essenbos

3.3 Natte heide

©

niet

alkalisering)
+ gekoppelde "verthema 's"
* Rekening houdend met
het kwetsbaarste onderdeel

© ©
•
© •
© ©
© •

4.1 Open duin
4.2 Duinstruweel
4.3 Droge, open heide
4.4 Kleine stuifzanden
4.5 Structuurrijke heide
5.1 Meren en vaarten
5.2 Hoogveenvennen
5.3 Vennen, zwak gebufferd
5.4 Beken en rellen

• © •
6
© • ©
1+2+3
© © ©
• © • 2+3+4; 6
• © •
© • •
•

6.1 Jonge verlanding
6.2 Oude riet ruigten
6.3 Brakwaterverianding

•

©

© © •
© © • •
© © • •
• • ©

7.4 Vochtig schraalgrasland
7.5 Weidevogelgrasland; Kemphaantype
8.1 Kalkgraslanden
8 2 Droge schraallanden
8.3 Bloemdijken

• • •
© • •
• • •
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S

•

7.1 Veenmosrietlanden
7.2 Trilvenen
7.3 Natte schraallanden

6

kwetsbaar

** afhankelijk van
gekozen doelen

matig

zeer kwetsbaar

niet

zeer kwetsbaar

slecht

kwetsbaar

slecht

kwetsbaar

matig

kwetsbaar

matig

gevoelig

slecht

kwetsbaar

slecht

1+2

zeer kwetsbaar

slecht

1+2

zeer kwetsbaar

slecht

1+2

zeer kwetsbaar

slecht

kwetsbaar

slecht

gevoelig

matig

kwetsbaar

slecht

gevoelig

matig
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Gevoeligheid
voor verstoringen
"ver-thema's"

doelpakketten

1 2
•

9.1 Glanshaverfiooiland
9.2 Zilte graslanden

•

9.3 Kamgrasweiden en Zilverschoongraslanden

•

9.4 Weidevogelgrasland; Gruttotype

•

3 4

•

vervangbaarheid

opm.:

•

gevoelig

©

kwetsbaar
beïnvloedbaar

•

10. Ruige natuurparken

matig *
matig

Legenda:

matig *

©

kwetsbaar

©

kwetsbaar wel - niet *

matig

[j]wordt bedreigd door 'Verthema"

door "verthema"
11.1 Eiken-hakhout
11.2Middenbos
11.3 Grienden en Essen/Elzenhakhout

•

beïnvloedbaar wel

•

beïnvloedbaar

slecht*

beïnvloedbaar

wel

beïnvloedbaar

slecht*

•
•

11.4 Park-en stinsebos

Ver-thema's:
1 verdroging
2 verzuring

|©|©|

12. Bedreigde akkerkruiden

3+4

zeer kwetsbaar

matig

3 vermesting/verruiging
4 versnippering/verstoring

13.1 Arm Grove dennen-Berkenbos
13.2 Vochtig Zomareiken-Grove dennanbos
13.3 Verrijkt Zomereiken-Dennenbos
13.4 Droog Wintereiken-Beukenbos
13.5 Vochtig Wintereiken-Beukenbos
13.6 Vochtig Essen-lepenbos
13.7 Nat Essen-Populierenbos

• • •
•
•
•
•
*
•
• •
•
•
• •
•
• •
•

gevoelig

matig

5 verzoeting

gevoelig

matig

6 verzilting (verrijning of

beïnvloedbaar

matig

beïnvloedbaar

matig

gevoelig

matig

gevoelig

matig

gevoelig

matig

alkalisering)
+ gekoppelde "verthema 's"
* Rekening houdend met
het kwetsbaarste onderdeel

14 Rietcultuur

•

beïnvloedbaar

wel

15. Wintergastenweide

•

beïnvloedbaar

wel

** afhankelijk van
gekozen doelen

16.1 Structuurarme heide
16.2 Lage ruigten & ruige graslanden

niet kwetsbaar wel
niet kwetsbaar wel

17.1 Plassen & waterwegen geëutrofieerd

•

beïnvloedbaar

wel

17.2 Poelen

•

beïnvloedbaar

wel

•

beïnvloedbaar

matig

•»

gevoelig

matig

•

18.1 Houtwallen, brede singels en graften
18.2 Eendenkooien

•

•

19.1 Knotbomen en hagen

wel

19.2 Lanen en singels

wel

19.3 Hoogstamboomgaarden

matig

19.4 Overige landschappelijke beplanting

wel

19.5 Historische tuin of park

matig

19.6 Dijken en kaden

matig

19.7 Forten en verdedigingswerken

niet

20.1 Archeologische objecten

niet

20.2 Aardkundige objecten

niet

20.3 Overige cultuurhistorische objecten

niet
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Bijlage 6b:

Continuïteit

Continuïteit
in beheer

doel pakketten

§
o

te

^

1.1 Kwelder
1.2 Stuivend duin
1.3 Groot stuifzand
1.4 Moeras
1.5 lepen-Essenwoud
1.6 Eiken-Beukenwoud
1.7 Elzenwoud
1.8 Beekboslandschap
1.9 Rivierboslandschap
1.10 Afgesloten zeearm

Legenda:
Const. constant beheer
indiff. jaarl. variatie in beheer mogelijk
Var.
jaarl. variatie in beheer gewenst

2.1 Elzenbos
2.2 Kalkrijke Loofbossen
2.3 Berkenbroekbos
2.4 Zomereiken- en Grove dennenbossen
2.5 lepen-Essenbos
2.6 Wintereiken-Beukenbos
3.1 Natte duinvalleien
3.2 Hoogveen en moerasheide
3.3 Natte heide
4.1 Open duin
4.2 Duinstruweel
4.3 Droge, open heide
4.4 Kleine stuifzanden
4.5 Structuurrijke heide

•
•
•

*
•
•

5.1 Meren en vaarten
5.2 Hoogveenvennen
5.3 Vennen, zwak gebufferd
5.4 Beken en rellen
6.1 Jonge verlanding
6.2 Oude riet ruigten
6.3 Brakwaterverlanding
7.1 Veenmosrietlanden
7.2 Trilvenen
7.3 Natte schraallanden
7.4 Vochtig schraalgrasland
7.5 Weidevogelgrasland; Kemphaantype
8.1 Kalkgraslanden
8.2 Droge schraallanden
8.3 Bloemdijken
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Continuïteit
in beheer

doelpakketten
9.1 Glanshaveitiooiland
9.2 Zilte graslanden
9.3 Kamgrasweiden en Zllverschoongraslanden
9.4 Weidevogelgrasland; Gruttotype

*
•
•
*
•

10. Ruige natuurparken
11.1 Eiken-hakhout
11.2Middenbos
11.3 Grienden en Essen/Elzenhakhout
11.4 Park- en stinsebos

•
•
•
•

12. Bedreigde akkerkruiden

•

13.1 Arm Grove dennen-Berkenbos
13.2 Vochtig Zomereiken-Grove dennenbos
13.3 Verrijkt Zomereiken-Dennenbos
13.4 Droog Wintereiken-Beukenbos
13.5 Vochtig Wintereiken-Beukenbos
13.6 Vochtig Essen-lepenbos
13.7 Nat Essen-Populierenbos

#
•
•
*
•
*

14. Rietcultuur

*

Const. constant beheer
indiff. jaarl. variatie in beheer mogelijk
Var.
jaar!, variatie in beheer gewenst

•

15. Wintergastenweide

*

16.1 Structuurarme heide
16.2 Lage ruigten & ruige graslanden

*
*

17.1 Plassen & waterwegen geëutrofieerd
17.2 Poelen

*
•

18.1 Houtwallen, brede singels en graften
18.2 Eendenkooien

•
*

19.1 Knotbomen en hagen
19.2 Lanen en singels
19.3 Hoogstamboomgaarden
19.4 Overige landschappelijke beplanting
19.5 Historische tuin of park
19.6 Dijken en kaden
19.7 Forten en verdedigingswerken

*
*
•
•
•
•
•

20.1 Archeologische objecten
20.2 Aardkundige objecten
20.3 Overige cultuurhistorische objecten

•
•
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Bijlage 7:

Doelen die realiseerbaar zijn binnen een periode van 30 jaar

Selectie van basisdoelpakketten, die redelijkerwijs binnen een termijn van 30 jaar gerealiseerd kunnen worden met een "landbouwkundig" gebruik van de grond als uitgangssituatie.

Doeltype

Basisdoelpakket

1.

Nagenoeg en begeleid natuurlijke eenheden

1.1
1.2
1.3
1.4
1.10

Kwelder **
Stuivend duin **
Groot stuifzand **
Moeras **
Afgesloten zeearm **

3.

Nat duin, heide en hoogveen

3.1
3.3

Natte duinvalleien
Natte heide

4.

Droge heide en duinen

4.1
4.2
4.3
4.4

Open duin *
Duinstruweel
Droge open heide
Kleine stuifzanden

5.

Open water met functie natuur

5.4

Beken en rellen

6.

Verlandingsvegetaties

6.1
6.2
6.3

Jonge verlanding
Oude rietruigten
Brakwaterverlanding

7.

Moerashooiland

7.4
7.5

Vochtig schraal grasland
Weidevogelgrasland, kemphaan-type

8.

Droog schraal grasland

8.1
8.2

Kalkgraslanden
Droge schraallanden

9.

Soortenrijk grasland

9.1
9.2
9.3
9.4

Glanshaverhooiland
Binnendijkse zilte graslanden
Kamgrasweide en Zilverschoongraslanden
Weidevogelgrasland, grutto-type

10.

Ruige natuurparken

10.

Complexe mozaïekeenheden van 2 t/m 9

11.

Bos met accent cultuur

11.1
11.2
11.3
11.4

Eiken-hakhout
Middenbos
Grienden en Essen/Elzenhakhout
Park- en stinsebos

12.

Akker

12.

Bedreigde akkerkruiden

13.

Multifunctioneel bos

13.6
13.7

Vochtig Essen-lepenbos
Nat Essen-Populierenbos

14.

Rietland

14.

Rietcultuur

15.

Voedselrijk weidevogelland

15.

Wintergastenweide

LNV/Programma Beheer/1 juni 1997
eindrapport-doelen.doc

pagina 40

PROGRAMMA BEHEER

Doeltype

Basisdoelpakket

16.

Korte vegetaties

16.1
16.2

17.

Open multifunctioneel water

17.2

18.

Landschapselementen met natuurfunctie

18.1

19.

Landschapselementen met landschappelijke
en/of cultuurhistorische waarden

19.1
19.2
19.3
19.4

Structuurarme heide
Lage ruigten en ruige graslanden
Poelen
Houtwallen, brede singels en graften
Knotbomen en hagen
Lanen en singels
Hoogstamboomgaarden
Overige landschappelijke beplanting

Toelichting:
*

minimumareaal natuurgebied is 50 ha.

**

geen minimumgrootte van het natuurgebied, maar het natuurgebied moet ingebed zijn in
een nagenoeg en/of begeleid natuurlijke eenheid van minimaal 500 ha groot. Daarmee
worden deze doelen evenwel moeilijker bereikbaar voor particulieren.
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Bijlage 8:

Voorzet doeitoewijzing voor landschapsbeleid

Hoofdlandschapstype:

Heuvelland

doeitoewijzing nationaal:

NLP, GBH-gebied

kenmerkende identiteit:

lineaire nederzettingen met daarom heen kleinschalige ontginningen in de dalen, grote open bouwlanden op plateaus
elementen als graften, landweren, heggen, e.d.

doeitoewijzing provinciaal:

onderscheid in plateaus, hellingen en dalen:
• behoud reliëf
• afwisseling open - gesloten ruimtes (plateaus - dalen)
• behoud historische zichtassen en vergezichten

mogelijke clusters:

per gebied aangeven; bijvoorbeeld beheer aardkundige
waarden, behoud vergezichten e.d.

uitwerking doelpakketten:

beplantingen op steile hellingen
behoud/herstel graften
behoud /herstel aardkundige objecten (beeklopen, droogdalen)
beheer heggen, meidoornhagen, knotbomen en hoogstamboomgaarden
beheer historische buitenplaatsen/kastelen/molens e.d.
behoud historische verkaveling (m.n. op plateaus)
beheer aardkundige waarden: NBP-3210

belevingswaarde:

belangrijkste kenmerk: landschappelijke continuïteit
elementen: bermen, graften, hagen, beken en bos alleen op
hellingen

aansluiting bij natuurdoelpakketten:

hellingbossen, broekbossen, kalkgraslanden

Hoofdlandschapstype:

zandgebied

doeitoewijzing nationaal:

NLP, GBH-gebied, landschappelijke kwaliteit Stedenring,
landschapsverbeteringsgebieden, WCL

kenmerkende identiteit:

kleinschalige versus grootschalige ontginningen; samenhang onderdelen beekdal - hogere gronden, bos, stuifzanden en heide op hogere delen
elementen als essen/kampen, sprengen, buitenplaatsen,
houtsingels

doeitoewijzing provinciaal:

onderscheid in kampen-, essen, beekdalen, heide en bossen:
behoud macroreliëf en bekenstelsel/ beheer aardkundige
waarden: NBP-32

10

afbraakwand, lösswand, lössglooiingen, schiervlakterest-plateau, plateauterras (met loss), droog dal, beekdalbodem, doline, lithologische bepaalde terrassen, hoge terrasrestheuvel, daluitspoelingsrest - en -waaier, fluviatiel dal, vereffeningsrest-plateau, glooiing van hellingsafspoelingen, dalvlaktetrras
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behoud ontginningsgeschiedenis
behoud abiotische diversiteit als grondslag
behoud aardkundige verschijnselen/objecten
behoud variatie open - besloten karakter
mogelijke clusters:

aanwijzing per gebied: bijvoorbeeld onderhoud kavelgrensbeplantingen, beheer landschappelijke samenhang

mogelijke doelpakketten:

behoud /herstel aardkundige objecten behoud kleinschalige
patronen van houtwallen en houtsingels, wildwallen, lanen
e.d.
behoud archeologische en historische elementen, historische buitenplaatsen e.d.
behoud historische verkaveling

belevingswaarde:

belangrijkste kenmerk: verweving cultuur - natuur
elementen houtwallen, beken en bos

aansluiting bij natuurdoelpakketten:

stuifzanden, heide, vennen en plassen, beken, bos, natte
schraallanden

Hoofdlandschapstype:

Hoogveenontginningsgebied

doeltoewijzing nationaal:

NLP, GBH-gebied

kenmerkende identiteit:

geometrisch ontginningspatroon van kanalen en wijken met
vaak lineaire nederzettingen langs kanalen
elementen als bruggen, leidijken e.d.

doeltoewijzing provinciaal:

onderscheid in hoogveenontginningen en randveenontginningen
behoud stelsel van kanalen, wijken en zwetsloten
behoud grote open ruimtes
behoud zonering in voor- en achterkant

mogelijke clusters:

aanwijzing per gebied, bijvoorbeeld behoud openheid

mogelijke doelpakketten:

behoud historische ontginningspatronen
beheer aardkundige waarden: NBP-32

belevingswaarde:

synthesekenmerk: nuttig grondgebruik, geen polariteit in het
landschap, wel onderscheid tussen grote en kleine bedrijven, onderscheid tussen compacte dorpen en weidse buitengebied
elementen: waterlopen

aansluiting bij natuurdoelpakketten:

hoogveen, ??

Hoofdlandschapstype:

Rivierengebied

doeltoewijzing nationaal:

NLP, GBH-gebied (Linge, Vecht), WCL

kenmerkende identiteit:

doorgaande lijnen rivier, dijken en uiterwaarden, sterk contrast tussen buiten- en binnendijkse gronden; dynamiek
water, onderscheid ruimtemaat stroomruggen en komgronden
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doeltoewijzing provinciaal:

onderscheid in uiterwaarden, stroomruggen, kommen en
Maasterrassen:
natuurontwikkeling in uiterwaarden: herstel dynamiek,
behoud onderscheid tussen binnendijkse en buitendijkse
gebieden,
behoud/herstel contrasten tussen besloten stroomruggen
en open kommen
behoud (micro-)reliëf
behoud waardevolle dijken
Maasterrassen: coulissenlandschap, bosgordels op rivierduinen

mogelijke clusters:

aanwijzing per gebied

mogelijke doelpakketten:

beheer aardkundige waarden: NBP-32 behoud wielen, donken, voormalige stroombeddingen, oeverwallen
behoud archeologische en historische elementen: verkavelingspatronen, steenfabrieken, eendenkooien e.d.
behoud openheid in kommen
behoud boomgaarden/fruitteelt op stroomruggen
behoud coulissenkarakter

belevingswaarde:

ordening, natuurlijkheid

aansluiting bij natuurdoelpakketten:

heggen, grienden, verlandingsvegetaties, grasland

Hoofdlandschapsty pe:

Zeekleigebied

doeltoewijzing nationaal:

NLP, GBH-gebied (WCL zak van Zuid-Beveland Goesse
Poel, Middag-Humsterland)

kenmerkende identiteit:

aaneenschakeling van bedijkte eenheden in Zuidwest Nederland resp. terpenlandschap in Noordoost-Nederland,
opbouw van binnen naar buiten, grillige krekenpatronen
elementen als monumentale boerderijen, dijken, terpen,
kreken, inlagen, grafheuvels, vliedbergen

doeltoewijzing provinciaal:

onderscheid in terpenlandschap, bedijkingenlandschap:
behoud terpen/terpdorpen
behoud (zichtbaarheid) patroon van bedijkingen
behoud (verwijzing naar) krekenstelsels,

mogelijke clusters:

aanwijzing per gebied

mogelijke doelpakketten:

behoud aardkundige elementen (zie ook NBP-32): natuurlijke kwelders, kreekruggen en -restanten
behoud archeologische en historische elementen: oude
wegen, radiale percelering, bochtige sloten, historische
boerderijen, buitens etc.
behoud waterlinies, defensielinie in Zeeuws-Vlaanderen
beplanting dijken

belevingswaarde:

verschil in oudland - nieuwland, contrast inpolderingen krekenstelseis

aansluiting bij natuurdoelpakketten:

kwelders, kreken, park- en stinsebos, eendenkooien, binnendijkse zilte graslanden
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Hoofdlandschapstype:

Droogmakerijen

doeltoewijzing nationaal:

NLP, GBH-gebied (Beemster, Schermer), behoud openheid, landschappelijke kwaliteit Stedenring Centraal Nederland

kenmerkende identiteit:

duidelijk begrensde poldereenheden binnen een ringvaart,
rationeel patroon van wegen en waterlopen, samenhang
met verkaveling, specifieke vorm van open ruimtes,
IJsselmeerpolders aparte categorie
elementen als ringvaarten en -dijken, poldervaarten, molengangen, hereboerderijen

doeltoewijzing provinciaal:

behoud karakteristiek patroon/inrichting van droogmakerijen

mogelijke clusters:

aanwijzing per gebied

mogelijke doelpakketten:11

behoud kreekrugssystemen , restvenen
behoud Hollandse waterlinie, stelling van A'dam
behoud ringvaarten, ringdijken en molengangen
beheer aardkundige waarden (zie NBP-32)

belevingswaarde:

openheid binnen ringdijken en vaarten
behoud voor- en achterkanten

aansluiting bij natuurdoelpakketten:

(zilte) graslanden, bloemdijken,

Hoofdlandschapstype:

Laagveengebieden

doeltoewijzing nationaal:

NLP, GBH-gebied , behoud openheid, landschappelijke
kwaliteit Stedenring Centraal Nederland, WCL

kenmerkende identiteit:

grotendeels zeer open polderlandschap met regelmatige
verkaveling, lineaire nederzettingen langs wegen en dijken,
duidelijke zonering in intensiteit voor- en achterkant, waterrijk.
elementen als: weteringen, tiendwegen, kaden, boezemwateren, petgaten, molens

doeltoewijzing provinciaal:

onderscheid in: slagenlandschap, cope-ontginningen en
veenpolders en veenplassen:
behoud openheid, contrast openheid - geslotenheid

mogelijke clusters:

aanwijzing per gebied

mogelijke doelpakketten:

behoud verkavelingspatronen (oriëntatie)
behoud elementen als landscheidingskaden, weteringen
e.d.
behoud aardkundige waarden als donken, stroom- en kreekruggen, natuurlijke waterlopen
behoud cultuurhistorische elementen als kerkepaden, erven, huisterpen e.d.

11

droogmakerijen zijn zeer specifiek Nederlandse landschappen; moeilijk om doelpakketten anders dan
'behoud droogmakerijen' te formuleren

LNV/Programma Beheer/1 juni 1997
eindrapport-doelen.doc

pagina 45

PROGRAMMA BEHEER

behoud kenmerkende beplantingen van wegen en kaden,
eendenkooien, pestbosjes e.d.
belevingswaarde:

behoud zonering, contrast natuur - cultuurpool

aansluiting bij natuurdoelpakketten:

rietlanden, watervegetaties, weidevogelgrasland, grienden

pm:
Hoofdlandschapstypen kustzone, grote wateren en de specifieke gebieden en elementen uit de
Nota Landschap (p, 40 e.v.).
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Bijlage 9a:

Doelpakketten

Nr.
1.1

Vertaaltabel van doelpakket naar natuurdoeltypen

I Kwelder

I Natuurdoeltypen
IGg-1.1

jog-!?.
1.2

Stuivend duin

1.3
1.4

Groot stuifzand
Moeras

1.5
1.6

lepen-Essenwoud
Eiken-Beukenwoud

1.7
1.8

Elzenwoud
Beekboslandschap

1.9

Rivierboslandschap

1.10

Afgesloten zeearm

2.1

Elzenbos

2.2

i Kalkrijke Loofbossen
i
i

2.3

Berkenbroekbos

2.4

Zomereiken- en Grove dennenbossen

2.5

lepen-Essenbos
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I Gg-2.1
! Gg-2.2
IDu-1.1
I Du-2.1
! Hz-2.2
! Lv-2.1
! Lv-2.3
iZk-2.1
I Zk-2.3
j Zk-2.2
I HI-2.1
IHz-1.1
i Hz-2.1
I Lv-2.2
i HI-2.2
! Hz-2.3
! Ri-2.1
! Ri-2.2
IAz-2.1
i Az-2.2
i Az-2.3
| Du-3.10
I Du-3.14
IHI-3.11
i HI-3.8
: HZ-3.Ü
! Hz-3.15
i Lv-3.7
i Lv-3.9
IZk-3.11
! Zk-3.8
i Az-3.6
; Az-3.7
j Du-3.10
iDu-3.13
I HI-3.10
I HI-3.8
jHz-3.11
I Hz-3.14
! Ri-3.7
! Ri-3.9
I Hz-3.16
i Lv-3.10
I Du-3.10
i Du-3.12
jHz-3.11
IHz-3.13
! Az-3.6
! Az-3.8
; Ri-3.ÏÖ
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Nr.

Doelpakketten

2.6

Wintereiken-Beukenbos

3.1

Natte duinvalleien

3.2

Hoogveen en moerasheide

3.3
4.1

Natte heide
Open duin

4.2
4.3

Duinstruweel
Droge, open heide

4.4
4.5

Kleine stuifzanden
Structuurrijke heide

5.1

Meren en vaarten

5.2
5.3

Hoogveenvennen
Vennen, zwak gebufferd

5.4

Beken en rellen

6.1

Jonge verlanding

6.2

Oude riet ruigten

6.3

Brakwaterverlanding

7.1

Veenmosrietlanden

7.2

Trilvenen

7.3

Natte schraallanden
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j Natuurdoeltypen
i Ri-3.7
;Zk-3.10
; Zk-3.8
j Du-3.10
j Du-3.14
I HI-3.10
i HI-3.8
IHz-3.11
; Hz-3.14
i Az-3.2
i Du-3.3
I Du-3.9
! Hz-3.10
! Lv-3.6
i Zk-3.7
i Hz-3.10
j Az-3.1
i Du-3.7
j Du-3.10
i Du-3.8
; Hz-3.9
! Hz-3.8
IHz-3.11
i Hz-3.14
! Hz-3.9
i Lv-3.1
! Ri-3.1
; Zk-3.1
I Hz-3.10
i Du-3.2
j HI-3.2
i Hz-3.4
i Ri-3.2
i Du-3.1
! HI-3.1
I Hz-3.1
j Az-3.3
I Du-3.4
I HI-3.3
i Hz-3.3
I Lv-3.3
! Ri-3.3
i Zk-3.4
i Az-3.3
; Du-3.4
i HI-3.3
i Hz-3.3
; Lv-3.3
i Ri-3.3
! Zk-3.4
i Lv-3.2
i Zk-3.2
; Lv-3.3
I Zk-3.4
i Lv-3.4
j Zk-3.5
; Du-3.5
I HI-3.7
! Hz-3.7
i Lv-3.4
j Ri-3.4
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Nr.

Doelpakketten

7.4

Vochtig schraalgrasland

,

i Natuurdoeltypen

zzz z: zz:

7.5

Weidevogelgrasland; Kemphaantype

8.1
8.2

Kalkgraslanden
Droge schraallanden

8.3

Bloemdijken

9.1

Glanshaverhooiland

9.2

Zilte graslanden

9.3

Kamgrasweiden en Zilverschoongraslanden

9.4

Weidevogeigrasiand; Gruttotype

j Zk-3.5
I Du-3.5
I HI-3.7
; Hz-3.7
! Lv-3.4
I Ri-3.4
i Zk-3.5
i Lv-3.4
! Zk-3.5
! ÏÏI-3.4
I Du-3.7
; HI-3.5
; Hz-3.5
I Ri-3.5
i Ri-3.6
; Lv-3.5
I Ri-3.5
; Zk-3.ë
i Az-3.5
! Du-3.6
i HI-3.6
! Hz-3.6
I Lv-3.5
; Ri-3.5
j Zk-3.6
I Az-3.4
i Gg-3.1
i Gg-3.2
! Zk-3.3
i Az-3.5
i Du-3.6
! HI-3.6
i Hz-3.6
i Lv-3.5
I Ri-3.5
! Zk-3.6
i Hz-4.2

i LV4.2

10

Ruige natuurparken

! Ri-4.2
i Zk-4.2
|4B
i Az-3.3
i Az-3.5
i Az-3.6
! Az-3.7
i Az-3.8
i Du-3.1
| Du-3.12
| Du-3.13
1 Du-3.14
! Du-3.4
! Du-3.6
j HI-3.1
i HI-3.10
jHI-3.11
I HI-3.3
! HI-3.5
! HI-3.6
; HI-3.8
i Hz-3.1

;Hz-3.iÖ
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Nr.

Doelpakketten

11.1

Eiken-hakhout

11.2

Middenbos

11.3

Grienden en Essen/Elzenhakhout

11.4

Park- en stinsebos

12.

Bedreigde akkerkruiden

13.1
13.2
13.3

Arm Grove dennen-Berkenbos
Vochtig Zomereiken-Grove dennenbos
Verrijkt Zomereiken-Dennenbos

13.4

Droog Wintereiken-Beukenbos
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j Natuurdoeltypen
j Hz-3.13
! Hz-3.14
I Hz-3.15
! Hz-3.16
i Hz-3.2
! Hz-3.3
! Hz-3.5
! Hz-3.6
;Hz-4B
I Lv-3.1
I Lv-3.10
I Lv-3.2
j Lv-3.3
! Lv-3.5
! Lv-3.7
i Lv-3.9
! Ri-3.1
i Ri-3.10
j Ri-3.3
! Ri-3.5
j Ri-3.6
....j.Ri-3-7
! Ri-3.9
i Zk-3.1
jZk-3.10
iZk-3.11
i Zk-3.2
I Zk-3.3
i Zk-3.4
i Zk-3.6
! Zk-3.8
j Du-3.11
j HI-3.9
! Hz-3.12
i Lv-3.8
I Ri-3.8
! Zk-3.9
IDu-3.15
i HI-3.12
! Hz-3.17
l Ri-3.11
I Zk-3.12
; Lv-3.8
i Ri-3.8
j Zk-3.9
j 4B
i Du-3.16
i Hz-3.19
; Ri-3.12
; Zk-3.13
j Du-4.1
I HI-4.1
; Hz-4.1
i Lv-4.1
; Ri-4.1
! Zk-4.1
j Hz-4B.3
i Hz-4B.3
j Hz-4B.3
i Hz-4B.4
i HÏ-4B.3
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Nr. 1 Doelpakketten

Natuurdoeltypen

]
13.5

i Vochtig Wintereiken-Beukenbos

:
:
13.6 i Vochtig Essen-lepenbos
]

13.7 j Nat Essen-Populierenbos
.. i
t

14.

; Rietcultuur

15.

i Wintergastenweide

16.1 i Structuurarme heide
16.2 j Lage ruigten & ruige graslanden
Ï7. ï | Piassen & waterwegen geëutrofieerd
17.2
18.1
18.2
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
20.1
20.2
20.3

j Poelen
| Houtwallen, brede singels en graften
] Ëendenkooien
i Knotbomen en hagen
i Lanen en singels
| Hoogstamboomgaarden
j Overige landschappelijke beplanting
i Historische tuin of park
j Dijken en kaden
i Forten en verdedigingswerken
j Archeologische objecten
i Aardkundige objecten
i Overige cultuurhistorische objecten
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...

HI-4B.4
HZ-4B.3
H2-4B.4
HI-4B.3
HI-4B.4
HZ-4B.3
HZ-4B.4
Ri-4B.4
Ri-4B.5
Zk-4B.4
Zk-4B.5
HZ-4B.3
HZ-4B.4
Ri-4B.4
RI-4B.5
Zk-4B.4
Zk-4B.5
LV-4B.4
LV-4B.5
LV-4B.3
Ri-4B.3
Zk-4B.3
Hz-4.2
Lv-4.2
Ri-4.2
Zk-4.2
Hz-4B
4B
4B
Hz-3.2
4B
4B
4B
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Bijlage 9b: Vertaaltabel van natuurdoeltype naar doelpakket

Natuurdoeltype

] Nr.

Az-2.1
Az-2.2
Az-2.3
Az-3.1
Az-3.2
Az-3.3

i 1.10
i 1.10
11.10
! 4.Ï
; 3.1
i 6.1
j 6.2
110
i 9.2
i 9.1
i 9.3
110
: 2.2
i 2.5
j 10
; 2.2
i 10
i 2.5
i 10

Az-3.4
Az-3.5

Az-3.6

Az-3.7
Az-3.8
Az-4.1
AZ-4B.2
AZ-4B.3
Az-4B.4
Du-1.1
Du-2.1
Du-3.1
Du-3.2
Du-3.3
Du-3.4

Du-3.5
Du-3.6

Du-3.7
Du-3.8
Du-3.9
Du-3.10

Du-3.11
Du-3.12
Du-3.13
Du-3.14
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| Doelpakket
i Afgesloten zeearm
i Afgesloten zeearm
; Afgesloten zeearm
| Open duin
j Natte duinvalleien
i Jonge verlanding
| Oude riet ruigten
i Ruige natuurparken
i Zilte graslanden
; Glanshaverhooiland
j Kamgrasweiden en Zilverschoongraslanden
; Ruige natuurparken
i Kalkrijke Loofbossen
i lepen-Essenbos
j Ruige natuurparken
j Kalkrijke Loofbossen
i Ruige natuurparken
; lepen-Essenbos
j Ruige natuurparken

i i .2
i Stuivend duin
i 1.2
i Stuivend duin
i 5.4
; Beken en rellen
j 10
j Ruige natuurparken
I 5.3
j Vennen, zwak gebufferd
i 3.1
i Natte duinvalleien
I 6.1
i Jonge verlanding
; 6.2
; Oude riet ruigten
110
i Ruige natuurparken
i 7.3
i Natte schraallanden
! 7.4
; Vochtig schraalgrasland
i 9.1
; Glanshaverhooiland
i 9.3
j kamgrasweiden en Zilverschoongrasianden
• 10
i Ruige natuurparken
i 4.1
i Open duin
I 8.2
j Droge schraallanden
I 4.3
j Droge, open heide
i 3.1
i Natte duinvalleien
i 2.1
; Elzenbos
; 2.2
I Kalkrijke Loofbossen
; 2.4
i Zomereiken- en Grove dennenbossen
i 2.6
i Wintereiken-Beukenbos
i 4.2
; Duinstruweel
i 11.1 i Eiken-hakhout
; 2.4
| Zomereiken- en Grove dennenbossen
i 10
I Ruige natuurparken
i 2.2
; Kalkrijke Loofbossen
i 10
; Ruige natuurparken
i 2.1
j Elzenbos
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Natuurdoeltype

Nr.
|2.6
•10

Du-3.15
Du-3.16
Du-4.1
Du-4.2
DU-4B.3
DU-4B.4
Gg-1.1
Gg-1.2
Gg-2.1
Gg-2.2
Gg-3.1
Gg-3.2
HI-1.1
HI-2.1
HI-2.2
HI-3.1
HI-3.2
HI-3.3

HI-3.4
HI-3.5
HI-3.6

HI-3.7
HI-3.8

HI-3.9
HI-3.10

HI-3.11
HI-3.12
HI-4.1
HI-4.2
HI-4B.3
HI-4B.4
Hz-1.1
Hz-1.2
Hz-2.1
Hz-2.2
Hz-2.3
Hz-3.1
Hz-3.2
Hz-3.3

Hz-3.4

LNV/Programma Beheer / 1 juni 1997
eindrapport-doelen.doc

M1.2
111.4
;12.

j Doelpakket
i Wintereiken-Beukenbos
! Ruige natuurparken
; Middenbos
j Park- en stinsebos
i Bedreigde akkerkruiden

«
;1.1
11.1
j 1.1

11.1
| 9.2
! 9.2

i Kwelder
I Kwelder
i Kwelder
; Kwelder
i Zilte graslanden
j Zilte graslanden

11.6

; Eiken-Beukenwoud
; Beekboslandschap
I5.4 ; Beken en rellen
110
i Ruige natuurparken
i 5.3 i Vennen, zwak gebufferd
i 6.i j Jonge verlanding
! 6.2 ! Oude riet ruigten
110
! Ruige natuurparken
!8.1 ; Kalkgraslanden
! 8.2 j Droge schraallanden
110
i Ruige natuurparken
;
t.8.JL. Glanshaverhooiland
i Kamgrasweiden en Zilverschoongraslanden
j 9.3
110
i Ruige natuurparken
I 7.3
I Natte schraallanden
j 7.4 i Vochtig schraalgrasland
12.1 i Elzenbos
\Z2" j Kalkrijke Loofbossen
I2.6 I Wintereiken-Beukenbos
110
j Ruige natuurparken
111.1 j Eiken-hakhout
J2.2 i Kalkrijke Loofbossen
: 2.6 i Wintereiken-Beukenbos
:10
I Ruige natuurparken
12.1
i Elzenbos
j Ruige natuurparken
110
111.2 i Middenbos
112.
; Bedreigde akkerkruiden

;i.8

113.4
113.5
113.4
3 13.5
! 1.6

j Droog Wintereiken-Beukenbos
j Vochtig Wintereiken-Beukenbos
; Droog Wintereiken-Beukenbos
; Vochtig Wintereiken-Beukenbos
j Eiken-Beukenwoud
i

11.6
11.3

;i.8
I5.4
110
117.1

Ho

16.1
j 6.2
;10
! 5.3

; Eiken-Beukenwoud
; Groot stuifzand
; Beekboslandschap
i Beken en rellen
I Ruige natuurparken
i Plassen & waterwegen geëutrofieerd
| Ruige natuurparken
i Jonge verlanding
j Oude riet ruigten
j Ruige natuurparken
| Vennen, zwak gebufferd
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Natuurdoeltype

Nr. | Doelpakket

Hz-3.5

8.2
10
9.1
9.3
10
7.3
7.4
4.4
4.3
4.5
3.2
3.3
5.2
10
2.1
2.2
2.4
2.6
4.5
11.1
2.4
10
2.2
2.6
4.5
10
2.1
10
2.3
10
11.2

j Droge schraallanden
; Ruige natuurparken
j Glanshaverhooiland
; Kamgrasweiden en Zilverschoongraslanden
; Ruige natuurparken
I Natte schraallanden
| Vochtig schraalgrasland
j Kleine stuifzanden
j Droge, open heide
i Structuurrijke heide
i Hoogveen en moerasheide
j Natte heide
| Hoogveenvennen
! Ruige natuurparken
j Elzenbos
; Kalkrijke Loofbossen
| Zomereiken- en Grove dennenbossen
I Wintereiken-Beukenbos
i Structuurrijke heide
| Eiken-hakhout
| Zomereiken- en Grove dennenbossen
I Ruige natuurparken
j Kalkrijke Loofbossen
i Wintereiken-Beukenbos
| Structuurrijke heide
I Ruige natuurparken
i Elzenbos
j Ruige natuurparken
j Berkenbroekbos
i Ruige natuurparken
; Middenbos

11.4
12.
15.
9.4
16.Ï
10
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.7
13.3
13.4
13.5
13.7

j Park- en stinsebos
i Bedreigde akkerkruiden
! Wintergastenweide
; Weidevogelgrasland; Gruttotype
i Structuurarme heide
I Ruige natuurparken
j Arm Grove dennen-Berkenbos
; Vochtig Zomereiken-Grove dennenbos
j Verrijkt Zomereiken-Dennenbos
: Droog Wintereiken-Beukenbos
i Vochtig Wintereiken-Beukenbos
| Nat Essen-Populierenbos
| Verrijkt Zomereiken-Dennenbos
; Droog Wintereiken-Beukenbos
i Vochtig Wintereiken-Beukenbos
! Nat Essen-Populierenbos

1.4
1.7
1.4
5.1
10
6.3
10
6.1
6.2
7.1
10
7.2

i Moeras
| Elzenwoud
j Moeras
; Meren en vaarten
i Ruige natuurparken
I Brakwaterverlanding
j Ruige natuurparken
j Jonge verlanding
! Oude riet ruigten
j Veenmosrietlanden
| Ruige natuurparken
| Trilvenen

Hz-3.6

Hz-3.7
Hz-3.8
Hz-3.9
Hz-3.10

Hz-3.11

Hz-3.12
Hz-3.13
Hz-3.14

Hz-3.15
Hz-3.16
Hz-3.17
Hz-3.18
Hz-3.19
Hz-4.1
Hz-4.2
Hz-4B
Hz-4B.3

HZ-4B.4

Lv-1.1
Lv-2.1
Lv-2.2
Lv-2.3
Lv-3.1
Lv-3.2
Lv-3.3

Lv-3.4
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Natuurdoeltype

JNr.

| Doelpakket

; Natte schraallanden
i Vochtig schraalgrasland
j.1,5 i Weidevogelgrasland; Kemphaantype
= 8.3 = Bloemdijken
;9.i i Glanshaverhooiland
i Kamgrasweiden en Zilverschoongraslanden
! 9.3
= 10 ; Ruige natuurparken
= 3.2 = Hoogveen en moerasheide
= 2.1 ; Elzenbos
i Ruige natuurparken
110
111.1 ; Eiken-hakhout
111.3 ; Grienden en Essen/Elzenhakhout
12.1 ; Elzenbos
110
i Ruige natuurparken
I.2.3.. ; Berkenbroekbos
110
j Ruige natuurparken
j Bedreigde akkerkruiden
112.
= 15. i Wintergastenweide
I9.4 i Weidevogelgrasland; Gruttotype
114. = Rietcultuur
113.7 ; Nat Essen-Populierenbos
113.7 i Nat Essen-Populierenbos
: 7.3
= 7.4

Lv-3.5

Lv-3.6
Lv-3.7
Lv-3.8
Lv-3.9
Lv-3.10
Lv-4.1
Lv-4.2
Lv-4B.3
Lv-4B.4
LV-4B.5
Nz-1.1
Ri-2.1
Ri-2.2
Ri-3.1

11.9
11.9
= 5.1

110
Ri-3.2
Ri-3.3

Ri-3.4
Ri-3.5

Ri-3.6
Ri-3.7

= 5.3
= 6.1
! 6.2
110
; 7.3
= 7.4
= 8.2
= 8.3
19.1
= 9.3
110

i.82
!10
= 2.2
= 2.5
i10

Ri-3.8

TiTÏ
iïi"3

Ri-3.9

= 2.2
= 10
= 2.5
;10
111.2
111.4
= 12.
= 15.
= 9.4
I 14.
113.6
113.7
M3.6
113.7

Ri-3.10
Ri-3.11
Ri-3.12
Ri-4.1
Ri-4.2
Ri-4B.3
Ri-4B.4
Ri-4B.5
Zk-2.1
Zk-2.2
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IT.4"
= 1-5

= Rivierboslandschap
i Rivierboslandschap
i Meren en vaarten
I Ruige natuurparken
I Vennen, zwak gebufferd
j Jonge verlanding
= Oude riet ruigten
= Ruige natuurparken
j Natte schraallanden
j Vochtig schraalgrasland
i Droge schraallanden
j Bloemdijken
; Glanshaverhooiland
; Kamgrasweiden en Zilverschoongraslanden
i Ruige natuurparken
i Droge schraallanden
= Ruige natuurparken
| Kaikrijke Loofbossen
; lepen-Essenbos
i Ruige natuurparken
i Eiken-hakhout
= Grienden en Éssen/Éïzennakhout
! Kaikrijke Loofbossen
! Ruige natuurparken
i lepen-Essenbos
j Ruige natuurparken
i Middenbos
; Park- en stinsebos
j Bedreigde akkerkruiden
j Wintergastenweide
i Weidevogelgrasland; Gruttotype
i Rietcultuur
= Vochtig Essen-lepenbos
i Nat Essen-Populierenbos
I Vochtig Essen-lepenbos
; Nat Essen-Populierenbos
; Moeras
I lepen-Essenwoud
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Natuurdoeltype

Nr. j Doelpakket

Zk-2.3
Zk-3.1

1.4
5.1
10
6.3
10
9.2
10
6.1
6.2
7.1
10
7.2
7.3
7.4
7.5
8.3
9.1
9.3
10
3.2
2.1
2.5
10
11.1
11.3
2.5
10
2.1
10
11.2
11.4
12.
15.
9.4
14.
13.6
13.7
13.6
13.7
11.4
16.2
17.1
17.2
18.1
18.2
iÖ
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
20.ï
20.2
20.3

Zk-3.2
Zk-3.3
Zk-3.4

Zk-3.5

Zk-3.6

Zk-3.7
Zk-3.8

Zk-3.9
Zk-3.10
Zk-3.11
Zk-3.12
Zk-3.13
Zk-4.1
Zk-4.2
Zk-4B.3
Zk-4B.4
Zk-4B.5
4B

(leeg)
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; Moeras
j Meren en vaarten
'; Ruige natuurparken
; Brakwaterverlanding
| Ruige natuurparken
i Zilte graslanden
| Ruige natuurparken
| Jonge verlanding
j Oude riet ruigten
i Veenmosrietlanden
i Ruige natuurparken
| Trilvenen
j Natte schraallanden
! Vochtig schraalgrasland
j Weidevogelgrasland; Kemphaantype
; Bloemdijken
j Glanshaverhooiland
i Kamgrasweiden en Zilverschoongraslanden
; Ruige natuurparken
| Hoogveen en moerasheide
| Ë'izenbos
i lepen-Essenbos
j Ruige natuurparken
j Eiken-hakhout
| Grienden en Essen/Elzenhakhout
i lepen-Essenbos
i Ruige natuurparken
| Elzenbos
| Ruige natuurparken
i Middenbos
i Park- en stinsebos
; Bedreigde akkerkruiden
j Wintergastenweide
i Weidevogelgrasland; Gruttotype
i Rietcultuur
j Vochtig Essen-lepenbos
| Nat Essen-Populierenbos
'; Vochtig Essen-lepenbos
; Nat Essen-Populierenbos
| Park- en stinsebos
| Lage ruigten & ruige graslanden
| Plassen & waterwegen geëutrofieerd
j Poelen
i Houtwallen, brede singels en graften
j Eendenkooien
j Ruige natuurparken
I Knotbomen en hagen
j Lanen en singels
j Hoogstamboomgaarden
! Overige iand'schappelijke beplanting
| Historische tuin of park
; Dijken en kaden
| Forten en verdedigingswerken
i Archeologische objecten
i Aardkundige objecten
| Overige cultuurhistorische objecten
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Bijlage 9c:

Vertaaltabel doelpakket, SBB-typologie en natuurdoeltypen

nr.

j doelpakket

SBB-doelen

natuurdoeltypen

1.1
1.2
13
1.4
1.6
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Kwelder
Stuivend duin
Groot stuifzand
Moeras
lepen-Essenwoud
Eiken-Beukenwoud
Elzenwoud
Beekboslandschap
Rivierboslandschap
Afgesloten zeearm

1.1+2.2

2.4

Gg-1.1 Gg-1.2 Gg-2.1
Du-1.1 Du-2.1
Hz-2.2
Lv-2.1 Zk-2.1 Lv-2.3
Zk-2.2
HI-2.1 Hz-2.1 Hz-1.1
Lv-2.2
HI-2.2 Hz-2.3
Ri-2.1 Ri-2.2
Az-2.1 Az-2.2 Az-2.3

2.1

Elzenbos

3.9,3.10

2.2

Kalkrijke Loofbossen

3.5, 3.6, 3.7

2.3
2.4

Berkenbroekbos
Zomereiken- en Grove dennenbossen

3.2
3.1,3.3

2.5

Iepen-Essenbos

3.8

2.6

Wintereiken-Beukenbos

3.4

3.1
3.2
3.3

Natte duinvalleien
Hoogveen en moerasheide
Natte heide

5.1
5.2
5.4

Du-3.9 Az-3.2
Hz-3.10 Lv-3.6
Hz-3.10

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Open duin
Duinstruweel
Droge, open heide
Kleine stulfzanden
Structuurrijke heide (incl. struweel en
bos)

6.1
6.2
6.5
6.4
6.5

Du-3.7 Az-3.1
Du-3.10
Du-3.8 Hz-3.9
Hz-3.8
Hz-3.11 Hz-3.9

5.1
5.2
5.3
5.4

Meren en vaarten
Hoogveenvennen
Vennen, zwak gebufferd
Beken en rellen

11.1
5.3
11.2
11.3

Lv-3.1 Ri-3.1
Hz-3.10
Du-3.2 HI-3.2
Du-3.1 HI-3.1

Zk-3.1
Hz-3.4
Hz-3.1

Ri-3.2

6.1
6.2
6.3

Jonge verlanding
Oude riet ruigten
Brakwaterverlanding

7.1
7.1

Az-3.3
Az-3.3
Lv-3.2

Du-3.4
Du-3.4
Zk-3.2

HI-3.3
HI-3.3

Hz-3.3
Hz-3.3

Lv-3.3
Lv-3.3

Ri-3.3
Ri-3.3

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Veenmosrietlanden

8.1
8.1
8.2
10.1

Zk-3.4
Lv-3.4
Du-3.5
Du-3.5
Lv-3.4

Lv-3.3
Zk-3.5
HI-3.7
HI-3.7
Zk-3.5

Hz-3.7
Hz-3.7

Lv-3.4
Lv-3.4

Ri-3.4
Ri-3.4

Zk-3.5
Zk-3.5

8.1

Kalkgraslanden
Droge schraallanden
Bloemdijken

9.3
9.5
18.2

HI-3.4
HI-3.5
Lv-3.5

Hz-3.5
Ri-3.5

Ri-3.5
Zk-3.6

Ri-3.6

Du-3.7

Glanshaverhooiland
Zilte graslanden
Kamgrasweiden en Zilverschoongraslanden
Weidevogelgrasland; Gruttotype

9.1
9.4
9.2

Az-3.5
Az-3.4
Az-3.5

Du-3.6
Zk-3.3
Du-3.6

HI-3.6
Gg-3.1
HI-3.6

Hz-3.6
Gg-3.2
Hz-3.6

Lv-3.5

Ri-3.5

Zk-3.6

Lv-3.5

Ri-3.5

Zk-3.6

15.1

Lv-4.2

Zk-4.2

Ri-4.2

Hz-4.2

8.2
8.3
9.1
9.2
9.3
9.4

Trilvenen
Natte schraallanden
Vochtig schraalgrasland
Weidevogelgrasland; Kemphaantype

2.1
2.3
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Du-3.14
Du-3.10
Az-3.7
Az-3.6
Hz-3.16
Du-3.12
Du-3.10
Az-3.8
Az-3.6
Du-3.14
Du-3.10

Lv-3.9
Lv-3.7
Du-3.13
Du-3.10
Lv-3.10
Hz-3.13
Hz-3.11
Ri-3.10
Ri-3.7
HI-3.10
HI-3.8

Zk-3.11
Zk-3.8
Ri-3.9
Ri-3.7

Gg-2.2

Zk-2.3

HI-3.11
HI-3.8
HI-3.10
HI-3.8

Hz-3.15
Hz-3.11
Hz-3.14
Hz-3.11

Zk-3.10
Zk-3.8
Hz-3.14
Hz-3.11
Du-3.3
Zk-3.7

Hz-3.14

Zk-3.4
Zk-3.4
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nr. jdoelpakket

SBB-doelen

natuurdoeltypen

10.

Ruige natuurparken
complexe eenheden, bestaande uit
meerdere natuurdoeltypen
mogelijke combinaties van doelpakketten:
eventueel ook:

12.1 t/m 12.5

Ri-3.7
Ri-3.6

11.1
11.2
11.3
11.4

Eiken-hakhout
Middenbos
Grienden en Essen/Elzenhakhout
Park- en stinsebos

4.1
4.3
4.2
4.4

Du-3.11
Du-3.15
Lv-3.8
Du-3.16

HI-3.9
HI-3.12
Ri-3.8
Hz-3.19

Hz-3.12 Lv-3.8 Ri-3.8 Zk-3.9
Hz-3.17 Ri-3.11 Zk-3.12
Zk-3.9
Ri-3.12 Zk-3.13 4B

12.

Bedreigde akkerkruiden

16.1

Du-4.1

HI-4.1

Hz-4.1

Lv-4.1

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7

Arm Grove dennen-Berkenbos
Vochtig Zomereiken-Grove dennenbos
Verrijkt Zomereiken-Dennenbos
Droog Wintereiken-Beukenbos
Vochtig Wintereiken-Beukenbos
Vochtig Essen-lepenbos
Nat Essen-Populierenbos

13.1, 13.2
13.3
13.4 13.5
13.6, 13.7
13.8 t/m 13.10
13.11, 13.12
13.13t/m 13.15

HZ-4B.3
HZ-4B.3
HZ-4B.3
HZ-4B.3
HZ-4B.3
Ri-4B.4
HZ-4B.3

HZ-4B.4
Hz-4B.4
HZ-4B.4
Ri-4B.5
LV-4B.4

HI-4B.3
HI-4B.3
Zk-4B.4
RI-4B.4

HI-4B.4
HI-4B.4
Zk-4B.5
Zk-4B.4 HZ-4B.4 LV-4B.5 Ri-4B.5 Zk-4B.5

14.

Rietcultuur

14.1

LV-4B.3 Zk-4B.3 Ri-4B.3

15.

Wintergastenweide

15.2

Lv-4.2

16.1
16.2

Structuurarme heide
Lage ruigten & ruige graslanden

6.6
19.1 & 19.2

HZ-4B
4B

17.1
17.2

Plassen & waterwegen geëutrofleerd
Poelen

17.1

4B
4B

18.1
18.2

Houtwallen, brede singels en graften
Eendenkooien

18.1
20.5

4B
4B

19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7

Knotbomen en hagen
Lanen en singels
Hoogstamboomgaarden
Overige landschappelijke beplanting
Historische tuin of park
Dijken en kaden
Forten en verdedigingswerken

20.1
20.9

20.1

Archeologische objecten (Hunebed,
grafheuvel, etc.)
Aardkundige objecten (Pingo-ruïne's,
donken, etc.)
Overige cultuurhistorische objecten

20.2
20.3
4B:

Az-3.6 Lv-3.7 Zk-3.8 HI-3.8 4B
1
Du-3.10 Hz-3.11 N.B. struweel ook onderdeel van bossen

2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.3; 5.1; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 8.2; 9.3;
16.1; 16.2; 17.1; 17.2

Zk-4.2

Ri-4.2

Ri-4.1

Zk-4.1

Hz-4.2

Hz-3.2

20.2
20.8
20.3
20.6

Multifunctioneel natuurdoeltype, onafhankelijk van FGR

Niet opgenomen Natuurdoeltypen:

Nz-1.1
HI-4.2

Az-4.1
Hz-3.18

Deze natuurdoeltypen zijn om verschillende redenen niet opgenomen:
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Du-4.2
AZ-4B.3

1
2
3
4

HI-1.1
DU-4B.4

Hz-1.2
AZ-4B.4

Lv-1.1

AZ-4B.2

DU-4B.3

Taakstelling ontbreekt (Hgr 1)
Voorkomen in Nederland is twijfelachtig
Onbeheerd (Noordzee)
de productiefunctie in Duinen en Afgesloten zeearmen is niet opengesteld
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Bijlage 10:

Fiches (beschrijvingen per doeipakket)
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1.1

Kwelder

Boschplaat
Gg-1.1 Gg-1.2Gg-2.1 Gg-2.2
NATUUR, LANDSCHAP, (RECREATIE)
A: Begraasd
B: Onbegraasd
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
Doelsoorten:
dieren: Bontbek plevier, Kluut, Eidereend, Rosse grutto, Tureluur, Lepelaar, Grote stern, Gewone
zeehond, Vissen, Kreeftachtigen, Zeeanemonen, etc.
overwinteraars/trekvogels: Ganzen, Smient, Steltlopers
planten: Schorrekruid, Lamsoor, Eenbloemige Zeekraal, Fijn goudschenn, Zeealsem, Zilte zegge,
Zilte waterranonkel
Rompgemeenschap, van de klasse der zandige droge graslanden, Buntgras-verbond, DuinVegetaties:
sterretjes-verbond, Dwergbiezen-verbond, Zeekraal-verbond, Schorrekruid-verbond, Strandmelde-verbond, Verbond van Brakwater-kransblad, Slijkgras-verbond, Biestarwegrasverbond, Helm-verbond, Zeevetmuur-verbond, Kweldergras-verbond
Ontwikkelingstermijn:
tussen 5 en 30 jaar
Kwelders langs Waddenzee en Westerschelde, inclusief kreken en lage duintjes
Landschap:
Variërend van voedselarm tot voedselrijk; aquatisch tot vochtig/droog, zout, basisch
Standplaats:
Minimum grootte:
Liggend in een nagenoeg natuurlijk getijdegebied groter dan 500 ha
Waterhuishouding:
Liggend in een nagenoeg natuurlijk duingebied groter dan 500 ha
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): beïnvloedbaar, niet vervangbaar
Handhaven rust; kustverdedigingswerken, voor zo ver toegestaan, opruimen, begraMaatregelen:
zen(gedeeltelijk)
variatie in beheer gewenst
Continuïteit:
Kennis van landsschapsvormende processen en hydrologie
Deskundigheid:
Beheertechnische kennis
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties of bestaan
Doelformulering:
uit onbegroeid slik.
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
Tijdelijk open, openstelling op minimaal: 50 ha
Recreatie:
Voorbeeld:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Onderverdeling
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1.2

Stuivend duin

Voorbeeld:
Natuurdoeltypen:
Onderverdeling

Boschplaat
Du-1.1 Du-2.1
A: Nagenoeg natuurlijk; geen kustverdediging
B: begeleid natuurlijk; Waddendistrict
C: begeleid natuurlijk renodunaal district
Functie:
NATUUR, LANDSCHAP, RECREATIE
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
Doelsoorten:
dieren: Bruine en Blauwe kiekendief, Velduil, Wulp, Paapje, Roodborsttapuit, Boomleeuwerik, Tapuit,
Holenduif, Bergeend, Nachtegaal, Houtsnip, Grauwe klauwier Sprinkhaanrietzanger, Nachtzwaluw, Rugstreeppad, Zandhagedis, Levendbarende hagedis, Graafbijen, Rupsendoders,
Zandloopkevers, Sprinkhanen, Heikrekel
overwinteraars/trekvogels: Steltlopers, eenden, Eidereend,
planten: Helm, Blauwe zeedistel, Zandhaver, Fakkelgras, Zandblauwtje, Korstmossen, Honds en
Duinviooltje, Buntgras, Duinsterretje, Kandelaartje, Zeeraket, Ruw vergeet-mij-nietje, Asperge, Duinaveruit, Wondklaver, Kruipend stalkruid, Oorsilene, Echt walstro, Ruw gierstgras,
Draadgentiaan, Zeepostelein, Duindoorn, Boksdoorn, Egelantier, Zuurbes, Wegedoom, Kardinaalsmuts, Fijne kervel, Donderkruid, Glad parelzaad, Ruig viooltje, Laksteeltje, Zeewinde,
Zanddoddegras, Kleine ruit, Nachtsilene, Rozenkransje, Maanvaren, Vleugeltjesbloem, Drienerfzegge, Krielparnassia, Noordse rus, Kwelderzegge, Vlozegge, Knopbies, Parnassia,
Waterweegbree, Oeverkruid, Groenknolorchis, Teer Guichelheil, lepeltjesheide, Duinrus,
Zeewolfsmelk, Stekend loogkruid

Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
Standplaats:
Minimum grootte:
Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):
Maatregelen:
Continuïteit:
Deskundigheid:

Doelformulering:

Recreatie:

Verbond van Brakwater-kransblad, Verbond van Grote waterranonkel, Verbond van Gesteelde zannichellia, Rompgemeenschap, van de Oeverkruid-klasse, Verbond van Ongelijkbladig
fonteinkruid, Verbond van Waternavel en Stijve moerasweegbree, R.G Zeegroene zegge,
Knopbies-associatie, Dopheide-associatie, Rompgemeenschap, van het Dotterbloemverbond, Dwergbiezen-verbond, Rompgemeenschap, van de klasse derzandige droge graslanden, Associatie van Maanvaren en Vleugeltjesbloem, Schorrekruid-verbond, Strandmeldeverbond, Loogkruid-verbond, Helm-verbond, Zeevetmuur-verbond, Duinsterretjes-verbond,
Verbond van gesloten droge graslanden, Verbond der droge kalkrijke duingraslanden
tussen 5 en 30 jaar
Oude en jonge duinen van de zeereep, stuivend, incl natte duinvalleien en duinstruwelen
Variërend van: voedselarm (matig voedselrijk); van aquatisch tot droog, van matig zuur tot
basisch
Liggend in een nagenoeg natuurlijk duingebied groter dan 500 ha
Ongestoorde waterhuishouding
beïnvloedbaar, niet vervangbaar
begrazen of niets doen
Omvorming: verwijderen opslag, maken van open plekken
variatie in beheer gewenst
landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Kennis van landsschapsvormende processen en hydrologie
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open laag niveau, openstelling op minimaal: 50 ha
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1.3

Groot stuifzand

Voorbeeld:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Kootwijk, Hulshorst
Hz-2.2
NATUUR, LANDSCHAP RECREATIE
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Klapekster, Tapuit, Roodborsttapuit, Geelgors, Duinpieper, Zandhagedis, Gladde slang, Heidevlinder, Kommavlinder, Duinparelmoervlinder, Graafbijen, Rupsendoders, Zandloopkevers,
Sprinkhanen,
planten: Buntgras, Duits viltkruid, Dwergviltkruid, Muizeoor, Klein tasjeskruid, Korstmossen, Knikmossen
Vegetaties:
Rompgemeenschap, van de klasse der zandige droge graslanden, Buntgras-verbond, Zilverhaver-verbond, Verbond van Struikheide en Kruipbrem
Ontwikkelingstermijn:
tussen 5 en 30 jaar
Open, stuivend zand,
Landschap:
Standplaats:
Extreem voedselarm, droog tot vochtig, zuur tot matig zuur
liggend in een stuifzandgebied van 500 ha of meer
Minimum grootte:
laten uitstuiven tot op het grondwater, reduceren van bosverdamping
Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): beïnvloedbaar, niet vervangbaar
Stimuleren van dynamiek door vergroten van invloed van de wind, verwijderen bosopslag
Maatregelen:
constant beheer, jaarlijkse variatie in beheer mogelijk/gewenst
Continuïteit:
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Deskundigheid:
Kennis van landsschapsvormende processen
Natuurtechnische kennis (omvorming)
Beheertechnische kennis
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties of bestaan
Doelformulering:
uit onbegroeid zand
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde soorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld
over de verschillende soortgroepen)
open laag niveau, openstelling op minimaal: 50 ha
Recreatie:

LNV/Programma Beheer/1 juni 1997
eindrapport-doelen.doc

pagina 62

PROGRAMMA BEHEER

1.4

Moeras

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Onderverdeling:

Bieschbos, Oostvaardersplassen
Lv-2.1 Zk-2.1 Lv-2.3Zk-2.3
A: met doorstroming van zoet water c.q. getijdewerking van zoet water
B: geen doorstroming
NATUUR, LANDSCHAP, RECREATIE
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Woudaapje, Purperreiger, Sprinkhaanrietzanger, Blauwborst, Kiekendief, Grauwe gans, Dodaars, Zwarte stern, Pijlstaart, Baardmannetje, Bontbekplevier, Zomertaling, Grote karekiet,
Krooneend, Lepelaar, Kwak, Roerdomp, Porseleinhoen Otter, Noordse woelmuis, Waterspitsmuis, Ringslang, Kamsalamander, Rugstreeppad, Boomkikker Kolblei, schol, spiering
boomblauwtje, koevinkje, rouwmantel, sleedoornpage
planten: Driekantige bies, Spindotter, Zomerklokje, Rivierkruiskruid, Moeraskruiskruid, Bitter veldkers,
Holpijp, Moerasspirea, Grote valeriaan, Stijf barbarakruid, Moerasstreepzaad, Heen, IJle
zegge, blad- en levermossen Moerasandijvie, Pluimzegge, Moeraszegge, Heen, Kattestaart,
Oeverzegge, Riet, Grote engelwortel, Mattenbies
A: Associatie van Kleine egelskop & Pijlkruid, Mattenbies-associatie, Associatie van Heen &
Grote waterweegbree, Riet-associatie, Associatie van Waterpeper & Blauwe waterereprijs,
Associatie van Groot moerasscherm, RG Holpijp, Verbond van Brakwater-kransblad, Associatie van Scherpe zegge, Associatie van Blaaszegge, Galigaan-associatie, Associatie van
Stijve zegge, Associatie van Geknikte vossestaart, Associatie van Moeraszoutgras & Fioringras, Associatie van Aardbeiklaver & Fioringras, Associatie van Kattedoorn & Zilte zegge,
Associatie van Rijstgras en Tandzaad, Raket-verbond, Warkruid-verbond, Heemst-verbond,
Moerasspirea-verbond, Wilgen-verbond. Verbond der Sporken-Wilgenbroekstruwelen, Kruipwilgstruweel-verbond, Rompgemeenschap, van de Elzenbroekbossen

Functie:
Doelsoorten:

Vegetaties:

in B tevens:

Landschap:
Standplaats:
Ontwikkelingstermijn:
Minimum grootte:
Waterhuishouding
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):
Maatregelen:
Randbeheer:
Continuïteit:
Deskundigheid:

Doelformulering:

Recreatie:

Glanswier-verbond, Verbond van Stekelharig kransblad, Verbond van Ongelijkbladig fonteinkruid, Naaldwaterbies-verbond, Rompgemeenschap, van de klasse der kleine zeggen, Associatie van Moerasstruisgras en Zompzegge, Associatie van Draadzegge, Associatie van
Schorpioenmos & Ronde zegge, Veenmosrietland, Moerasvaren-Elzenbroek
Primaire veriandingsvegetaties en open water, daarnaast tevens pionierbossen op waterverzadigde bodems in zeekleigebieden, in mozaïek met graslanden en rietruigten
Variërend van: (matig voedselrijk) voedselrijk; aquatisch tot nat (vochtig), zwak zuur tot basisch
tussen 5 en 100 jaar
Liggend in een nagenoeg natuurlijk gebied groter dan 500 ha
Permanent hoge standen, soms met afvoer, ongedaan maken van ingrepen in de omgeving
of intern
beïnvloedbaar, niet vervangbaar
geen intern beheer, of begrazen
opsnoeien van takken bij aangrenzende graslanden, rietrandenbeheer
constant beheer; enige variatie in beheer mogelijk
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Kennis van landsschapsvormende processen en hydrologie
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties of bestaan
uit onbegroeid slik
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open laag niveau, openstelling op minimaal: 50 ha
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1.5

lepen-Essenwoud

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Vegetaties:

Zk-2.2
NATUUR, LANDSCHAP, RECREATIE
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Fluiter, Appelvink, Glanskop, Wielewaal, Grote lijster, boomklever, Bosuil, Holenduif, Goudvink, Zwartkop, Matkop, Grote - en Kleine bonte specht, Havik, Sperwer, Ree, Rosse woelmuis, Boommarter
planten: Zoete kers, Gladde iep, Es, Eenstijlige meidoorn, Grote keverorchis, Reuzenzwenkgras,
Klimop, Gewoon vogelmelk, Bosgeelster, Robertskruid, Reuzenzwenkgras, Bloedzuring,
Speenkruid, Kluwenzuring, Schaduwgras, Bosandoom, Boszegge, Bosklimopereprijs, Gevlekte aronskelk, Look zonder look, Fijn laddermos, Geplooid snavelmos
Essen-lepenbos, Elzenrijk Essen-lepenbos, Schietwilgenbos, Abelen-lepenbos en rompgemeenschappen, inclusief aangrenzende struwelen.

Vegetatiestructuur:
Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
Standplaats:
Minimum grootte:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):
Waterhuishouding:
Maatregelen:
Continuïteit:
Deskundigheid:

Doelformulering:

Recreatie:

Dichte boomlaag, veel lianen in goed ontwikkelde struiklaag, weelderige kruidlaag
meer dan 100 jaar
Uitgestrekte gesloten bossen op kleigronden
Variërend van: matig voedselrijk tot voedselrijk; nat tot vochtig (droog), (matig zuur) zwak
zuur tot basisch
Liggend in een nagenoeg natuurlijk bosgebied groter dan 500 ha
beïnvloedbaar, niet vervangbaar
Stabiele grondwaterstanden, afvoer via natuurlijke laagten
Meestal geen intern beheer, tenzij t.b.v. omvorming of verbeteren van bosstructuur
constant beheer
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Kennis van landsschapsvormende processen en hydrologie
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties of bestaan
uit onbegroeid slik
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open basis niveau, openstelling op minimaal: 50 ha
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1.6

Eiken-Beukenwoud

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Imbos
HI-2.1 Hz-2.1 Hz-1.1
NATUUR, LANDSCHAP, RECREATIE
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Fluiter, Appelvink, Glanskop, Wielewaal, Grote lijster, boomklever, Bosuil, Holenduif, Goudvink, Zwartkop, Matkop, Grote - en Kleine bonte specht, Havik, Sperwer, Vliegend hert, Eikenpage, Kleine ijsvogelvlinder, bosmuis, boommarter, rosse woelmuis, Ree, Groot- en Grijze grootoorvleermuis, Hazelworm, Bos- en Rosse vleermuis

planten: Adelaarsvaren, Dalkruid, Zevenster, Bochtige smele, Blauwe bosbes, Rankende helmbloem,
Kamperfoelie, Pijpestrootje, Valse salie, Stijf- en Schermhavikskruid, Veelbloemige veldbies,
Witte veldbies, Grote veldbies
Vegetaties:
Wintereiken-Beukenbos, vochtig Wintereiken-Beukenbos, Veldbies-Beukenbos en rompgemeenschappen, inclusief aangrenzende struwelen
Vegetatiestructuur:
Dichte boomlaag, struiklaag slecht ontwikkeld, kruidlaag of moslaag meestal goed ontwikkeld
Ontwikkelingstermijn:
meer dan 100 jaar
Landschap:
Uitgestrekte, gesloten bossen op pleistocene zanden
Standplaats:
Variërend van: matig voedselrijk (voedselarm); (nat) vochtig tot droog, matig zuur
Minimum grootte:
Liggend in een nagenoeg natuurlijk bosgebied groter dan 500 ha
afvoer via natuurlijke laagten
Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): beïnvloedbaar, niet vervangbaar
Meestal geen intern beheer, tenzij t.b.v. omvorming of verbeteren van bosstructuur
Maatregelen:
constant beheer
Continuïteit:
Deskundigheid:
Landschapsecologische en 'natuurwetenschappelijke kennis
Kennis van landsschapsvormende processen
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties of bestaan
Doelformulering:
uit onbegroeid slik
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open basis niveau, openstelling op minimaal: 50 ha
Recreatie:
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1.7

Elzenwoud

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Lv-2.2
NATUUR, LANDSCHAP, RECREATIE
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Bosrietzanger, Spotvogel, Purperreiger, Aalscholver, Glanskop, Wielewaal, Grote lijster,
Boomklever, Holenduif, Goudvink, Putter, Zwartkop, Matkop, Fluiter, Grote - en Kleine bonte
specht, Havik, Sperwer, Groot- en Grijze grootoorvleermuis, Bosvleermuis, Sprinkhaanrietzanger, Blauwborst, Bruine kiekendief, Nachtegaal, Bosrietzanger, Braamsluiper, Rietgors,
Bosmuis, Waterspitsmuis, Boommarter, Rosse woelmuis, Grote weerschijnvlinder, Kleine ijsvogelvlinder
planten: Laurierwilg, Pluimzegge, Moerasvaren, Kamvaren, Melkeppe, Bittere veldkers, Moerasstreepzaad, Goudveil, Moerasviooltje, Ruwe smele, Bospaardestaart, IJle zegge, Dotterbloem, Waterviolier, Elzenzegge, Oeverzegge, Zwarte bes, Veenpluis, Zompzegge, Wrattig
veenmos, Gewoon veenmos, Gewone dophei, Gewimperd veenmos, Eenarig wollegras,
Kleine veenbes, Gagel
Moerasvaren-Elzenbroek, Ruigt-Elzenbroek (onder vogelkolonies), Berkenbroek, en rompVegetaties:
gemeenschap.
Vegetatiestructuur:
Dichte tot half open boomlaag, weelderige struik- en kruidlaag
Ontwikkelingstermijn:
meer dan 100 jaar
Landschap:
Uitgestrekte, halfgesloten bossen op veenbodems Op zeer natte veenbodems vaak permanente pioniervegetaties met lage, scheve bomen.
Variërend van: matig voedselrijk (voedselarm); (nat) vochtig tot droog, matig zuur
Standplaats:
Liggend in een nagenoeg natuurlijk bosgebied groter dan 500 ha
Minimum grootte:
Stabiele en hoge waterstanden, afwatering via natuurlijke slenken en beekjes
Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): beïnvloedbaar, niet vervangbaar
Meestal geen intern beheer, tenzij t.b.v. omvorming of verbeteren van bosstructuur
Maatregelen:
Continuïteit:
constant beheer
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Deskundigheid:
Kennis van landsschapsvormende processen
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Doelformulering:
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties of bestaan
uit onbegroeid slik
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open laag niveau, openstelling op minimaal: 50 ha
Recreatie:
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1.8

Beekboslandschap

Natuurdoeltypen:
Onderverdeling:
Functie:
Doelsoorten:

HI-2.2 Hz-2.3
A: hogere zandgronden
B: heuvelland
NATUUR, LANDSCHAP, RECREATIE
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Bosrietzanger, Spotvogel, Appelvink, Glanskop, Wielewaai, Grote lijster, Boomklever, Holenduif, Goudvink, Nachtegaal, Putter, Zwartkop, Matkop, Fluiter, Grote - en Kleine bonte
specht, Havik, Sperwer, Watersnip, Geelgors, Paapje, Wulp, Kwartel, Bosmuis, Boommarter,
Rosse woelmuis, Hazelmuis, Groot- en Grijze grootoorvleermuis, Bosvleermuis, Boomkikker,
Vinpootsalamander, Kamsalamander, Alpensalamander, Vuursalamander, Hazelworm,
Ringslang, Rugstreeppad, Groot dikkopje, Hooibeestje, Groot dikkopje, Bruine vuurvlinder,
Zilverenmaan, Libellen, Vliegend hert, Grote weerschijnvlinder, Kleine ijsvogelvlinder
planten: Aalbes, Slanke sleutelbloem, Elzenzegge, Paardehaarzegge, Zwarte bes, Veldrus, Lage
zegge, Blauwe zegge, Hondsviooltje, Holpijp, Pluimzegge, Wilde kardinaalsmuts, Bospaardestaart, IJle zegge, Dotlerbloem, Waterviolier, Tweerijige zegge, Kleine valeriaan, Ruw walst ro, Cyperzegge, Pluimzegge, Moerasstreepzaad, Goudveil (beide soorten), Reuze paardestaart, Bosbies, Eenbes, Bittere veldkers, Waterdrieblad, Slangewortel, Moeraszegge, Welriekende nachtorchis, Gulden boterbloem, Sterzegge, Wilde bertram, Poelruit, Gevleugeld
hertshooi, Klein glidkruid, Vleeskleurige orchis,

Vegetaties:

Vegetatiestructuur:
Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
Standplaats:
Minimum grootte:
Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):
Maatregelen:
Continuïteit:
Deskundigheid:

Doelformulering:

Recreatie:

Gewoon Elzenbroek, Ruigt-Elzenbroek (onder vogelkolonies), Vogelkers-Essenbos,
Bosmuur-Elzenbos, Elzenbronbos, Essenbronbos, Kalk-Elzenbroek en rompgemeenschap.,
inclusief aangrenzende struwelen en ruigten (Filupendulion), Knopbies-verbond, Verbond van
Zwarte zegge, Draadzegge-verbond, Phragmition, Magnocaricion, Ranunculion peltatae
Dichte tot half open boomlaag, weelderige struik- en kruidlaag, afgewisseld met struwelen en
lage vegetaties
meer dan 100 jaar
Halfopen landschap. Complex van bossen, struwelen, stromend water en verlandingsvegetaties in een beekdal
Variërend van: matig voedselarm tot voedselrijk; aquatisch tot nat, matig zuur tot zwak zuur
Liggend in een nagenoeg natuurlijk beekdal groter dan 500 ha
Kwelgebieden in beekdalen (variërend van 0,7 mm/d tot meer dan 4 mm/d); hoge en stabiele
grondwaterstanden, afvoer via slenken, beken
gevoelig, niet vervangbaar
Meestal geen intern beheer, tenzij t.b.v. omvorming of verbeteren van busstructuur
constant beheer, variatie in beheer mogelijk
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Kennis van landsschapsvormende processen en hydrologie
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties of bestaan
uit onbegroeid slik
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open laag niveau, openstelling op minimaal: 50 ha
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1.9

Rivierboslandschap

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Onderverdeling:

Ri-2.1 Ri-2.2
A: vrije afstroming
B: gestuwd
NATUUR, LANDSCHAP, RECREATIE
Functie:
Zie betreffende doeltvoe van het handt
Doelsoorten:
dieren: Wielewaal, Boomklever, Bosuil, Holenduif, Goudvink, Kwartelkoning, Porseleinhoen, Grutto,
Graspieper, Patrijs, Grauwe klauwier, Zwartkop, Matkop, Grote - en Kleine bonte specht, Havik, Sperwer, Rosse woelmuis, dwergmuis, noordse woelmuis, Rugstreeppad, ringslang, Vinpootsalamander, Alpensalamander
planten: Rivierfonteinkruid, Watergentiaan, Krabbescheer, Witte waterlelie, Glanzig fonteinkruid, Moeraskruiskruid, Lange ereprijs, Moerasmelkdistel, Moerasbeemdgras, Scherpe zegge, Polei,
Genadekruid, Ronde rus, Knolsteenbreek, Morgensterren, Zachte haver, Beemdkroon,
Veldsalie, Duifkruid, Grote bevernel, Goudhaver, Geelhartje, Grote centaurie, Sikkelklaver,
Geel walstro, Brede en Liggende ereprijs, Schraallandpaardebloemen, Marjolein, Donderkruid, Bermzegge, Bont kroonkruid, Besanjelier, Ruig klokje, Torenkruid, Witte munt, Moeslook, Kievitsbloem, Slangelook, Echte Kruisdistel, Wollige distel, Cipreswolfsmelk, Engelse
alant, Grote Bremraap, Riempjes, Rijstgras, Stalkaars, Wilde averuit, Voorjaarszegge
Essen-lepenbos, Elzenrijk Essen-lepenbos, Schietwilgenbos, Abeien-lepenbos en rompgeVegetaties:
meenschappen, inclusief aangrenzende struwelen. Nymphaeion, Hydrocharition, Phragmition, Magnocaricion, Senecionion fluvialtilis, Filupendulion, Chenopodion fluviatile, Slijkgroengemeenschap, Sysimbrion, Ornopordion, Galio-Allarion, Arction, Soncho-Euphorbion palustris, Plantagini-Festucion, Sedo-Cerastion
meer dan 100 jaar
Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
Standplaats:
Minimum grootte:
Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):
Maatregelen:
Continuïteit:
Deskundigheid:

Doelformulering:

Recreatie:

Halfopen landschap. Complex van open water, pioniervegetaties, natuurlijke graslanden,
ruigten, struwelen en bossen in een rivierdal
Variërend van: voedselarm tot voedselrijk; aquatisch tot droog, matig zuur tot basisch
Liggend in een nagenoeg natuurlijk rivierengebied groter dan 500 ha
(zo veel mogelijk) Vrij afstromend. Inundaties voornamelijk in de winter, bergingsgebied zo
groot mogelijk. Plaatselijk kwel, afvoer via natuurlijke laagten
beïnvloedbaar, niet vervangbaar
Begrazing in afwisseling met niets doen.
constant beheer, variatie in beheer mogelijk
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Kennis van landsschapsvormende processen en hydrologie
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties of bestaan
uit onbegroeid slik
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open laag niveau, openstelling op minimaal: 50 ha
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1.10 Afgesloten zeearm
Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Onderverdeling:

Doelsoorten:

Vegetaties:

Lauwersmeer
Az-2.1 Az-2.2Az-2.3
NATUUR, LANDSCHAP, (RECREATIE)
A: zoet
B: brak
C: zout
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Roerdomp, Bontbekplevier, Snor, Krooneend, Dodaars, Lepelaar, Pijlstaart, Smient, Strandplevier, Velduil, Paapje, Grauwe gans, Grutto, Baardmannetje, Grote karekiet, Lepelaar,
Grote stem, Grauwe kiekendief,. Dwergstern, Noordse stem, Scholekster, Kievit, Tureluur,
Blauwborst, Kolblei, Spiering, Winde, Otter, Noordse woelmuis, Waterspitsmuis
planten: Moeraspaardebloem, Bonte paardestaart, Geelgroene zegge, Rietorchis, Mattenbies, Riet,
Heen, Moerasspirea, Muizeoor, Viltkruid, Dunstaart, Helm, Zandzegge, Beekpunge, Wilde
kamperfoelie, Egelantier, Wilde liguster, Kraailook, Glanzig fonteinkruid, Doorgroeid fonteinkruid, Kamfonteinkruid, Witte waterlelie
Verbond van Gesteelde zannichellia, Glanswier-verbond, Verbond van Stekelharig kransblad,
Lidsteng-associatie, Helm-verbond, Buntgras-verbond, Duinsterretjes-verbond, Dwergbiezenverbond, Associatie van Moeraszoutgras & Fioringras, Associatie van Aardbeiklaver & Fioringras, Associatie van Kattedoorn & Zilte zegge, Rompgemeenschap, van de klasse der
zandige droge graslanden, Rompgemeenschap, van de klasse der vochtige graslanden,
Rompgemeenschap, van het Dotterbloem-verbond, Verbond der droge kalkrijke duingraslanden, Rompgemeenschap, van het Glanshaver-verbond, Kamgras-associatie, Associatie van
Rijstgras en Tandzaad, Associatie van Stinkende ballote, Verbond van Kleefkruid en Lookzonder-look, Warkruid-verbond, Heemst-verbond, Moerasspirea-verbond, Wolfskers-verbond,
Wilgen-verbond, Brummel-verbond, Berberis-verbond, Kruipwilgstruweel-verbond. Rompgemeenschap, van de Eikenklasse. Beuken-Eikenbos, Rompgemeenschap, van het Haagbeuken-verbond, Gierstgras-Beukenbos, Essen-lepenbos, Abelen-Kurkiepenbos,
zoet: Waterlelie-verbond, Associatie van Kleine egelskop & Pijlkruid, Verbond van Ongelijkbladig
fonteinkruid, Verbond van Waternavel en Stijve moerasweegbree, Helm-verbond, Buntgrasverbond, Duinsterretjes-verbond, Dwergbiezen-verbond. Associatie van Moeraszoutgras &
Fioringras, Associatie van Aardbeiklaver & Fioringras, Associatie van Kattedoorn & Zilte zegge, Rompgemeenschap, van de klasse der zandige droge graslanden, Rompgemeenschap,
van de klasse der vochtige graslanden,

brak: Ruppia-verbond, Verbond van Brakwater-kransblad, Associatie van Waterpeper & Blauwe
waterereprijs, Associatie van Groot moerasscherm, Associatie van Heen & Grote waterweegbree, Mattenbies-associatie, Zeekraal-verbond, Schorrekruid-verbond, Strandmeldeverbond, Kweldergras-verbond, Verbond van Engels gras, Verbond van Zilte schijnspurrie,
Heen-verbond,
zout: Zeegras-verbond, Ruppia-verbond, Verbond van Brakwater-kransblad, Zeekraal-verbond,
Schorrekruid-verbond, Strandmelde-verbond, Slijkgras-verbond, Kweldergras-verbond. Verbond van Engels gras, Verbond van Zilte schijnspurrie, Heen-verbond,
tussen 5 en 100 jaar
Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
Open tot halfopen landschap met kreken, rietkragen, graslanden, struwelen en bossen
Variërend van: voedselarm tot voedselrijk; aquatisch tot droog, matig zuur tot basisch
Standplaats:
Liggend in een nagenoeg natuurlijk gebied groter dan 500 ha
Minimum grootte:
vrije afstroming van water
Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): beïnvloedbaar, niet vervangbaar
begrazen, rust handhaven
Maatregelen:
jaarlijkse variatie in beheer mogelijk
Continuïteit:
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Deskundigheid:
Kennis van landsschapsvormende processen en hydrologie
Beheertechnische kennis
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Doelformulering:
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties of bestaan
uit onbegroeid slik
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
Recreatie:
Tijdelijk open, openstelling op minimaal: 50 ha
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2.1

Elzenbos

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Onderverdeling:
Doeisoorten:

Voltherbroek, Westbroek
Du-3.14Lv-3.9Zk-3.11 HI-3.11 Hz-3.15
NATUUR, LANDSCHAP, RECREATIE
A: Beekdalen op de hogere zandgronden
B: laagveen
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Bosrietzanger, Spotvogel, Purperreiger, Appelvink, Glanskop, Wielewaal, Grote lijster,
Boomklever, Holenduif, Goudvink, Nachtegaal, Putter, Zwartkop, Matkop, Fluiter, Grote - en
Kleine bonte specht, Havik, Sperwer, Groot- en Grijze grootoorvleermuis, Bosvleermuis,
Bosmuis, Boommarter, Rosse woelmuis, Hazelmuis, Vuursalamander, Hazelworm, Vliegend
hert, Grote weerschijnvlinder, Kleine ijsvogelvlinder

planten: Aalbes, Slanke sleutelbloem, Groot heksenkruid, Gevlekte aronskelk, Schede geelster, Elzenzegge, Paardehaarzegge, Zwarte bes, Wilde kardinaalsmuts, Ruwe smele, Bospaardestaart, IJle zegge, Dotterbloem, Waterviolier, Moerasstreepzaad, Goudveil (beide soorten),
Reuze paardestaart, Bosbies, Eenbes, Bittere veidkers, Boskortsteel, Laurierwilg, Pluimzegge, Moerasvaren, Kamvaren, Melkeppe
Brummel-verbond, Elzenbronbos, Elzenzegge-Elzenbroek, Goudveil-Essenbos, KalkVegetaties:
Elzenbroek, Moerasvaren-Elzenbroek, Rompgemeenschap van de Elzenbroekbossen,
Rompgemeenschap van het vochtige Elzen-Essenverbond, Verbond van Bittere veidkers en
Bronkruid, Verbond der Sporken-Wilgenbroekstruwelen, Vogelkers-Essenbos, Vlier-Boswilgverbond
Vegetatiestructuur:
Dichte tot half open boomlaag, weelderige struik- en kruidlaag
Ontwikkelingstermijn:
meer dan 100 jaar
bossen op veenbodems en langs beken. Op zeer natte veenbodems vaak permanente pioLandschap:
niervegetaties met lage, scheve bomen.
Variërend van: matig voedselrijk tot voedselrijk; (aquatisch) nat (vochtig), matig zuur tot neuStandplaats:
traal
groter dan: 5 ha en breder dan 50 m. Liggend in een bosgebied van 50 ha met een ongeMinimum grootte:
stoorde waterhuishouding.
Stabiele en hoge waterstanden, ongedaan maken van ingrepen in de omgeving of intern
Waterhuishouding:
kwetsbaar, niet vervangbaar
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): Meestal geen intern beheer, tenzij t.b.v. omvorming of verbeteren van bosstructuur
Maatregelen:
opsnoeien van takken bij overlast van derden
Randbeheer:
constant beheer
Continuïteit:
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Deskundigheid:
Kennis van landsschapsvormende processen en hydrologie
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties.
Doelformulering:
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doeisoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open laag niveau, openstelling op minimaal: 50 ha.
Recreatie:
Bij terreinen tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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2.2

Kalkrijke Loofbossen

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Onderverdeling:

Doeisoorten:

Vegetaties:

Savels bos, Biesbosch, Smoddebos, Bijvanck
Az-3.7 Du-3.13 Ri-3.9 HI-3.10 Hz-3.14
NATUUR, LANDSCHAP, RECREATIE
A: kalkrijke duinen
B: (hogere) zandgronden
C: heuvelland
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Fluiter, Appelvink, Glanskop, Wielewaal, Grote lijster, Boomklever, Bosuil, Holenduif, Goudvink, Zwartkop, Matkop, Grote en Kleine bonte specht, Havik, Sperwer, Houtsnip, Bosmuis,
Boommarter, Rosse woelmuis, Groot- en Grijze grootoorvleermuis, Hazelworm, Bosvleermuis, Eikelmuis, Hazelmuis, Vuursalamander, Kleine ijsvogelvlinder, Vliegend hert, Grote
weerschijnvlinder
planten: Eenbloemig parelgras, Lievevrouwebedstro, Bosbingelkruid, Peperboompje, Ruwe dravik,
Slanke sleutelbloem, Bosroos, Heelkruid, Gewone salomonszegel, Lelietje der dalen, Witte
klaverzuring, Gevlekte aronskelk, Boszegge, Eenbes, Gele dovenetel, Grote muur, Bosgeelster, Gulden boterbloem, Bosereprijs, Kleine maagdenpalm, Aardbeiganzerik, Vogelnestje,
Ruig viooltje, Mannetjesorchis, Vingerzegge, Rode kornoelje, Tweestijüge meidoorn, Kardinaalsmuts, Wegedoorn, Schaafstro, Zwarte en Witte rapunzel, Groot heksenkruid, Bosanemoon, Boswederik, Schaduwkruiskruid, Echte guldenroede, Welriekende Salomonszegel,
Wilde liguster, Veldhondstong, Glad parelzaad
Abelen-Kurkiepenbos, Berberis-verbond, Brummel-verbond, Rompgemeenschap van het lepenrijke Eiken-Essenverbond, Gierstgras-Beukenbos, Jeneverbesstruweel, Marjoleinverbond, Parelgras-Beukenbos, Esdoorn-Essenbos, Rompgemeenschap van het vochtige
Elzen-Essen verbond, Rompgemeenschap van de Eikenklasse, Rompgemeenschap van het
Haagbeuken-verbond, Verbond van Kleefkruid en Look-zonder-look, Vlier-Boswilg-verbond,
Wolfskers-verbond

Vegetatiestructuur:
Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
Standplaats:
Minimum grootte:
Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):
Maatregelen:
Randbeheer:
Continuïteit:
Deskundigheid:

Doelformulering:

Recreatie:

Gesloten bossen, dichte boomlaag, dichte struiklagen en een weelderige kruidlaag
meer dan 100 jaar
Bossen op kalkrijke substraten (zand, leem, mergel). Dicht aan zee eveneens veel struweel.
Variërend van: (voedselarm) matig voedselrijk tot voedselrijk; vochtig tot droog, zwak zuur tot
neutraal/basisch
groter dan: 5 ha. en breder dan 50 m. Liggend in een bosgebied van 25 ha
Stabiele waterstanden, ongedaan maken van ingrepen in de omgeving of intern
kwetsbaar, niet vervangbaar
Geen intern beheer, tenzij t.b.v. omvorming of verbeteren van bosstructuur let in bossen van
één leeftijdsklasse op voldoende licht voor kruiden
opsnoeien van takken bij overlast van derden
constant beheer
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties.
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doeisoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open basis niveau, openstelling op minimaal: 50 ha.
Bij terreinen tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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2.3

Berkenbroekbos

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Weerribben
Hz-3.16Lv-3.10
NATUUR, LANDSCHAP, RECREATIE
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Sprinkhaanrietzanger, Blauwborst, Bruine kiekendief, Nachtegaal, Bosrietzanger, Braamsluiper, Spotvogel, Rietgors, Waterspitsmuis, rosse woelmuis, eekhoorn, Grote weerschijnvlinder, Kleine ijsvogelvlinder

planten: Veenpluis, Rijsbes, Wrattig veenmos, Gewoon veenmos, Gewone dophei, Gewimperd veenmos, Eenarig wollegras, Kleine veenbes, Gagel, Hennegras, Moerasstruisgras, Zompzegge,
Klein glidkruid, Koningsvaren, Stippelvaren, Moerasviooltje, Struikhei, Blauwe en Rode bosbes
Verbond der Sporken-Wilgenbroekstruwelen, Rompgemeenschap van de Elzenbroekbossen,
Vegetaties:
Koningsvaren-Elzenbroek, Zompzegge-Berkenbroek, Dophei-Berkenbroek, inclusief aangrenzend of uitgestrekt struweel (Gagel, Wilg)
Vegetatiestructuur:
Half open boomlaag, vrijwel ontbrekende struiklaag, matig ontwikkelde kruidlaag en weelderige moslaag
Ontwikkelingstermijn:
meer dan 100 jaar
Bossen in randen van hoogvenen, beekdalen en laagveen. Op zeer natte veenbodems vaak
Landschap:
permanente pioniervegetaties met lage, scheve bomen.
Variërend van: voedselann; (aquatisch) nat, zuur tot matig zuur
Standplaats:
groter dan: 5 ha. en breder dan 50 m. Liggend in een bosgebied van 50 ha met een ongeMinimum grootte:
stoorde waterhuishouding
Waterhuishouding:
Stabiele, hoge waterstanden, ongedaan maken van ingrepen in de omgeving of intern, afwatering alleen via natuurlijke drainage
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): kwetsbaar, slecht vervangbaar
Maatregelen:
Meestal geen intern beheer, tenzij t.b.v. omvorming of verbeteren van bosstructuur
Randbeheer:
opsnoeien van takken bij overlast van derden
constant beheer
Continuïteit:
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Deskundigheid:
Kennis van hydrologie
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties.
Doelformulering:
20% van de bij het natuurdoeltype vernielde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open basis niveau, openstelling op minimaal: 50 ha.
Recreatie:
Bij terreinen tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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2.4

Zomerelken- en Grove dennenbossen

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Onderverdeling:
Doelsoorten:

Boswachterij Smilde - Appelscha, Kootwijk
Du-3.12Hz-3.13
NATUUR, LANDSCHAP, RECREATIE
A: Duinen van het Waddendistrict; extreem arme zandgronden
B: hogere zandgronden; Zomereiken-Berkenbos
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:

dieren: Boompieper, Nachtzwaluw, Draaihals, Zwartkop, Geelgors, Matkop, Sperwer, Buizerd, Havik,
Sijs, Keep, Goudvink, Klapekster, Grote bonte specht, Gekraagde roodstaart, Zwarte mees,
Kruisbek, Kuifmees, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Eikenpage, Kleine ijsvogelvlinder, Zandloopkevers, Boktorren, Bosmuis, Rosse woelmuis, Groot- en Grijze grootoorvleermuis, Hazelworm, Bosvleermuis
planten: Bochtige smele, Blauwe en Rode bosbes, Pijpestrootje, Gewone eikvaren, Kraaiheide, Zandzegge, Zandstruisgras, Fijn schapegras, Kussentjesmos, Gewoon gaffeltandmos, Heide
klauwtjesmos, Bos kronkelsteeltje, Bronsmos, Knopjesmos, Groot laddermos, Korstmossen,
Gewoon peermos, Gedrongen kantmos. N.B. Ook bossen met boreale elementen als Linnaeusklokje, Denneorchis, e.d.
Vegetaties:
Brummel-verbond, Eiken-Berkenbos, Jeneverbesstruweel, Kraaiheide-Berkenbos, Kraaiheide-Dennenbos, Korstmos-Dennenbos, Kussentjesmos-Dennenbos, Kruipwilgstruweelverbond, Rompgemeenschap van de Eikenklasse, Verbond der SporkenWilgenbroekstruwelen, Verbond der zomen op kalkarme zand- en leemgrond
Vegetatiestructuur:
Halfopen boomlaag, vrijwel ontbrekende struiklaag, matig ontwikkelde kruidlaag en weelderige moslaag, inclusief aangrenzende struwelen
Ontwikkelingstermijn:
meer dan 100 jaar. N.B. bij pionierbossen: 30-100 jaar
Landschap:
Open bossen op zeer arme zandgronden, m.n. stuifzanden
Standplaats:
Variërend van: voedselarm; vochtig tot droog, zuur tot matig zuur
groter dan: 25 ha. en breder dan 50 m. Liggend in een bosgebied van 100 ha
Minimum grootte:
geen
interne ontwatering
Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): kwetsbaar, niet vervangbaar
Maatregelen:
Randbeheer:
Continuïteit:

Deskundigheid:

Doelformulering:

Recreatie:

Meestal geen intern beheer, tenzij t.b.v. omvorming of verbeteren van bosstructuur. Let op de
hoogte van de wildstand i.v.m. natuurlijke verjonging,
opsnoeien van takken bij overlast van derden
constant beheer. Om de korstmosrijke typen in stand te houden is een cyclisch beheer met
stuifzanden noodzakelijk. Indien dat uitgesloten is wordt plaggen of strooiselroof (1 x per 40
jaar) nodig
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties.
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open basis niveau, openstelling op minimaal: 50 ha.
Bij terreinen tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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2.5

lepen-Essenbos

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Vegetaties:

Mariënwaard
Az-3.8Ri-3.10Zk-3.10
NATUUR, LANDSCHAP, RECREATIE
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Fluiter, Appelvink, Glanskop, Wielewaal, Grote lijster, boomklever, Bosuil, Holenduif, Goudvink, Zwartkop, Matkop, Grote - en Kleine bonte specht, Havik, Sperwer, Rosse woelmuis,
Boommarter
planten: Zoete kers, Gladde iep, Es, Eenstijlige meidoorn, Grote keverorchis, Reuzenzwenkgras,
Klimop, Gewoon vogelmelk, Bosgeelster, Robertskruid, Reuzenzwenkgras, Bloedzuring,
Speenkruid, Kluwenzuring, Schaduwgras, Bosandoorn, Boszegge, Bosklimopereprijs, Gevlekte aronskelk, Look zonder look, Fijn laddermos, Geplooid snavelmos
Verbond van Kleefkruid en Look-zonder-look, Wolfskers-verbond, Wilgen-verbond, VlierBoswilg-verbond, Brummel-verbond, Berberis-verbond, Verbond der SporkenWilgenbroekstruwelen, Essen-lepenbos, Abelen-Kurkiepenbos, Rompgemeenschap van het
lepenrijke Eiken-Essenverbond

Vegetatiestructuur:
Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
Standplaats:
Minimum grootte:
Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):
Maatregelen'.
Randbeheer:
Continuïteit:
Deskundigheid:

Doelformulering:

Recreatie:

Dichte boomlaag, goed ontwikkelde struiklaag, weelderige kruidlaag
meer dan 100 jaar
Gesloten bossen op kleigronden en uiterwaarden
Variërend van: matig voedselrijk tot voedselrijk; nat tot vochtig (droog), (matig zuur) zwak
zuur tot basisch
groter dan: 5 ha. en breder dan 50 m. Liggend in een bosgebied van 25 ha met een ongestoorde waterhuishouding
Stabiele waterstanden, ongedaan maken van ingrepen in de omgeving of intern
kwetsbaar, niet vervangbaar
Meestal geen intern beheer, tenzij t.b.v. omvorming of verbeteren van bosstructuur
opsnoeien van takken bij overlast van derden
constant beheer
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Kennis van hydrologie
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties.
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open basis niveau, openstelling op minimaal: 50 ha.
Bij terreinen tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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2.6

Wintereiken-Beukenbos

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Du-3.14HI-3.10Hz-3.14
NATUUR, LANDSCHAP, RECREATIE
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Fluiter, Appelvink, Glanskop, Wielewaal, Grote lijster, boomklever, Bosuil, Holenduif, Goudvink, Zwartkop, Matkop, Grote - en Kleine bonte specht, Havik, Sperwer, Vliegend hert, Eikenpage, Kleine ijsvogelvlinder, bosmuis, boommarter, rosse woelmuis, Ree, Groot- en Grijze grootoorvleermuis, Hazelworm, Bos- en Rosse vleermuis
planten: Adelaarsvaren, Dalkruid, Zevenster, Bochtige smele, Blauwe bosbes, Rankende helmbloem,
Kamperfoelie, Pijpestrootje, Valse salie, Stijf- en Schermhavikskruid, Veelbloemige veldbies,
Witte veldbies, Grote veldbies
Vegetaties:
Verbond der zomen op kalkarme zand- en leemgrond, Vlier-Boswilg-verbond, Brummelverbond, Verbond der Sporken-Wilgenbroekstruwelen, Jeneverbesstruweel, Rompgemeenschap van de Eikenklasse, Kraaiheide-Berkenbos, Beuken-Eikenbos
Vegetatiestructuur:
Dichte boomlaag, struiklaag slecht ontwikkeld, kruidlaag of moslaag meestal goed ontwikkeld
meer dan 100 jaar
Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
Gesloten bossen op pleistocene zanden
Standplaats:
Variërend van: matig voedselrijk; (nat) vochtig tot droog, matig (zwak) zuur
groter dan: 25 ha. en breder dan 50 m. Liggend in een bosgebied van 100 ha
Minimum grootte:
geen interne ontwatering
Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): kwetsbaar, niet vervangbaar
Maatregelen:
Meestal geen intern beheer, tenzij t.b.v. omvorming of verbeteren van bosstructuur
Randbeheer:
opsnoeien van takken bij overlast van derden
constant beheer
Continuïteit:
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Deskundigheid:
Kennis van hydrologie
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties.
Doelformulering:
20% van de bij het natuurdoeltype vennelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortg roepen)
Recreatie:

open basis niveau, openstelling op minimaal: 50 ha.
Bij terreinen tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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3.1

Natte duinvalleien

Mokslootvallei, Koegelwiek, Griltjeplak, Badhuisplak
Du-3.9Az-3.2Du-3.3
NATUUR, RECREATIE, LANDSCHAP
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Wulp, Velduil, Paapje, Roodborsttapuit, Bruine kiekendief, Rugstreeppad, Bruine kikker, Kleine watersalamander
planten: Vlozegge, Knopbies, Parnassia, Beekpunge, Waterweegbree, Oeverkruid, Groenknolorchis,
Teer Guichelheil, Drienerfzegge, Late zegge, Krielparnassia, lepeltjesheide, Duinrus, Noordse rus, Draadgentiaan, Waterpunge
Vegetaties:
Verbond van Brakwater-kransblad, Verbond van Gesteelde zannichellia, Verbond van Grote
waterranonkel, Rompgemeenschap van de Oeverkruid-klasse, Verbond van Ongelijkbladig
fonteinkruid, Verbond van Waternavel en Stijve moerasweegbree, R.G Zeegroene zegge,
Knopbies-associatie, Dopheide-associatie, Rompgemeenschap van het Dotterbloemverbond, Dwergbiezen-verbond
voor pioniervegetaties tussen 5 en 30 jaar; voor gesloten graslanden en heiden tussen 30 en
Ontwikkelingstermijn:
100 jaar
Laaggelegen valleien in de zeeduinen onder invloed van grondwater, incl. vroongronden, en
Landschap:
slufter
Standplaats:
Variërend van: voedselarm tot matig voedselrijk; aquatisch tot nat, matig zuur tot basisch
waterhuishouding:
permanent hoge standen, gedeelte van het jaar onder water, invloed van saltspray
Minimum grootte:
groter dan: 0,5 ha, liggend in een hydrologisch onaangetast gebied van minimaal 50 ha
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): zeer kwetsbaar, slecht vervangbaar
Maatregelen:
plaggen, maaien
Randbeheer:
geen, opnemen in grotere beheerseenheden
Continuïteit:
constant beheer
Deskundigheid:
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Kennis van landsschapsvormende processen en hydrologie
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Doelformulering:
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties of bestaan
uit onbegroeid zand
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open laag niveau, openstelling op minimaal: 50 ha.
Recreatie:
Bij terreinen tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:
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3.2

Hoogveen en moerasheide

Voorbeelden:
Natuurdoeitypen:
Functie:
Doelsoorten:

Haaksbergerveen, Bargerveen, Engbertsdijksvenen, Korenburgerveen, Fochteloërveen
Hz-3.10 Lv-3.6 Zk-3.7

NATUUR, LANDSCHAP, (RECREATIE)

Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Grauwe klauwier, Wulp, Goudplevier, Wintertaling, Klapekster, Ringslang, Adder, Heikikker,
Kleine groene kikker, Libellen, Loopkevers, Veenmier, spinnen, Veenbesblauwtje, Veenbesparelmoervlinder
planten: Langbladig zonnedauw, Beenbreek, Snavelbiezen, Scheuchzeria, Slijkzegge, Veenbes, Lavendelheide, Sphagnum magellanicum, papillosum, rubellum, imbricatum, tenellum, pulchrum
en fuscum, Hoogveenlevermossen
Vegetaties:
Associatie van Dopheide & Veenmos, Associatie van Draadzegge, Associatie van Gewoon
veenmos, Associatie van Slangewortel, Associatie van Veenmos & Snavelbies, Rompgemeenschap van de klasse van hoogvenen en natte heide, Veenbloembies-associatie, Veenmosrietland, Waterveenmos-associatie
Ontwikkelingstermijn:
meer dan 100 jaar
Landschap:
Open terreinen op vergraven hoogveen, extreem voedselarm, permanent watervoerend, inclusief slenken en meerstallen
Voedselarm; aquatisch tot nat, zuur N.B. gevoelig voor vermesting
Standplaats:
Groter dan 25 ha of liggend in een hydrologisch goed functionerend gebied van minstens 100
Minimum grootte:
ha
Waterhuishouding
Herstel hoogveen-condities. Afvoer via acrotelm, grote oppervlakten open water vermijden,
constante hoge peilen
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): zeer kwetsbaar, niet vervangbaar
Randbeheer:
verwijderen bosopslag, buffering peilen in omgeving met gebiedseigen water
Verwijderen interne ontwateringsmiddelen, afdammen, realiseren van constante hoge peilen,
Maatregelen:
herstel acrotelm. Op de lange termijn is het interne beheer: niets doen. Extern beheer aan
waterhuishouding blijft nodig
constant beheer
Continuïteit:
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Deskundigheid:
Kennis van landsschapsvormende processen en hydrologie
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Doelformulering:
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open laag niveau openstelling op minimaal: 50 ha.
Recreatie:
Bij terreinen tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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3.3

Natte heide

Dwingelderveld,
Hz-3.10
N.B. ook in ontkalkte oude duinen
Functie:
NATUUR, RECREATIE, LANDSCHAP
Doelsoorten:
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Blauwborst, Geelgors, Dodaars, Geoorde fuut, Klapekster, Kor hoen, Watersnip, Paapje,
Zwarte stern, Ringslang, Gladde slang, Kamsalamander Rugstreeppad, Libellen, Loopkevers,
Veenmier, Heidegentiaanblauwtje, Veenbesblauwtje, Zilveren maan, Veenbesparelmoervlinder
planten: Lange zonnedauw, Beenbreek, Heidekartelblad, Bruine Snavelbies, Moeraswoifsklauw,
Dwergzegge, Klein glidkruid, Gewone dophei, Klokjesgentiaan, Grote veenbes, Noordse rus,
Klein blaasjeskruid, Witbloemige waterranonkel, Duizendknoopfonteinkruid, Drijvende egelskop
Rompgemeenschap van de Oeverkruid-klasse, Verbond van Waternavel en Stijve moerasVegetaties:
weegbree, Rompgemeenschap van de klasse der kleine zeggen, Associatie van Drienervige
en Zwarte zegge, Associatie van Moerasstruisgras en Zompzegge, Associatie van Draadzegge, Waterveenmos-associatie, Associatie van Veenmos & Snavelbies, Dopheideassociatie, Associatie van Moeraswoifsklauw en Bruine snavelbies, Rompgemeenschap van
de klasse van hoogvenen en natte heide, Associatie van Kraaihei & Dophei, Rompgemeenschap van de klasse der borstelgraslanden, Verbond der Sporken-Wilgenbroekstruwelen,
Associatie van Liggend walstro en Schapegras, Associatie van Borstelgras en Klokjesgentiaan
tussen 30 tot 100 jaar op voedselrijke standplaatsen. Op voedselarme standplaatsen 5 tot 30
Ontwikkelingstermijn:
jaar
Open terreinen in dekzandgebieden en duinen, voedselarm, nat, inclusief slenken en kleine,
Landschap:
(2 ha) vennen of hoogveentjes. Het landschap heeft een duidelijk waarneembaar cultureel
aspect.
voedselarm; nat tot vochtig; ten dele aquatisch/amfibisch, zuur tot matig (zwak) zuur N.B.
Standplaats:
verzuringsgevoelig
Groter dan 0,5 ha en liggend in een hydrologisch goed functionerend gebied van minstens 50
Minimum grootte:
ha
verwijderen interne ontwateringsmiddelen, afvoer via natuurlijke laagtes
Waterhuishouding
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): zeer kwetsbaar, slecht vervangbaar
Maatregelen:
Plaggen, kleinschalig frequentie 1 x per 30 tot 40 jaar, bij hoge depositie 1 x per 20 jaar, evt.
extra maaien, verwijderen boomopslag, extensief begrazen
Continuïteit:
constant beheer,
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Deskundigheid:
Hydrologische kennis
Natuurtechnische kennis (omvorming)
Beheertechnische kennis
Terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Doelformulering:
Ten minste 40% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties, minder dan
20% mag bestaan uit bos
Overige vegetaties: Borstelgrasverbond en Droge heide of rompgemeenschappen van beschreven vegetaties
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doel (en proces?)soorten moet aanwezig zijn
(evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open laag niveau, openstelling op minimaal: 50 ha.
Recreatie:
Bij terreinen tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
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4.1

Open duin

Koegelwiek, Noordvaarder
Du-3.7Az-3.1
NATUUR, RECREATIE, LANDSCHAP
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Eidereend, Bruine kiekendief, Velduil, Wulp, Paapje, Roodborsttapuit, Boomleeuwerik,
Tapuit, Holenduif, Bergeend
planten: Helm, Blauwe zeedistel, Zandhaver, Zeemelkdistel, Schermhavikskruid, Fakkelgras, Kruipend stalkruid, Oorsilene, Asperge, Duinaveruit, Zandblauwtje, Wondklaver, Duinviooltje,
Buntgras, Duinsterretje, Kandelaartje, Zanddoddegras, Ruw vergeet-mij-nietje, Korstmossen,
Hondsviooltje, Echt walstro, Ruw gierstgras, Kleverige reigersbek, Laksteeltje
Rompgemeenschap van de klasse der zandige droge graslanden, Buntgras-verbond, VerVegetaties:
bond van gesloten droge graslanden, Duinsterretjes-verbond, Verbond der droge kalkrijke
duingraslanden, Associatie van Maanvaren en Vleugeltjesbloem, Dwergbiezen-verbond, Biestarwegras-verbond, Helm-verbond. NB grote opp. heiden of struweel onder betreffende
doelpakketten
Ontwikkelingstermijn:
tussen 5 en 30 jaar
Landschap:
Oude en jonge duinen van de zeereep ten dele stuivend, excl. natte duinvalleien en duinstruwelen groter dan 0,5 ha
Variërend van: voedselarm (matig voedseirijk); (vochtig)droog, matig zuur of neutraal/basisch
Standplaats:
Groter dan 50 ha. Indien liggend in een ongerept duinlandschap groter dan 500 ha dan stuiMinimum grootte:
vend duin
Geen gegraven afwatering
Waterhuishouding'.
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): zeer kwetsbaar, slecht vervangbaar
Maken van open plekken, begrazen, verwijderen opslag
Maatregelen:
jaarlijkse variatie in beheer gewenst
Continuïteit:
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Deskundigheid:
Kennis van landsschapsvormende processen, hydrologie
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Doelformulering:

Recreatie:

Ten minste 60% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties, minder dan
20% mag bestaan uit bos/struweel.
Overige vegetaties: Borstelgrasverbond en Droge heide of rompgemeenschappen van beschreven vegetaties
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open laag niveau, openstelling op minimaal: 50 ha.
Bij terreinen tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau

LNV/Programma Beheer/1 juni 1997
eindrapport-doelen.doc

pagina 79

PROGRAMMA BEHEER

4.2

Duinstruweel

Berkenheuvel, Voorne
Du-3.10
NATUUR, RECREATIE, LANDSCHAP
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Nachtegaal, Houtsnip, Sprinkhaanrietzanger, Nachtzwaluw, Grauwe klauwier, zangvogels,
trekvogels
planten: Duindoorn, Boksdoorn, Egelantier, Hondsroos, Zuurbes, Wegedoorn, Kardinaalsmuts, Eenstijlige meidoorn, Gelderse roos, Kamperfoelie, Asperge, Fijne kervel, Donderkruid, Glad parelzaad, Heggerank, Ruig viooltje, Rondbladig wintergroen, Eikvaren, Kleine ruit, Wilde aardbei, Nachtsilene, Kruipwilg
Verbond van Kleefkruid en Look-zonder-look, Wolfskers-verbond, Brummel-verbond, BerbeVegetaties:
ris-verbond, Verbond der Sporken-Wilgenbroekstruwelen, Kruipwilgstruweel-verbond, Kraaiheide-Berkenbos,
tussen 5 en 30 jaar
Ontwikkelingstermijn:
Oude kalkrijke en kalkarme duinen in de zeereep, begroeid met struweel.
Landschap:
Variërend van: matig voedselrijk tot voedselrijk; vochtig tot droog, matig zuur en of neuStandplaats:
traal/basisch
Groter dan 0,5 ha; Indien liggend in een ongerept duinlandschap groter dan 500 ha dan stuiMinimum grootte:
vend duin
Geen gegraven afwatering
Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): beïnvloedbaar, matig vervangbaar
Maatregelen:
geen/extensief begrazen/plaatselijk struweel terug zetten
Continuïteit:
variatie in beheer gewenst
Deskundigheid:
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties
Doelformulering:
20% van de bij het natuurdoeltype vennelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open basis niveau, openstelling op minimaal: 50 ha.
Recreatie:
Bij terreinen tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:
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4.3

Droge, open heide

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Vegetaties:

Hoog Buurlosche heide, Springendal, Koegelwiek
Du-3.8 Hz-3.9
NATUUR, RECREATIE, LANDSCHAP
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Tapuit, Roodborsttapuit, Korhoen, Duinpieper, Patrijs, Zandhagedis, Levendbarende hagedis,
Hazelworm, Gladde slang, Adder, Graafbijen, Rupsendoders, Zandloopkevers, Sprinkhanen,
Heikrekel, Aardbeivlinder, Heivlinder, Kleine heivlinder, Kleine nachtpauwoog
planten: Kleine schorseneer, Duivelsnaaigaren, Kruipbrem, Stekelbrem, Heide zegge, Wolfsklauwen
(meerdere soorten), Wilde tijm, Heidespurrie, Vleugeltjesbloem, Wolverlei, Fraai hertshooi,
Rozenkransje, Maanvaren, Viltkruid, Kraakloof, IJslands mos, Rendiermos, Korstmossen
(overige), Levermossen, Gaffeltandmos, Ruig haarmos, Rood heidestaartje
Rompgemeenschap van de klasse der zandige droge graslanden, Rompgemeenschap van
de klasse der borstelgraslanden, Associatie van Liggend walstro en Schapegras, Associatie
van Borstelgras en Klokjesgentiaan, Associatie van Maanvaren en Vleugeltjesbloem, Rompgemeenschap van de klasse der heiden, Verbond van Struikheide en Kruipbrem, Kraaiheiverbond, (Violion caninae alleen in mozaïek met heide vegetaties)

Ontwikkelingstermijn:
Landschap:

Standplaats:
Minimum grootte:
Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):
Maatregelen:
Continuïteit:
Deskundigheid:

Doelformulering:

Recreatie:

Op voedselrijke standplaatsen meer dan 30 jaar. Op voedselarme standplaatsen 5 tot 30 jaar
Open terreinen, droog, inclusief zeer kleine (< 10 ha) stuifzanden en struwelen, zowel in dekzandgebieden als duinen. In de duinen tevens vochtig. Het landschap heeft buiten de duinen
een duidelijk waarneembaar cultureel aspect
Variërend van: voedselarm; (vochtig) droog, (zuur) matig zuur. N.B zeer verzuringsgevoelig
groter dan 5 ha
geen interne drainage
kwetsbaar, slecht vervangbaar
Begrazen met schapen, geiten en runderen, kleinschalig plaggen( t.b.v. open zand) en
eventueel kleinschalig branden. Verwijderen bosopslag en overhangende takken
constant beheer, variatie in beheer mogelijk
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 60% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties, minder dan
10% mag bestaan uit bos/struweel.
Overige vegetaties: Borstelgrasverbond, Natte heide of rompgemeenschappen van beschreven vegetaties
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open laag niveau, openstelling op minimaal: 50 ha.
Bij terreinen tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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4.4

Kleine stuifzanden

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Hz-3.8
NATUUR, RECREATIE, LANDSCHAP
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Klapekster, Tapuit, Roodborsttapuit, Geelgors, Duinpieper, Boomleeuwerik, Nachtzwaluw,
Draaihals, Zandhagedis, Levendbarende hagedis, Hazelworm, Gladde slang, Adder, Graafbijen, Rupsendoders, Zandloopkevers, Sprinkhanen, Heikrekel, Kleine heidevlinder
planten: Vroege haver, Buntgras, Viltkruid, Zandblauwtje, Vogelpootje, Tijm, Grasklokje, Klein tasjeskruid, Heidespurrie, Zandstruisgras, Korstmossen, Knikmossen, Rozekransje, Viltkruid, Wilde
tijm, Duivelsnaaigaren, Kruipbrem, Stekelbrem, Heide zegge, Wolfsklauwen (meerdere
soorten)

Vegetaties

Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
Standplaats:
Minimum grootte:
Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):
Maatregelen:
Continuïteit:
Deskundigheid:

Doelformulering:

Recreatie:

Rompgemeenschap van de klasse derzandige droge graslanden, Buntgras-verbond, Zilverhaver-verbond, Rompgemeenschap van de klasse der borstelgraslanden, Rompgemeenschap van de klasse der heiden
tussen 5 en 30 jaar
Stuifzanden in dekzandgebieden, mozaïek van begroeid en open: 60% van het oppervlak
moet open zijn
Voedselarm; droog, matig zuur. N.B. verzuringsgevoelig
Groter dan 25 ha, liggend in een open gebied van minimaal 100 ha kleinere stuifzanden worden bij droge heide geplaatst
geen interne drainage
zeer kwetsbaar, slecht vervangbaar
Begrazen, Verwijderen opslag, open houden, kleinschalig plaggen
constant beheer, jaarlijkse variatie in beheer mogelijk
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Kennis van landsschapsvormende processen
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties of bestaan
uit zand
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open laag niveau, openstelling op minimaal: 50 ha.
Bij terreinen tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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4.5

Structuurrijke heide (incl. struweel en bos)

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Sallandse Heuvelrug
Hz-3.11Hz-3.9Hz-3.14
NATUUR, RECREATIE, LANDSCHAP
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Nachtzwaluw, Boompieper, Roodborsttapuit, Geelgors, Klapekster, Grauwe klauwier, Korhoen, Levendbarende hagedis, Hazelworm, Gladde slang, Adder, Loopkevers, Sprinkhanen,
Heikrekel, Bosparelmoervlinder
planten: Kruipbrem, Stekelbrem, Brem, Gaspeldoorn, Wolfsklauwen, Jeneverbes, Eikvaren, Schermhavikskruid, Vleugeltjesbloem, Wolverlei, Fraai hertshooi, Vossebes, Hondsviooltje, Blauwe
knoop. Guldenroede, Sleedoorn, Hengel
Vegetaties
Rompgemeenschap van de klasse der zandige droge graslanden, Verbond der zomen op
kalkarme zand- en leemgrond, Associatie van Maanvaren en Vleugeltjesbloem, Buntgrasverbond, Associatie van Liggend walstro en Schapegras, Rompgemeenschap van de klasse
der borstelgraslanden, Associatie van Borstelgras en Klokjesgentiaan, Zilverhaver-verbond,
Verbond van Struikheide en Kruipbrem, Kraaihei-verbond, Brummel-verbond, Berberisverbond, Verbond der Sporken-Wilgenbroekstruwelen, Kruipwilgstruweel-verbond, Jeneverbesstruweel, Korstmos-Dennenbos, Kussentjesmos-Dennenbos, Eiken-Berkenbos, BeukenEikenbos
Ontwikkelingstermijn:
tussen 30 en 100 jaar
Landschap:
Halfopen terreinen 20- 60% heide, vochtig tot droog, inclusief kleine graslanden, bosjes,
struwelen en open zand. Het landschap heeft een duidelijk waarneembaar cultureel aspect.
Standplaats:
Variërend van: voedselarm tot matig voedselrijk; vochtig tot droog, matig zuur
Groter dan 25 ha, indien meer dan 500 ha Eiken-Beukenwoud. Het percentage bos/struweel
Minimum grootte:
moet afgesproken worden (tussen 30 - 50%)
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): kwetsbaar, slecht vervangbaar
Begrazen, extensief, eventueel plaggen voor open zand
Maatregelen:
jaarlijkse
variatie in beheer gewenst
Continuïteit:
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Deskundigheid:
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Doelformulering:
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open basis niveau, openstelling op minimaal: 50 ha.
Recreatie:
Bij terreinen tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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5.1

Meren en vaarten

Westbroek, Weerribben, de Marren
Lv-3.1 Ri-3.1 Zk-3.1
NATUUR, RECREATIE, LANDSCHAP
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Snoek, Zeelt, Zwarte stem, Kwak, Waterrat, Krooneend, Modderkruiper, Bittervoomtje,
Kwabaal, Zoetwaterspons, Meerkikker, Kroeskarper, Ruisvoorn, Blankvoorn, Spiering, Pos,
Visotter
planten: Waterviolier, Kransvederkruid, Bronmos, Sterkranswier, Witte waterlelie, Glanzig fonteinkruid,
Rossig fonteinkruid, Donker glanswier, Groot nimfkruid, Stekelharig kransblad, Brokkelig
kransblad, Klein glanswier, Ruw kransblad, Lidsteng, Watergentiaan, Krabbescheer, Spits
fonteinkruid, Klein fonteinkruid, Rivierfonteinkruid, Ongelijkbladig fonteinkruid, Vergeten
blaasjeskruid, Doorschijnend glanswier
Ruppia-verbond, Glanswier-verbond, Verbond van Stekelharig kransblad, Verbond van GeVegetaties:
woon kransblad, Verbond van Brakwater-kransblad, Verbond van Gesteelde zannichellia,
Waterlelie-verbond, Kikkerbeet-verbond, Verbond der kleine fonteinkruiden
eventueel gemengd met: Lidsteng-associatie, Associatie van Waterpeper & Blauwe waterereprijs, Associatie van Kleine egelskop & Pijlkruid, Associatie van Waterscheerling & Hoge cyperzegge,
zie ook 'Jonge verlanding' Associatie van Geplooid vlotgras, Associatie van Heen & Grote waterweegbree
tussen 5 en 30 jaar
Ontwikkelingstermijn:
Meren, plassen, petgaten en vaarten in laagveen en zeekleigebieden. Het landschap heeft
Landschap:
een duidelijk waarneembaar cultureel aspect.
Variërend van: Voedselarm tot voedselrijk; aquatisch, matig zuur tot neutraal/basisch. N.B.
Standplaats:
de meeste wateren zijn te voedselrijk of vervuild. Zie in dergelijke gevallen doelpakket 17.1
groter dan: 5 ha. Bij de voedselarme vegetaties in een ongestoorde waterhuishouding in een
Minimum grootte:
omringend buffergebied (minstens 100 ha) vereist. Het water is breder dan 4 meter en groter
dan 0,5 ha. Het waterbeheer moet onafhankelijk van landbouwomgeving gevoerd kunnen
worden.
Peilbeheer met natuurlijke fluctuaties, geen wateraanvoer, tenzij met lange aanvoerweg en
Waterhuishouding:
doodlopend in het gebied. Vaak is sanering onderwaterbodem (vervuild) gewenst, in combinatie met opheffen van diffuse eutrofiëring
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): kwetsbaar, matig vervangbaar
maaien ruigte
Randbeheer:
Bij uitbundige plantengroei eens per twee jaar schonen, 1 x per 20 jaar baggeren op 10% v.h.
Maatregelen:
grootte
constant beheer
Continuïteit:
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Deskundigheid:
Kennis van hydrologie
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties of bestaan
Doelformulering:
uit onbegroeid slik
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
Tijdelijk open indien veel watervogels aanwezig, verder open, laag niveau, openstelling op
Recreatie:
minimaal: 50 ha. N.B. bij Kranswiervegetaties is afsluiting noodzakelijk
Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:
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5.2

Hoogveenvennen

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Kootwijkerveen, Besthemerven, Schillenveen, 't Groote veen, Lange veen
Hz-3.10
NATUUR, RECREATIE, LANDSCHAP
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Grauwe klauwier, Wulp, Goudplevier, Wintertaling, Watersnip, Ringslang, Adder, Heikikker,
Kleine groene kikker, Libellen, Loopkevers, Veenmier, spinnen, heideblauwtje, veenhooibeestje, groentje
planten: Sphagnum magellanicum, S. papillosum, S. rubellum, S. palustre, S. nemorum, S. tenellum,
S. pulchrum, Beenbreek, Snavelbiezen, Lavendelheide, Dopheide, Veenbes, Tormentil,
Wollegras, Zonnedauw
Associatie van Dopheide & Veenmos, Associatie van Draadzegge, Associatie van Gewoon
Vegetaties:
veenmos, Associatie van Slangewortel, Associatie van Veenmos & Snavelbies, Rompgemeenschap van de klasse van hoogvenen en natte heide, Veenbloembies-associatie, Waterveenmos-associatie
tussen 30 en 100 jaar
Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
verlande vennen met veenmosdek in dekzandgebieden
Standplaats:
voedselarm; nat (aquatisch) zuur
Minimum grootte:
Vennen groter dan 0,5 ha (rekenen vanaf bovenste rand), mits liggend in een hydrologisch
goed functionerend gebied van minstens 50 ha
waterhuishouding
Afvoer over de oppervlakte en door slenken, sloten en greppels afdammen
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): zeer kwetsbaar, niet vervangbaar
Maatregelen:
verwijderen struweel en bomen in aangrenzende zandige zone.
Continuïteit:
constant beheer
Deskundigheid:
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Kennis van hydrologie
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Doelformulering:
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties of bestaan
uit water
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
Recreatie:
Tijdelijk open, openstelling op minimaal: 50 ha N.B. geen waterrecreatie
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5.3

Vennen, zwak gebufferd

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Badhusplak, Griltjeplak, Haterse en Overasseltse vennen, Boswachterij Appelscha
Du-3.2 HI-3.2 Hz-3.4 Ri-3.2
NATUUR, LANDSCHAP, (RECREATIE)
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Wintertaling, Kuifeend, Dodaars, Geoorde fuut, Lepelaar, Zomertaling, Strand- en Bontbekplevier, Slobeend, Zwarte stern, Ringslang, Adder, Heikikker, Kleine groene kikker, libellen
planten: Waterlobelia, Biesvarens, Drijvende waterweegbree, Ondergedoken moersscherm, Glaskroos, Oeverkruid, Moerashertshooi, Veelstengelige waterbies, Veelstengelige waterbies,
Kleine waterweegbree, Chara hispida, Chara aspera, Klein blaasjeskruid, Witbloemige waterranonkel, Duizendknoopfonteinkruid, Drijvende egelskop, Nitellopsis obtusa, Witte waterlelie,
Ongelijkbladig fonteinkruid, Teer vederkruid, Rossig fonteinkruid

Vegetaties:

Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
Standplaats:
Minimum grootte:
Oppervlakte:
Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):
Maatregelen:

Continuïteit:
Deskundigheid:

Doelformulering:

Recreatie:

Glanswier-verbond, Verbond van Stekelharig kransblad, Verbond van Brakwater-kransblad,
Rompgemeenschap van de Oeverkruid-klasse, Oeverkruid-verbond, Verbond van Ongelijkbladig fonteinkruid, Verbond van Waternavel en Stijve moerasweegbree, Associatie van
Slangewortel, Associatie van Draadzegge
tot 30 jaar
Open water, voedselarm, zwakbasisch tot basisch. Het is mogelijk dat de meertjes een deel
van het jaar droogvallen
Variërend van: voedselarm; aquatisch (nat), matig zuur tot basisch
Groter dan 0,5 ha. en liggend in een hydrologisch goed functionerend gebied van minstens
50 ha
Deze watertjes verlanden niet naar hoogveen, in heideterreinen ook kleine (<2 ha) plassen
en natte slenken opnemen
afvoer via natuurlijke laagten, zonder afvoer zal meestal verzuring optreden, drainage in omgeving tegengaan
zeer kwetsbaar, slecht vervangbaar
Niets doen, bij vervuiling (waterpeper, pitrus, lisdodde, riet) of verzuring baggeren (plaggen)
tot op schone zandbodem. 1 x per 50 jaar baggeren op 10% v.h grootte bagger afvoeren
N.B.: ongewenste verlanding naar hoogveen pas bestrijden als waterhuishouding in omgeving hersteld is. Plaggen oevers. Verwijderen bosopslag langs de randen
constant beheer
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Kennis van hydrologie
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 60% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
Tijdelijk open, openstelling op minimaal: 50 ha N.B. geen waterrecreatie
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5.4

Beken en rellen

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Dinkel, Drentse A, Hargergat
Du-3.1 HI-3.1 Hz-3.1
NATUUR, LANDSCHAP, (RECREATIE)
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: IJsvogel, Grote gele kwikstaart, Ringslang, Vuursalamander, Alpenwatersalamander, Beekprik, Elrits, Rivierdonderpad, Kleine modderkruiper, Bermpje, Barbeet Serpeling, Sneep,
Beekforel, Kopvoorn, Beekjuffer, kreeftjes, steenvliegen, kokerjuffers, Rivierkreeft
planten: Rossig fonteinkruid, Waterviolier, Haaksterrekroos, Gewone waterranonkel, Vlottende waterranonkel, Teer vederkruid, Ongelijkbladig fonteinkruid, Klimopwaterranonkel, Drijvende waterweegbree, Ondergedoken moerasscherm, Naaldwaterbies, Bronkruid, Beekpunge, Waterpostelein, Paarbladig goudveil, Levermossen, Echte waterkers, Gevleugeld helmkruid
Verbond van Grote waterranonkel, Verbond van Ongelijkbladig fonteinkruid, NaaldwaterbiesVegetaties:
verbond, Verbond van Bittere veldkers en Bronkruid, Associatie van Groot moerasscherm,
Associatie van Geplooid vlotgras. Bronnen: ook Cardamini-Montion
tussen 5 en 30 jaar
Ontwikkelingstermijn
Landschap:
Open water, of met kragge. Beken en bronnen op pleistoceen, duinen of in heuvelland.
Sprengen en rellen hebben een duidelijk waarneembaar cultureel aspect.
Variërend van: voedselarm tot matig voedselrijk; aquatisch (nat), zwak zuur tot neuStandplaats:
traal/basisch
Minimum grootte:
geen oppervlakte, lengte opgeven. Liggend in of aan een vrijwel niet verstoord stroomgebied.
Vaak zijn beschermingsmaatregelen in het stroomgebied van de beek vereist, om de juiste
Waterhuishouding:
waterkwaliteit te verkrijgen. Stromend helder water, voedselarm niet opstuwen. Bij verlaging
van de drainagebasis kan de beekbodem weer hoger komen te liggen door de vegetatie te
laten staan of door aanleg zandvangen. Alleen baggeren bij zeer ernstige vervuiling,
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): kwetsbaar, slecht vervangbaar
schonen of niets doen
Maatregelen:
maaien oeverwallen
Rand beheer.
Continuïteit:
constant beheer
Deskundigheid:
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Kennis van landsschapsvormende processen en hydrologie
Beheertechnische kennis
Terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Doelformulering:
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties of bestaan
uit open water
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
Recreatie:
Tijdelijk open. N.B. geen waterrecreatie
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6.1

Jonge verlanding

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Vegetaties:

Weerribben
Az-3.3 Du-3.4 HI-3.3 Hz-3.3 Lv-3.3 Ri-3.3 Zk-3.4
NATUUR, LANDSCHAP, (RECREATIE)
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: zwarte stern, krakeend, tafeleend, rietzanger, Sprinkhaanrietzanger, roerdomp, fuut, snor,
kleine karekiet, rietgors, klein waterhoen, kleinst waterhoen, krakeend, dwergmuis, visotter,
ringslang, groene kikker, hooibeestje, groot dikkopje, bruine vuurvlinder, argusvlinder, vroege
glazenmaker, groene glazenmaker
planten: Waterdrieblad, Slangewortel, Grote boterbloem, Holpijp, Pluimzegge, Stijve zegge, Moeraslathyrus, Cyperzegge, Pluimzegge, Kleine lisdodde, Ruwe bies, Zeebies, Echt lepelblad,
Scherpe zegge, Blaaszegge, Grote watereppe, Moeraszegge, Galigaan, Noordse zegge,
Associatie van Kleine egelskop & Pijlkruid, Mattenbies-associatie, Associatie van Heen &
Grote waterweegbree, Riet-associatie, Associatie van Geplooid vlotgras, Lidsteng-associatie,
RG Holpijp, Rompgemeenschap van het verbond der grote zeggen, Associatie van Waterscheerling & Hoge cyperzegge, Galigaan-associatie

eventueel gemengd met: Waterlelie-verbond, Kikkerbeet-verbond, Associatie van Rijstgras en Tandzaad
Bij mesotrafente vegetaties tussen 5 en 30 jaar, tot 5 jaar voor eutrafente vegetaties
Ontwikkelingstermijn:
verlandingsgemeenschappen in laagveen- en zeekleigebieden, grenzend aan open wateren
Landschap.'
niet begaanbaar.
Standplaats:
Variërend van: matig voedselrijk tot voedselrijk; aquatisch tot nat, matig zuur tot neutraal/basisch
Groter dan 0,5 ha. en liggend in een hydrologisch goed functionerend gebied van minstens
Minimum grootte:
50 ha. Smalle stroken (1-1,5 m.) langs oevers worden verrekend met randbeheer van de
aanliggende graslanden.
Stabiele, hoge standen met inundatie in de wintermaanden; interne ontwatering via natuurlijWaterhuishouding:
ke slenken. Alleen duurzaam te behouden in exfiltratie- of neutrale gebieden
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): kwetsbaar, matig vervangbaar
Randbeheer:
maaien ruigten, onderhoud sloten, filteren van vervuild oppervlakte water
Maatregelen:
extensief maaien over ijs, niets doen, verwijderen bosopslag
constant beheer
Continuïteit:
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Deskundigheid:
Kennis van hydrologie
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Kennis van terreingebonden voorlichting & publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties of bestaan
Doelformulering:
uit onbegroeid slik
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
Recreatie.'
Tijdelijk open, openstelling op minimaal: 50 ha
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6.2

Oude rietruigten

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Weerribben
Az-3.3 Du-3.4 HI-3.3 Hz-3.3 Lv-3.3 Ri-3.3 Zk-3.4
NATUUR, LANDSCHAP, (RECREATIE)
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: rietzanger, sprinkhaanrietzanger, grote karekiet, roerdomp, blauwborst, Purperreiger, bruine
kiekendief, snor, kleine karekiet, rietgors, dwergmuis, ringslang, noordse woelmuis, Rugstreeppad, hooibeestje, groot dikkopje, bruine vuurvlinder, argusvlinder, vroege glazenmaker,
groene glazenmaker
planten: Waterdrieblad, Slangewortel, Grote boterbloem, Holpijp, Pluimzegge, Moeraswederik, Stijve
zegge, Moeraslathyrus, Moeraswolfsmelk, Cyperzegge, Pluimzegge, Scherpe zegge, Blaaszegge, Moeraskruiskruid, Lange ereprijs, Moerasmelkdistel, Veenreukgras, Moerasbeemdgras, Moerasvaren, Grote watereppe, Puntmos, Melkeppe, Moeraszegge, Rietorchis, Poelruit, Galigaan, Noordse zegge
Vegetaties:
Riet-associatie, Rompgemeenschap van het verbond der grote zeggen, Associatie van Waterscheerling & Hoge cyperzegge, Associatie van Scherpe zegge, Associatie van Blaaszegge, Galigaan-associatie, Associatie van Stijve zegge, Associatie van Rijstgras en Tandzaad,
Warkruid-verbond, Associatie van Stinkende ballote, Raket-verbond, Heemst-verbond, Moerasspirea-verbond. N.B. Het gaat in dit type om oude, al vastliggende, rietlanden met overstaand riet
tussen 5 en 30 jaar
Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
verlandingsgemeenschappen in zoete laagveen- en zeekleigebieden
Variërend van: matig voedselrijk tot voedselrijk; nat, matig zuur tot neutraal
Standplaats:
Groter dan 0,5 ha. en liggend in een hydrologisch goed functionerend gebied van minstens
Minimum grootte:
50 ha. Smalle stroken (1-1,5 m.) langs oevers worden verrekend met randbeheer van de
aanliggende graslanden
Stabiele, hoge standen met inundatie in de wintermaanden; interne ontwatering via natuurlijWaterhuishouding:
ke slenken
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): kwetsbaar, matig vervangbaar
maaien ruigten
Randbeheer:
Maatregelen:
extensief maaien over ijs, niets doen, verwijderen bosopslag
jaarlijkse variatie in beheer mogelijk
Continuïteit:
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Deskundigheid:
Kennis van hydrologie
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Doelformulering:
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
Tijdelijk open, openstelling op minimaal: 50 ha
Recreatie:
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6.3

Brakwaterverlanding

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Westzaan
Lv-3.2 Zk-3.2
NATUUR, LANDSCHAP, (RECREATIE)
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: zwarte stern, krakeend, tafeleend, rietzanger, sprinkhaanrietzanger, grote karekiet, roerdomp,
blauwborst, fuut, Purperreiger, bruine kiekendief, snor, kleine karekiet, rietgors, klein waterhoen, kleinst waterhoen, krakeend, dwergmuis, visotter, noordse woelmuis, groene kikker,
Rugstreeppad, vroege - en groene glazenmaker, hooibeestje, groot dikkopje, bruine vuurvlinder, argusvlinder, vroege glazenmaker, groene glazenmaker

planten: Snavelruppia, Gesteelde zannichellia, Groot nimfkruid, Fijn hoornblad, Zilte waterranonkel,
Brakwater kransblad, Weegbreefonteinkruid, Gebogen kransblad, Ruwe bies, Zeebies, Echt
lepelblad, Oeverzegge, Scherpe zegge, Driekantige bies, Groot moerasscherm, Grote watereppe, Puntmos, Melkeppe, Harlekijnorchis, Rietorchis, Poelruit
Lidsteng-associatie, Mattenbies-associatie, Associatie van Heen & Grote waterweegbree,
Vegetaties:
Riet-associatie, Rompgemeenschap van het verbond der grote zeggen, Associatie van Waterscheerling & Hoge cyperzegge, Galigaan-associatie, Associatie van Rijstgras en Tandzaad, Verbond van Gesteelde zannichellia, Ruppia-verbond, Waterlelie-verbond, Verbond
van Brakwater-kransblad, Heemst-verbond
tussen 5 en 30 jaar
Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
Standplaats:
Minimum grootte:

Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):

Randbeheer:
Maatregelen:
Continuïteit:
Deskundigheid:

Doelformulering:

Recreatie:

verlandingsgemeenschappen in brakke laagveen- en zeekleigebieden
Variërend van: matig voedselrijk tot voedselrijk; aquatisch tot nat, zwak zuur tot basisch
Groter dan 0,5 ha. en liggend in een hydrologisch goed functionerend gebied van minstens
50 ha. Smalle stroken (1-1,5 m.) langs oevers worden verrekend met randbeheer van de
aanliggende graslanden.
Stabiele, hoge standen met inundatie in de wintermaanden; interne ontwatering via natuurlijke slenken. Alleen duurzaam te behouden in exfiltratie - of neutrale gebieden
gevoelig, slecht vervangbaar
maaien ruigten
extensief maaien over ijs, niets doen, verwijderen bosopslag
constant beheer, jaarlijkse variatie in beheer mogelijk/gewenst
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Kennis van hydrologie
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
Tijdelijk open, openstelling op minimaal: 50 ha
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7.1

Veenmosrietlanden

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Weerribben
Zk-3.4 Lv-3.3
NATUUR, LANDSCHAP, (RECREATIE)
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: wulp, watersnip, rietzanger, roerdomp, snor, sprinkhaanrietzanger, rietgors, kleine karekiet,
velduil, wintertaling, dwergmuis, noordse woelmuis, ringslang, groene kikker, Rugstreeppad,
vroege - en groene glazenmaker, hooibeestje, groot dikkopje, bruine vuurvlinder, argusvlinder
planten: Kamvaren, Smalle stekelvaren, Pluimzegge, Riet, Koningsvaren, Zompzegge, Sterzegge
Moerasmelkdistel, Veenreukgras, Melkeppe, Waterdrieblad, Moerasvaren, Draadzegge,
Wateraardbei, Klein blaasjeskruid, Zonnedauw, Veenmos orchis, Groenknolorchis, Veenmossen, folieuze levermossen, Veensikkelmos, Wolfsklauwmos, Gewoon sikkelmos
Rompgemeenschap van de klasse der kleine zeggen, Veenmosrietland, Rompgemeenschap
Vegetaties:
van het verbond der grote zeggen, Riet-associatie, Moerasspirea-verbond, Rompgemeenschap van het Dotterbloem-verbond. Ook Lychnido-Hypericetum tetrapteri en overgangen
van oude rietlanden (met soorten van vochtige graslanden) naar Veenmosrietlanden
tussen 30 en 100 jaar
Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
Laagveengebieden, zowel zoet als brak. Het landschap heeft een duidelijk waarneembaar
cultureel aspect.
Standplaats:
Variërend van: voedselarm(matig voedselrijk); (aquatisch) nat (vochtig), zuur tot matig zuur
Groter dan 0,5 ha. en liggend in een hydrologisch goed functionerend gebied van minstens
Minimum grootte:
50 ha. Smalle stroken (1 -1,5 m.) langs oevers worden verrekend met randbeheer van de
aanliggende graslanden.
Waterhuishouding:
kwel behoeft in laagveen niet aanwezig te zijn, grote invloed van regenwater noodzakelijk
evenals zeer stabiele hoge grondwaterstanden. Aanvoer van gebiedsvreemd of vervuild water vermijden
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): kwetsbaar, slecht vervangbaar
Randbeheer:
onderhoud sloten, maaien ruigte,
Maatregelen:
maaien met afvoer (zeer licht materieel)
Continuïteit:
constant beheer
Deskundigheid:
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Kennis van hydrologie
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Doelformulering:

Recreatie:

Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
Tijdelijk open, openstelling op minimaal: 50 ha
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7.2

Trilvenen

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Weerribben, Westbroekse zodden, Ankeveense plassen
Lv-3.4 Zk-3.5
NATUUR, RECREATIE, LANDSCHAP
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: wulp, watersnip, rietzanger, roerdomp, snor, sprinkhaanrietzanger, rietgors, kleine karekiet,
velduil, wintertaling, dwergmuis, visotter, noordse woelmuis, ringslang, groene kikker, Rugstreeppad, vroege - en groene glazenmaker, hooibeestje, groot dikkopje, bruine vuurvlinder,
argusvlinder

planten: Waterdrieblad, Grote boterbloem, Ronde zegge, Draadzegge, Slank wollegras, Wateraardbei,
Sterzegge, Zompzegge, Plat blaasjeskruid, Vleeskleurige orchis, Veenmos orchis, Groenknolorchis, Moeraswespenorchis, Schorpioenmos, Veen sikkelmos, Wolfsklauwmos, Gewoon
sikkelmos, Sterre goudmos, thalleuze levermossen, kranswieren
RG Holpijp, Associatie van Waterscheerling & Hoge cyperzegge, Rompgemeenschap van de
Vegetaties:
klasse der kleine zeggen, Associatie van Draadzegge, Associatie van Schorpioenmos &
Ronde zegge, Rompgemeenschap van het verbond der grote zeggen
tussen 30 en 100 jaar
Ontwikkelingstermijn:
Laagveen en beekdalen; verlandingsvegetaties, vaak drijvend, in matig voedselrijk zoet opLandschap:
pervlaktewater of op grondwater. Het landschap heeft een duidelijk waarneembaar cultureel
aspect.
Variërend van: voedselarm tot matig voedselrijk; (aquatisch) nat, matig zuur tot neutraal
Standplaats:
Groter dan 0,5 ha. en liggend in een hydrologisch goed functionerend gebied van minstens
Minimum grootte:
50 ha
Niet in infiltratiegebieden, kwel behoeft in laagveen niet aanwezig te zijn toestroom van bicarWaterhuishouding:
bonaatrijk oppervlakte water is dan noodzakelijk. Aanvoer van gebiedsvreemd of vervuild
water vermijden, hoge grondwaterstanden en inundaties zijn noodzakelijk,
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): zeer kwetsbaar, slecht vervangbaar
onderhoud sloten, maaien ruigte, filteren van vervuild aanvoerwater
Randbeheer:
maaien met afvoer (zeer licht materieel)
Maatregelen:
constant beheer
Continuïteit:
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Deskundigheid:
Kennis van hydrologie
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Doelformulering:

Recreatie:

Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open laag niveau, openstelling op minimaal: 50 ha (paden op bestaande kaden, e.d.)
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7.3

Natte schraallanden

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:
dieren:
planten:
Vegetaties:
plaatselijk op hogere delen:

plaatselijk op laagste delen:

Ontwikkelingstermijn:
Landschap:

Standplaats:
Minimum grootte:
Waterhuishouding:

Gevoeligheid (zie bijlage 6a):

Randbeheer:
Maatregelen:
Continuïteit:
Deskundigheid:

Doelformulering:

Recreatie:

Springendal, Drentsche A, Wijnjeterperschar, Punthuizen
Du-3.5 HI-3.7 Hz-3.7 Lv-3.4 Ri-3.4 Zk-3.5
NATUUR, RECREATIE, LANDSCHAP
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
Watersnip, Grutto, Geelgors, Paapje, Tureluur, Ringslang, Rugstreeppad, salamanders,
Groot dikkopje, Bruine vuurvlinder, Zilverenmaan, Libellen
Spaanse ruiter, Blonde zegge, Klein glidkruid, Vleeskleurige orchis, Melkviooltje, Harlekijn,
Welriekende nachtorchis, Dwergzegge, Breedbladig wollegras, Vlozegge, Knotszegge
Associatie van Bonte paardestaart & Kruipwilg, Blauwgrasland, Veldrus-associatie*, Associatie van Waterkruiskruid*, Associatie van Engelwortel & Moesdistel*, Bosbies-associatie*
Rompgemeenschap Biezeknoppen-Pijpestrootjes-verbond, Rompgemeenschap van de klasse der borstelgraslanden, Associatie van Liggend walstro en Schapegras, Associatie van
Borstelgras en Klokjesgentiaan, Associatie van Maanvaren en Vleugeltjesbloem
RG Holpijp, Associatie van Scherpe zegge, Associatie van Blaaszegge, Associatie van
Noordse zegge, Associatie van Stijve zegge, Rompgemeenschap van het verbond der grote
zeggen, Associatie van Drienervige en Zwarte zegge, Associatie van Moerasstruisgras en
Zompzegge, Associatie van Draadzegge, Rompgemeenschap van de klasse der kleine zeggen, Associatie van Schorpioenmos & Ronde zegge, R.G Zeegroene zegge, Associatie van
Parnassia & Vlozegge, Associatie van Armbloemige waterbies, Galigaan-associatie. N.B. In
de vegetaties met een * moeten verlandingsgemeenschappen uit de klasse der kleine zeggen liggen. Nardo-Galion in mozaïek met graslandvegetaties
Bij eutrafente vegetaties, meer dan 30 jaar; bij mesotrafente vegetaties meer dan 100 jaar
(uitgaande van gronden met intensieve landbouw)
Graslanden in (beek)dalen, slenken of oorspronggebieden, met bronnen of kwelplekken,
soms in laagveengebieden. Het landschap heeft een duidelijk waarneembaar cultureel aspect.
matig voedselarm; nat tot vochtig (gem. standen per seizoen variërend van +30 tot -40 cm)
zuur tot zwak zuur
Groter dan 0,5ha, Liggend in een hydrologisch goed functionerend gebied van minstens 50
ha. N.B. aangrenzende Heischrale vegetaties meenemen.
Kwelgebieden in beekdalen (minimaal 0,7 mm/d) of hydrologisch neutrale gebieden in laagveen waar geen polderpeilverlagingen zijn doorgevoerd. Ondiepe begreppeling (max. 30 cm)
aansluitend op sloten om regenwater af te voeren, of afvoer over het maaiveld via slenken
zeer kwetsbaar, slecht vervangbaar
Regelmatig afzetten van Elzensingels, 1 x per 8 jaar, maaien ruigte langs sloten
maaien en afvoeren met aangepast licht materieel, let op beschadiging en verdichting bodem, onderhoud sloten en greppels
constant beheer
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Hydrologische kennis
Natuurtechnische kennis (omvorming)
Beheertechnische kennis
Terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 40% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties, minder dan
5% mag bestaan uit bos. Overige vegetaties: gemeenschappen uit de klasse der Vochtige
graslanden.
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doel (en proces?)soorten moet aanwezig zijn
(evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open laag niveau openstelling op minimaal: 50 ha
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7.4

Vochtig schraalgrasland

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Vegetaties:

Merske, De Meije, Drentsche A, Oeverlanden Vecht, Schonebekerveld
Du-3.5 HI-3.7 Hz-3.7 Lv-3.4 Ri-3.4 Zk-3.5
NATUUR, RECREATIE, LANDSCHAP
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: wulp, watersnip, dwergmuis, ringslang, groene kikker, Hooibeestje, Groot dikkopje, Bruine
vuurvlinder, Argusvlinder, Vroege - en Groene glazenmaker
Spaanse ruiter, Blonde zegge, Dotterbloem, Bosbies, Veldrus, Lage zegge, Blauwe zegge,
Hondsviooltje, Kievitsbloem, Gevlekte orchis, Gulden boterbloem, Sterzegge, Wilde bertram,
planten:
Poelruit, Biezeknoppen, Gevleugeld hertshooi, Tweerijige zegge, Moerasstreepzaad, Waterkruiskruid, Echte koekoeksbloem, Kleine valeriaan, Ruw walstro
Associatie van Waterkruiskruid, Associatie van Engelwortel & Moesdistel, Associatie van
Harlekijn en Ratelaar, Bosbies-associatie, Associatie van Kievitsbloem & Grote Vossestaart,
Associatie van Grote pimpernel en Weidekervel, Veldrus-associatie, Rompgemeenschap van
het Dotterbloem-verbond. Ook Bovenveengraslanden

Rompgemeenschap van de klasse der borstelgraslanden, Associatie van Liggend walstro en
plaatselijk op hogere delen: Schapegras, Associatie van Borstelgras en Klokjesgentiaan, Associatie van Maanvaren en
Vleugeltjesbloem, Rompgemeenschap Biezeknoppen-Pijpestrootjes-verbond
Rompgemeenschap van de klasse der kleine zeggen, Moerasspirea-verbond, Rompgemeenplaatselijk op laagste delen: schap van het verbond der grote zeggen
Indien in het perceel mesotrafente verlandingsvegetaties voorkomen dan doelpakket nat
N.B.: schraalland (7.3)
tussen 30 en 100 jaar, bij gunstige uitgangssituaties (al enigszins verschraalde vochtige
Ontwikkelingstermijn:
graslanden) korter als 30 jaar.
Graslanden in beek- of rivierdalen of laag veengebieden. Het landschap heeft een duidelijk
Landschap:
waarneembaar cultureel aspect.
matig voedselrijk tot voedselrijk; nat tot vochtig ( gem. standen per seizoen variërend van +10
Standplaats:
tot -60 cm) zuur tot zwak zuur
Groter dan 0,5ha, Liggend in een hydrologisch goed functionerend gebied van minstens 50
Minimum grootte:
ha. N.B. aangrenzende Heischrale vegetaties meenemen.
Kwelgebieden in beekdalen of neutrale gebieden in laagveen en rivieren, bij infiltratie: toevoer
Waterhuishouding:
basisch water via bodem. Hoge waterstanden, ondiepe begreppeling (max. 30 cm) aansluitend op sloten om regenwater af te voeren
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): zeer kwetsbaar, slecht vervangbaar
Maatregelen:
maaien en afvoeren met aangepast materieel, let op verdichting bodem, onderhoud sloten en
greppels. Bij hoge productie (> 5 ton) nabegrazen
Continuïteit:
constant beheer
Deskundigheid:
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Hydrologische kennis
Natuurtechnische kennis (omvorming)
Beheertechnische kennis
Terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Doelformulering:
Ten minste 60% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties, minder dan
5% mag bestaan uit bos. Overige vegetaties: gemeenschappen uit de klasse der Vochtige
graslanden.
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doel (en proces?)soorten moet aanwezig zijn
open laag niveau openstelling op minimaal: 50 ha.
Recreatie:
Bij terreinen tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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7.5

Weidevogelgrasland (Kemphaan-type)

Voorbeeld:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doeisoorten:
dieren:

overwinteraars/trekvogels:
planten:
Vegetaties:
voedselarme graslanden:

in sloten en langs randen:

Van belang is:
Ontwikkelingstermijn.'
Landschap:
Standplaats:
Minimum grootte:

Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):
Maatregelen:
Continuïteit:
Deskundigheid:

Doelformulering:

Recreatie:

Jisperveld
Lv-3.4 Zk-3.5
NATUUR, LANDSCHAP, (RECREATIE)
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
Kemphaan, Watersnip, Tureluur en tevens Grutto, Kievit, Scholekster, Wulp, Slobeend,
Veldleeuwerik, Kwartel, Grasmus, Geelgors, Grauwe klauwier, Roodborsttapuit, Strandplevier, Kluut, Visdief, Gele kwikstaart, Paapje, Zomertaling, Graspieper, Patrijs, Kwartelkoning,
Porseleinhoen, Bontbekplevier, Grauwe gors
Ganzen, Smient, Steltlopers
Witbol, Rode klaver, Pinksterbloem, Veldzuring, Scherpe boterbloem Struisgras, e.d.
Associatie van Aardbeiklaver & Fioringras, Rompgemeenschap van de klasse der vochtige
graslanden, Associatie van Geknikte vossestaart
Associatie van Harlekijn en Ratelaar, Moerasspirea-verbond, Rompgemeenschap van het
verbond der grote zeggen, Associatie van Moeraszoutgras & Fioringras, Rompgemeenschap
van de klasse der kleine zeggen, Rompgemeenschap Biezeknoppen-Pijpestrootjes-verbond,
Rompgemeenschap van het Dotterbloem-verbond, Associatie van Waterkruiskruid
Kikkerbeet-verbond, Verbond der kleine fonteinkruiden, Lidsteng-associatie, Associatie van
Waterpeper & Blauwe waterereprijs, Associatie van Kleine egelskop & Pijlkruid, Associatie
van Waterscheerling & Hoge cyperzegge, Verbond van Gewoon kransblad, Mattenbiesassociatie, Associatie van Groot moerasscherm, Verbond van Gesteelde zannichellia, Waterlelie-verbond, Associatie van Geplooid viotgras, Associatie van Heen & Grote waterweegbree, Naaldwaterbies-verbond,
Combinatie van: voedselarme en voedselrijke graslanden en/of Overgang van Molinietalia
naar Grote zeggevegetaties
tussen 5 en 30 jaar
Open, oude ontginningslandschappen op zeeklei of veen of op de overgang naar zand. Het
landschap heeft een duidelijk waarneembaar cultureel aspect.
Variërend van: matig voedselrijk tot voedselrijk; nat tot vochtig, matig zuur tot neutraal. N.B.
slappe bodem en slikkige randen zijn, evenals rust, noodzakelijk
Groter dan 0,5ha, Liggend in een hydrologisch goed functionerend gebied van minstens 50
ha. In laagveengebieden moeten de graslanden liggen in volledig open terrein van minimaal
40 ha
Grondwaterstanden in de winter zo hoog mogelijk, inundaties tot maart/april, in de zomer niet
dieper dan 60 cm. Bij verzuring begreppelen
kwetsbaar, slecht vervangbaar
maaien en nabegrazen, begrazen, maaien, om de drie jaar bemesten met ruige stalmest
constant beheer
Landschapsecoiogische en natuurwetenschappelijke kennis
Kennis van hydrologie
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties
De kritische weidevogels en verder 10% van de bij het natuurdoeltype vermelde doeisoorten
moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
Tijdelijk open, openstelling op minimaal: 50 ha
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8.1

Kalkgraslanden

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Gerendai, Kunderberg
HI-3.4
NATUUR, RECREATIE, LANDSCHAP
Zie betreffende doeitype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Vlinders, Spinnen, loopkevers, Rosevleugel, Roodvleugei, Weidesprinkhaan, Doorkijksprinkhaan, Rosse sprinkhaan, Lichtgroene sprinkhaan, Zaagsprinkhaan, Sikkelsprinkhaan, Zoemertje, Schavertje, Duinsprinkhaan, Bosdoorntje, Kalkdoorntje, Knopsprietje, Zandmier,
Zwartrugbosmier, Grauwzwarte mier
planten: Driedistel, Poppenorchis, Wondklaver, Voorjaarszegge, Kleine pimpernel, Karthuizer anjer,
Duifkmid, Herminium, Hondskruid, Echte sleutelbloem, Gevinde kortsteel, Breed fakkelgras,
Stijf hardgras, Kroonkruid, Krijtogentroost, Kalkwalstro, Brede duingentiaan, Krijtgentiaan,
Muggenorchis, Bokkenorchts, Zonneroosje, Wilde wijt, Tengere veldmuur, Esparcette, Bijenorchis, Vliegenorchis, Mannetjesorchis, Soldaatje, Kuifvleugeltjesbloem, Harige ratelaar,
Steenthijm, Aarddistel, Purperorchis, Scherpe fijnstraal, Kandelaartje, Trosgamander, Echte
gamander, Engbloem, Boerenkers

Vegetaties:
Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
Standplaats:
Minimum grootte:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):
Randbeheer:
Maatregelen:
Continuïteit:
Deskundigheid:

Doelformulering:

Recreatie:

Vetkruid-verbond, Rompgemeenschap van de kalkgraslanden, Krijthellinggrasland, Rompgemeenschap van de klasse der vochtige graslanden, Marjolein-verbond, Wegdistel-verbond
tussen 5 en 100 jaar
Voedselarme graslanden met kalkrijke bodem in het Krijtdistict. Het landschap heeft een duidelijk waarneembaar cultureel aspect.
Variërend van: voedselarm; droog, neutraal tot basisch
groter dan: 0,5 ha
gevoelig, matig vervangbaar
plaatsen draad, verwijderen opslag
maaien met aangepast materieel, nabegrazen met schapen, extensief, niet branden
constant beheer, jaarlijkse variatie in beheer mogelijk
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 60% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties
(zoomgemeenschappen en kamgrasvegetaties binnen een perceel bij het doeitype rekenen)
10% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open laag niveau openstelling op minimaal: 50 ha
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8.2

Droge schraallanden

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Doelsoorten:

Vegetaties:

Sellingen, Leudal
HI-3.5 Hz-3.5 Ri-3.5 Ri-3.6 Du-3.7
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Geelgors, Roodborsttapuit, Grauwe klauwier, Patrijs, Tapuit, Bruine vuurvlinder, Tijmblauwtje,
Duinparelmoervlinder, Zandhagedis, Hazelworm, graafbijen, zandloopkevers, sprinkhanen
planten: Duits viltkruid, Voorjaarsganzerik, Gewone vleugeltjesbloem, Spits havikskruid, Rozenkransje, Kleine steentijm, Klein tasjeskruid, Muizeoortje, Schraallandpaardebloemen, Korstmossen, Knikmossen, Buntgras, Gestreepte klaver, Liggende klaver, Vroege zegge
Rompgemeenschap van de klasse der zandige droge graslanden, Verbond van gesloten droge graslanden, Verbond der droge stroomdalgraslanden, Duinsterretjes-verbond, Verbond
der droge kalkrijke duingraslanden, Associatie van Betonie en Gevinde kortsteel, KamgrasAssociatie*, Glanshaver-associatie*, Rompgemeenschap van de klasse der borstelgraslanden, Associatie van Liggend walstro en Schapegras, Associatie van Borstelgras en Klokjesgentiaan, Associatie van Maanvaren en Vleugeltjesbloem, Buntgras-verbond, Zilverhaververbond

Uitsluitend van toepassing als het gaat om overgangen naar droge schraallanden, b.v. naar
Associatie van Sikkelklaver & Zachte haver
N.B.: Borstelgrasvegetaties (Nardetea) als ze niet in mozaïek met andere vegetaties
(vochtige/natte schraallanden of heide) voorkomen
Ontwikkelingstermijn:
tussen 5 en 30 jaar
Landschap:
Kleinschalige droge graslanden, ten dele met open zand, in de kalkrijke duinen, de pleistocene zandgronden (m.n. beekdalen, lössgronden), in het rivierengebied (hoge delen van
duintjes) en heuvelland (lössgronden). Het landschap heeft een duidelijk waarneembaar cultureel aspect.
Standplaats:
voedselarm, droog tot (matig) vochtig, matig zuur tot neutraal N.B. zeer verzuringsgevoelig
Oppervlakte:
meer dan 0,5 ha
Waterhuishouding:
geen interne drainage
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): kwetsbaar, slecht vervangbaar
Maatregelen:
begrazen en (aanvullend) maaien. Let in uiterwaarden en beekdalen op verruiging, veroorzaakt door inundatie opp. water
constant beheer, jaarlijkse variatie in beheer mogelijk
Continuïteit:
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Deskundigheid:
Natuurtechnische kennis (omvorming)
Beheertechnische kennis
Doelformulering:

Recreatie:

Ten minste 40% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties, minder dan
10% mag bestaan uit bos. Overige vegetaties: Borstelgrasverbond en Droge heide of rompgemeenschappen van beschreven vegetaties
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doel (en proces?)soorten moet aanwezig zijn
(evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open laag niveau openstelling op minimaal: 50 ha.
Bij terreinen tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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8.3

Bloemdijken

Oost Zeeuws-Vlaamse dijken, Zak van Zuid-Beveland
Lv-3.5 Ri-3.5 Zk-3.6
LANDSCHAP, NATUUR, RECREATIE
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Muizen, kleine marterachtigen, vlinders, loopkevers
planten: Wollige distel, Kleine ratelaar, Trilgras, Agrimonie, Tweejarig streepzaad, Cichorei, Grote bevernel, Pastinaak, Wilde marjolein, Smalbladig kruiskruid, Heelblaadjes, Echt walstro, Knautia, Kroonkruid, Ondergrondse klaver, Gestreepte klaver, Ruwe klaver, Kleine mpsklaver,
Kleine steentijm, Veldsalie, Duifkruid, Graslathyrus, Donderkruid, Vlaamse peterselie,
Zeeuws doorzaad, Knopig doornzaad, Gevlekte rupsklaver (zie ook 9.1)
R.G Zeegroene zegge, Rompgemeenschap van de kalkgraslanden, Glanshaver-associatie,
Vegetaties:
Marjolein-verbond, Dubbelkelk-verbond, Wegdistel-verbond, Verbond van Kleefkruid en Lookzonder-look, Wolfskers-verbond, Berberis-verbond
tussen 5 en 30 jaar
Ontwikkelingsteimijn:
Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Landschap:
Standplaats:
Minimum grootte:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):
Maatregelen:
Continuïteit:
Deskundigheid:

Doelformulering:

Recreatie:

Oude dijken in de zeekleigebieden en langs de rivieren. N.B. de dijk wordt apart beheerd. Het
landschap heeft een duidelijk waarneembaar cultureel aspect.
Variërend van: voedselarm tot matig voedselrijk; (vochtig) droog, zwak zuur tot basisch
groter dan: 0,5 ha
gevoelig, matig vervangbaar
begrazen, of maaien en afvoeren, plaatsen draad 2.000m/ha
constant beheer, jaarlijkse variatie in beheer mogelijk/gewenst
Natuurwetenschappelijke kennis
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open laag niveau, openstelling op minimaal: 50 ha
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9.1

Glanshaverhooiland

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Amerongse bovenpolder
Az-3.5 Du-3.6 HI-3.6 Hz-3.6 Lv-3.5 Ri-3.5 Zk-3.6
NATUUR, RECREATIE, LANDSCHAP
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
Kwartelkoning, Porseleinhoen, Grutto, Graspieper, Patrijs, Grauwe klauwier
dieren:
Margriet, Knolsteenbreek, Morgensterren, Wilde peen, Glanshaver, Zachte haver, Pastinaak,
planten:
Beemdkroon, Veldsalie, Duifkruid, Grote bevernel, Goudhaver, Bitterkruid, Karwij, Geelhartje,
Cichorei, Kroonkruid, Stalkruid, Grote centaurie, Knolboterbloem, Sikkelklaver, Geel walstro,
Echte Kruisdistel, Marjolein, Donderkruid, Brede en Liggende ereprijs
Rompgemeenschap van de klasse der vochtige graslanden, Rompgemeenschap van het
Vegetaties:
Glanshaver-verbond, Glanshaver-associatie. Overgang van glanshavergemeenschappen
naar zoomgezelschappen
tussen 5 en 30 jaar
Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
Uiterwaarden en oeverwallen in het winterbed van de rivier, Klei - en Lössgebieden. Het
landschap heeft een duidelijk waarneembaar cultureel aspect.
Standplaats:
Variërend van: matig voedselrijk tot voedselrijk; vochtig tot droog, zwakzuur tot neutraal
(basisch)
Minimum grootte:
groter dan: 0,5 ha
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): gevoelig, matig * vervangbaar
maaien en afvoeren
Maatregelen:
constant beheer
Continuïteit:
Deskundigheid:
landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Doelformulering:
Ten minste 60% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties, minder dan
5% mag bestaan uit bos. Overige vegetaties: gemeenschappen uit de klasse der Vochtige
graslanden
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
Recreatie:
Open, laag niveau openstelling op minimaal: 50 ha. Bij terreinen tussen 10 en 50 ha: 20%
openstelling, laag niveau
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9.2

Zilte graslanden

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Az-3.4Zk-3.3Gg-3.1 Gg-3.2
NATUUR, LANDSCHAP, (RECREATIE)
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:

dieren: Strandplevier, Bontbekplevier, Kluut, Visdief, Kemphaan, Tureluur, Scholekster, Grutto, Kievit, Slobeend, Gele kwikstaart
overwinteraars/trekvogels: Ganzen, Smient, Steltlopers
planten: Engels gras, Schorrezoutgras, Zilte zegge, Zilte rus, Engels lepelblad, Heen, Zilte rus, Melkkruid, zie ook 2.2
Associatie van Aardbeiklaver & Fioringras, Rompgemeenschap van de klasse der vochtige
Vegetaties:
graslanden, Rompgemeenschap van het Glanshaver-verbond, Glanshaver-associatie, Kamgras-associatie
in laagten en langs randen: Kweldergras-verbond, Verbond van Engels gras, Lidsteng-associatie, Mattenbies-associatie,
Associatie van Heen & Grote waterweegbree, Ruppia-verbond, Verbond van Gesteelde zannichellia, Verbond van Brakwater-kransblad, Heemst-verbond
Ontwikkelingstermijn:
tussen 5 en 30 jaar
Zeekleigebieden met brak (grond)water, zowel binnen als buitendijks. Het landschap heeft
Landschap:
een duidelijk waarneembaar cultureel aspect.
Variërend van: matig voedselrijk tot voedselrijk; nat, zwak zuur tot neutraal afhankelijk van
Standplaats:
brak-water kwel
groter dan: 0,5 ha
Minimum grootte:
Waterhuishouding:
Onderhoud sloten en greppels. Binnendijks is enige drainage gewenst om de invloed van het
brakke grondwater te behouden. De terreinen staan niet meer onder (dagelijkse) invloed van
eb en vloed
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): kwetsbaar, matig vervangbaar
begrazen of maaien
Maatregelen:
jaarlijkse variatie in beheer mogelijk
Continuïteit:
landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennis
Deskundigheid:
Kennis van hydrologie
Beheertechnische kennis
Terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Doelformulering:

Recreatie:

Ten minste 60% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties. Overige
graslandvegetaties (Klasse der vochtige graslanden) in het perceel bij dit doeltype tellen
10% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
Tijdelijk open, openstelling op minimaal: 50 ha
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9.3

Kamgrasweiden en Zilverschoongraslanden

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:

Doelsoorten:

Oostzanerveld, Buren

Az-3.5 Du-3.6 HI-3.6 Hz-3.6 Lv-3.5 Ri-3.5 Zk-3.6
NATUUR, RECREATIE, LANDSCHAP
N.B. buiten beekdalen, klei- en lössgebieden vaak zonder hoge botanische of ornithologische
waarde
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Gele kwikstaart, Slobeend, Tureluur, Grutto, Kievit, Veldleeuwerik, Graspieper, Grasmus,
Patrijs, Geelgors, Wulp, Watersnip, Grauwe klauwier, Kwartelkoning, Das
planten: Aardbeiklaver, Platte bies, Ronde rus, Kamgras, Bermzegge, verder algemene graslandplanten

Vegetaties:

Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
Standplaats:
Minimum grootte:
Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):
Maatregelen:
Continuïteit:
Deskundigheid:
Doelformulering:

Recreatie:

Associatie van Geknikte vossestaart, Associatie van Moeraszoutgras & Fioringras, Associatie van Aardbeiklaver & Fioringras, Rompgemeenschap van de klasse der vochtige graslanden. Rompgemeenschap van het Dotterbloem-verbond, Rompgemeenschap van het Glanshaver-verbond, Kamgras-associatie
korter dan 5 jaar
Graslanden in laagveen, zeeklei, rivierengebied en beekdalen. Het landschap heeft een duidelijk waarneembaar cultureel aspect.
Variërend van: (matig) voedselrijk nat tot vochtig, matig tot zwak zuur
groter dan: 0,5 ha, liggend in een hydrologisch niet verstoord gebied van meer dan 50 ha
Bij vochtige graslanden is lichte begreppeling noodzakelijk
beïnvloedbaar, matig * vervangbaar
begrazing, in enkele gevallen maaien, bij omvorming niet bemesten, overigens 1 x per 3 jaar
stikstofgift
jaarlijkse variatie in beheer mogelijk
Landschapsecologische en natuurwetenschappelijke kennisNatuurtechnische kennis (t.b.v.
omvorming)Beheertechnische kennisTerreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties10% van de
bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de
verschillende soortgroepen)
Open, laag niveau openstelling op minimaal: 50 ha. Bij terreinen tussen 10 en 50 ha: 20%
openstelling, laag niveau
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9.4

Weidevogelgrasland (Grutto-type)

Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:
dieren:

overwinteraars/trekvogels:
planten:
Vegetaties:

in sloten en langs randen:

Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
Standplaats:
Minimum grootte:
Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):
Maatregelen:
Continuïteit:
Deskundigheid:

Doelformulering:

Recreatie:

Kievitslanden, Eilandspolder, Gouden boaium
Lv-4.2 Zk-4.2 Ri-4.2 Hz-4.2
NATUUR, LANDSCHAP, (RECREATIE)
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
Grutto, Kievit, Scholekster en tevens: Tureluur, Watersnip, Wulp, Slobeend, Veldleeuwerik,
Kwartel, Grasmus, Geelgors, Grauwe klauwier, Roodborsttapuit, Strandplevier, Kluut, Visdief,
Gele kwikstaart, Paapje, Zomertaling, Graspieper, Patrijs, Kwartelkoning, Porseleinhoen,
Bontbekplevier, Grauwe gors
Ganzen, Smient, Steltlopers
Witbol, Rode klaver, Pinksterbloem, Veldzuring, Scherpe boterbloem Struisgras, e.d.
Associatie van Geknikte vossestaart, Associatie van Moeraszoutgras & Fioringras, Rompgemeenschap van de klasse der vochtige graslanden, Rompgemeenschap van het Glanshaver-verbond, Kamgras-associatie, Associatie van Aardbeiklaver & Fioringras
Rompgemeenschap van het Dotterbloem-verbond, Verbond der kleine fonteinkruiden, Associatie van Groot moerasscherm, Associatie van Waterpeper & Blauwe waterereprijs, Associatie van Kleine egelskop & Pijlkruid, Associatie van Waterscheerling & Hoge cyperzegge,
Verbond van Gewoon kransblad, Mattenbies-associatie, Lidsteng-associatie, Naaldwaterbiesverbond, Associatie van Geplooid vlotgras, Associatie van Heen & Grote waterweegbree,
Waterlelie-verbond, Kikkerbeet-verbond, Verbond van Gesteelde zannichellia
tussen 5 en 30 jaar
Open, oude ontginningslandschappen op zeeklei of veen, in het rivierengebied, of op de
overgang naar zand. Het landschap heeft een duidelijk waarneembaar cultureel aspect.
Variërend van: voedselrijk; nat tot vochtig, matig zuur tot neutraal. N.B. slappe bodem en
slikkige randen zijn, evenals rust, noodzakelijk
groter dan: 5 ha. De graslanden liggen in volledig open terrein van minimaal 40 ha, waarin tevens rust gegarandeerd is.
Grondwaterstanden in de winter zo hoog mogelijk, in de zomer niet dieper dan 80 cm. Bij
verzuring begreppelen
kwetsbaar, matig vervangbaar
maaien en nabegrazen, begrazen, maaien, om de drie jaar bemesten met ruige stalmest
constant beheer
Natuurwetenschappelijke kennis
Kennis van hydrologie
Beheertechnische kennis
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties.
De eerst vermelde weidevogels en verder 10% van de bij het natuurdoeltype vermelde
doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
Tijdelijk open, openstelling op minimaal: 50 ha
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10.1 Ruige natuurparken
Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:

Millingerwaard, Duurse waarden
Complex van doelen, meestal een combinatie van water, graslanden, ruigten en bossen met de
daarbij behorende overgangen zoals struwelen. Voor overzicht: zie tabel' Vertaaltabel van doelpakketten naar natuurdoeltypen1. Belangrijke natuurdoeltypen zijn: Ri-3.6 Ri-3.7 Az-3.6 Du-3.10
Hz-3.11 Lv-3.7 Zk-3.8 HI-3.8 4B

Omschrijving:

Van belang is het integrale beheer (herstel natuurlijke processen in combinatie met extensieve
begrazing of niets doen) waardoor veranderende patronen met veel overgangen ontstaan. Het
type bestaat uit een complex van doelpakketten. De onderdelen moeten benoemd worden. Kan
in iedere regio voorkomen, zie ook Structuurrijke heide (4.5)
2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.3; 5.1; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 8.2; 9.3; Eventueel ook: 16.1; 16.2;
17.1; 17.2

Mogelijke doelpakketten:

NATUUR, LANDSCHAP, (RECREATIE)

Functie:

dieren: Zie betreffende doelpakketten, ook soorten van zomen, overgangen en trekvogels
planten: Zie betreffende doelpakketten, ook soorten van mantelvegetaties, zomen, ruigten en overgangen
Afhankelijk van afspraken over de doelpakketten die binnen het type voorkomen. Er is te kiezen
Vegetaties:
uit:
graslanden: Associatie van Betonie en Gevinde kortsteel, Associatie van Kraaihei & Dophei, Associatie van
Liggend walstro en Schapegras, Dopheide-associatie, Kamgras-associatie, Kraaihei-verbond,
Rompgemeenschap Biezeknoppen-Pijpestrootjes-verbond, Rompgemeenschap van de kalkgraslanden, Rompgemeenschap van de klasse der borstelgraslanden, Rompgemeenschap van
de klasse der heiden, Rompgemeenschap van de klasse der vochtige graslanden, Rompgemeenschap van de klasse der zandige droge graslanden, Rompgemeenschap van de klasse van
hoogvenen en natte heide, Rompgemeenschap van het Dotterbloem-verbond, Rompgemeenschap van het Glanshaver-verbond, Verbond van Struikheide en Kruipbrem
verlandingsvegetaties: Associatie van Blaaszegge, Associatie van Geplooid vlotgras, Associatie van Groot moerasscherm, Associatie van Heen & Grote waterweegbree, Associatie van Kleine egelskop & Pijlkruid, Associatie van Scherpe zegge, Associatie van Stijve zegge, Associatie van Veenmos &
Snavelbies, Associatie van Waterpeper & Blauwe waterereprijs, Associatie van Waterscheerling
& Hoge cyperzegge, Galigaan-associatie, Lidsteng-associatie, Mattenbies-associatie, Rietassociatie, Rompgemeenschap van het verbond der grote zeggen, Waterveenmos-associatie
ruigten en pioniervegetaties Associatie van Rijstgras en Tandzaad, Associatie van Stinkende ballote, Dwergbiezen-verbond,
Marjolein-verbond, Verbond van Kleefkruid en Look-zonder-look, Wegdistel-verbond, Wolfskersverbond
bossen en struwelen

Abelen-Kurkiepenbos, Berberis-verbond, Beuken-Eikenbos, Brummel-verbond, DopheiBerkenbroek, Eiken-Berkenbos, Elzenbronbos, Elzenzegge-Elzenbroek, Essen-lepenbos,
Gierstgras-Beukenbos, Kalk-Elzenbroek, Koningsvaren-Elzenbroek, Kruipwilgstruweel-verbond,
Moerasvaren-Elzenbroek, Parelgras-Beukenbos, Rompgemeenschap van de Eikenklasse,
Rompgemeenschap van de Elzenbroekbossen, Rompgemeenschap van het Haagbeukenverbond, Verbond der Sporken-Wilgenbroekstruwelen, Vlier-Boswilg-verbond, Wilgen-verbond
watervegetaties: Glanswier-verbond, Kikkerbeet-verbond, Naaldwaterbies-verbond, Rompgemeenschap van de
Oeverkruid-klasse, Verbond der kleine fonteinkruiden, Verbond van Gewoon kransblad, Waterlelie-verbond

Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
Standplaats:
Minimum grootte:
Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):
Maatregelen:
Continuïteit:
Deskundigheid:

Doelformulering:

tussen 5 en 100 jaar, afhankelijk van de gekozen doelen. Bij bossen meer dan 100 jaar
Kleinschalig landschap met grote variatie in vegetatiestructuren
Variërend van: voedselarm tot voedselrijk; aquatisch tot droog, zuur tot basisch
groter dan: 50 ha
geen kunstmatige afwatering, afhankelijk van gekozen doelen
kwetsbaar, wel - niet ** vervangbaar
Integraal begraasd (extensief). Bij omvorming intensievere vormen van beheer tijdelijk mogelijk
jaarlijkse variatie in beheer mogelijk
Natuurwetenschappelijke kennis, Kennis van landsschapsvormende processen en hydrologie,
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming), Beheertechnische kennis, Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de vegetaties uit de vastgestelde doelpakketten. 20% van de betreffende doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
Tijdelijk open of open basis niveau, afh. van gekozen doelen, openstelling op minimaal: 50 ha

Recreatie:
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11.1 Eiken-hakhout
Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Du-3.11 HI-3.9 Hz-3.12 Lv-3.8 Ri-3.8 Zk-3.9
LANDSCHAP, NATUUR, RECREATIE
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Grasmus, Fitis, Heggemus, Glanskop, Wielewaal, Grote lijster, boomklever, Goudvink,
Nachtegaal, Putter, Kneu, Zwartkop, Matkop, Grote - en Kleine bonte specht, Bosrietzanger,
Spotvogel, Braamsluiper, Barmsijs, Groenling, Waterspitsmuis, Bosmuis, Bosparelmoervlinder en andere vlinders
planten: Epifytische mossen en korstmossen, Zweedse komoelje, Vossebes, Dopheide, Bosbes, Gele
lis, Pluimzegge, Dotter, Bittere veldkers, Moerasspirea, Grote valeriaan, Braam, Eikvaren,
Fraaihertshooi, Hengel, Echte guldenroede
Vegetaties:
Rompgemeenschap, van de Eikenklasse,
Ontwikkelingstermijn:
tussen 5 en 30 jaar, beheersafhankelijk
Hakhout van Eik.
Landschap:
Het landschap heeft een duidelijk waarneembaar cultureel aspect.
Standplaats:
Verschillende standplaatsen: voedselarm en/of voedselrijk; nat en/of droog, zuur en /of neutraal
Minimum grootte:
perceelsgrootte 0,5 ha; lengte : breedte = 3 : 1 tot vierkant
Waterhuishouding
Zeer variabel, alleen bij langdurige stagnatie op leem en klei onderhoud greppels en sloten
na afzetten van stobben
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): beïnvloedbaar, wel vervangbaar
Maatregelen:
Afzetten om de 10 -15 jaar
Randbeheer:
opsnoeien van takken bij overlast van derden,
Continuïteit:
constant beheer: Hakhoutbeheer vereist.
Deskundigheid:
Beheertechnische en natuurwetenschappelijke kennis
Doelformulering:
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties
5% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn
open plus niveau, openstelling op minimaal: 50 ha.
Recreatie:
Bij terreinen tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau,
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11.2 Middenbos
Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Du-3.15 HI-3.12 Hz-3.17 Ri-3.11 Zk-3.12
LANDSCHAP, NATUUR, RECREATIE
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Grasmus, Fitis, Heggemus, Glanskop, Wielewaal, Grote lijster, boomklever, Goudvink,
Nachtegaal, Putter, Kneu, Zwartkop, Matkop, Grote - en Kleine bonte specht, Bosrietzanger,
Spotvogel, Braamsluiper, Barmsijs, Groenling, Bosmuis, Bosparelmoerviinder en andere vlinders
planten: Epifytische mossen en korstmossen, Grootbloemmuur, Stengelloze sleutelbloem, Bosaardbei, Hazelaar, Vogelkers, Kardinaalsmuts, Bosanemoon, Gele dovenetel, Ruig klokje,
Tweestijlige meidoorn, Zwarte rapunzel
Vegetaties:
Rompgemeenschap, van de Eikenklasse, Rompgemeenschap, van het Haagbeukenverbond, Parelgras-Beukenbos, Vogelkers-Essenbos,
Ontwikkelingstermijn:
tussen 5 en 30 jaar, beheersafhankelijk
Hakhout van Es, Eik en lep met overstaanders.
Landschap:
Het landschap heeft een duidelijk waarneembaar cultureel aspect.
Verschillende standplaatsen: matig voedselarm en/of voedseirijk; nat en/of vochtig, zwak
Standplaats:
zuur en /of basisch
Minimum grootte:
perceelsgrootte meer dan 0,5 ha; lengte: breedte = 3 : 1 tot vierkant
Zeer variabel, alleen bij langdurige stagnatie op leem en klei onderhoud greppels en sloten
Waterhuishouding
na afzetten van stobben
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): beïnvloedbaar, slecht* vervangbaar
Maatregelen:
Afzetten om de 10 - 1 5 jaar
Randbeheer:
opsnoeien van takken bij overlast van derden
Continuïteit:
constant beheer: Hakhoutbeheer vereist.
Deskundigheid:
Natuurwetenschappelijke en beheertechnische kennis
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Doelformulering:
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties en vereiste
beheer
10% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn
Recreatie:
open plus niveau, openstelling op minimaal: 50 ha.
Bij terreinen tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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11.3 Grienden en Essen/Elzenhakhout
Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Linge
Lv-3.8 Ri-3.8 Zk-3.9

LANDSCHAP, NATUUR, RECREATIE

Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Wielewaal, Steenuil, Snor, Noordse woelmuis
planten: Spindotter, Moerasstreepzaad, Epifytische varens, mossen en korstmossen,
Vegetaties:
Rompgemeenschap, van de Elzenbroekbossen, Wilgen-verbond, Rompgemeenschap, van
het vochtige Elzen-Essenverbond,
tussen 5 en 30 jaar, beheersafhankelijk
Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
Hakhout van wilg op stoven, of hakhout van Els en Es.
Het landschap heeft een duidelijk waarneembaar cultureel aspect,
Standplaats.'
voedselrijk; nat tot vochtig, basisch
Minimum perceelsgrootte 0,5 ha
Minimum grootte:
Waterhuishouding
Onderhoud van sloten en greppels na afzetten, bij getijde grienden handhaven invloed oppervlaktewater
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): beïnvloedbaar, wel vervangbaar
Randbeheer:
opsnoeien van takken bij overlast van derden,
Continuïteit:
constant beheer: Hakhoutbeheer vereist.
Maatregelen:
Afzetten om 3-4 jaar, telg-dikte 3 cm, aantal stobben 5.000/ha, voor het handhaven van natuurwetenschappelijke waarden is het handhaven van oude, breed uitgestoelde stoven belangrijk
Natuurwetenschappelijke en hydrologische kennis
Deskundigheid:
Beheertechnische kennis
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties
Doelformulering:
5% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn
open plus niveau, openstelling op minimaal: 50 ha.
Recreatie:
Bij terreinen tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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11.4 Park- en stinsebos
Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Elswout
Du-3.16 Hz-3.19 Ri-3.12 Zk-3.13 4B
LANDSCHAP, NATUUR, RECREATIE
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Fluiter, Appelvink, Glanskop, Wielewaal, Grote lijster, boomklever, Bosuil, Holenduif, Goudvink, Boomklever, Zwartkop, Matkop, Grote - en Kleine bonte specht, Havik, Sperwer, Holenduif, Staartmees, Ree, Rosse woelmuis, Boommarter, Eikenpage, Bruin zandoogje, Oranje
zandoogje
planten: Stinsenflora zoals Scilla spp. en Doronicum spp. en verder: Grootbloemmuur, Stengelloze
sleutelbloem, Bosaardbei, Hazelaar, Vogelkers, Kardinaalsmuts, Bosanemoon, Gele dovenetel, Ruig klokje, Tweestijlige meidoorn, Zwarte rapunzel
Vegetaties:
Rompgemeenschap, van de Eikenklasse, Eiken-Berkenbos, Beuken-Eikenbos, Rompgemeenschap, van het Haagbeuken-verbond, Gierstgras-Beukenbos, Parelgras-Beukenbos,
Essen-lepenbos, Abelen-Kurkiepenbos, Rompgemeenschap, van het vochtige ElzenEssenverbond, Vogelkers-Essenbos
Ontwikkelingstermijn:
Ontwikkelingstraject t.a.v. landschapsontwerp en dieren tussen 5 en 30 jaar, t.a.v. planten
meer dan 100 jaar
Landschap:
Lichte open bossen in afwisseling met open plekken, parklandschap vereist. Het landschap
heeft een duidelijk waarneembaar cultureel aspect.
Standplaats:
Variërend van: matig voedselrijk tot voedselrijk; vochtig (droog), zwak zuur tot basisch
groter dan 1 ha en breder dan 50m anders landschapselement
Minimum grootte:
Bij stagnatie van water lichte afwatering voor toegankelijkheid
Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): beïnvloedbaar, slecht* vervangbaar
opsnoeien van takken bij overlast van derden,
Randbeheer:
Pleksgewijs hakhoutbeheer of terugdringen struiklaag, omloop van opgaand bos: 100 -150
Maatregelen:
jaar, open houden
constant beheer
Continuïteit:
Natuurwetenschappelijke kennis
Deskundigheid:
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming)
Beheertechnische kennis
Terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Doelformulering:
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties
10% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open plus niveau, openstelling op minimaal: 50 ha.
Recreatie:
Bij terreinen tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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12.1 Bedreigde akkerkruiden
Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

Windesheim
Du-4.1 HI-4.1 Hz-4.1 Lv-4.1 Ri-4.1 Zk-4.1
LANDSCHAP, NATUUR, RECREATIE
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Patrijs, Kwartel, Veldleeuwerik, Graspieper, Gele kwikstaart, Grauwe en Geelgors, Ortolaan,
Kwartelkoning, Hamster
planten: Aardaker, Bleekgele Hennepnetel, Groot spiegelklokje, Handjesereprijs, Klaprozen, Korensla,
Bolderik, Kromhals, Ruw parelzaad, Korenbloem, Eironde en Spies leeuwebek, Gele ganzebloem, Herik, Wilde ridderspoor, Veldsla, Wilde weit, Kamille, Glad biggekruid, Rode ogentroost, Duivekervel, Steenkers, Akker leeuwebek, Duist, Naaldekervel, Naakte lathyrus, Slofhakken, Valse kamille, Veelkleurig vergeet-mij-nietje, Kleine leeuweklauw, Roggelelie
Vegetaties:
Spurrie Perzikkruid-verbond, Raket-verbond, Dubbelkelk-verbond, Korensla-verbond, Akkerleeuweklauw-verbond, Naaldenkervel-verbond, Verbond van onkruiden in vlasakkers, Associatie van Stinkende ballote
korter dan 5 jaar
Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
Coulissen landschappen. Het landschap heeft een duidelijk waarneembaar cultureel aspect.
Standplaats:
Variërend van: (matig voedselrijk) voedselrijk; vochtig/droog, matig zuur tot basisch
groter dan: 0,5 ha
Minimum grootte:
Grondwaterstanden tussen Gt 3b en Gt 7
Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): zeer kwetsbaar, matig vervangbaar
Randbeheer:
braken, ploegen, zaaien, oogsten
Maatregelen:
constant beheer
Continuïteit:
Natuurwetenschappelijke kennis
Beheertechnische kennis.
Deskundigheid:
Terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties.
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verDoelformulering:
deeld over de verschillende soortgroepen)
open, laag niveau, minimum oppervlakte (gebied): 50 ha
Recreatie:
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13.1 Arm Grove dennen-Berken bos
Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Streefbeelden SBB:
Functie:
Voor gegevens zie:
menging van bomen:
vogelgroepen:

plantengroepen:
storing:
houtproductiedoelen:
gemiddelde bijgroei:
staande voorraad:
kwaliteitshout:
houtoogst:
Ontwikkelingstermijn:
PNV:
Albos code
Standplaats:
Minimum grootte:
Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):
Maatregelen:

Continuïteit:
Deskundigheid:

Doelformulering:

Recreatie:

HZ-4B.3
13.1; 13.2 (volledig stadium)
NATUUR, HOUTPRODUCTIE, LANDSCHAP, RECREATIE
"Kwaliteiten van het multifunctionele bos bij Staatsbosbeheer" Hier vermeld zijn de gegevens
van het volledig stadium (gemiddeld)
Grove den 50 - 80%; Berk 20%; Zomereik 0-30%. Inheemse boomsoorten op deze groeiplaatsen: Grove den (Ruwe berk; Zachte berk; Zomereik);
Grasmus-groep, Winterkoning-groep, Geelgors-groep, Putter-groep, Vink-groep, Kruisbekgroep, Appelvink-groep, Grote bonte specht-groep, Kleine bonte specht-groep, Boomklevergroep
Wilde lijsterbes-groep, Sporkehout-groep, Blauwe bosbes-groep, Bochtige smele-groep, Rode bosbes-groep
Rankende helmbloem-groep, Gewone braam-groep. Indicatie voor storing als soorten van
deze groepen woekeren
3 - 7 m ' spilhout/ha/jaar
>70m s
aandeel dik hout (dhb >40 cm): 30% - 20% van staande hout voorraad
1-7m»
meer dan 30 jaar
Kussentjesmos-Dennenbos; Kraaiheide-Dennenbos; Berken-Zomereikenbos
A
Variërend van: voedselarm, droog, zuur tot matig zuur
groter dan: 25 ha
Grondwatertrap: VII, VII*
gevoelig, matig vervangbaar
Aanwijzen toekomstbornen, uitvoeren dunningen, vermijden van bodemverwonding; e.e.a.
afhankelijk van de uitgangssituatie.
met als doel: het bereiken van gewenste menging en verbeteren bosstructuur (open plekken
struiklaag)
constant beheer
Natuurwetenschappelijke kennis.
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming).
Beheertechnische kennis.
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven kwaliteiten. De soortgroepen zijn op te vatten als procesindicatoren.
10% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn
Open plus niveau, openstelling op minimaal: 50 ha.
Bij terreinen tussen 25 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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13.2 Vochtig Zomereiken-Grove dennenbos
Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Streefbeelden SBB:
Functie:
Voor gegevens zie:

Hz-4B.3
13.3 (volledig stadium)
NATUUR, HOUTPRODUCTIE, LANDSCHAP, RECREATIE
"Kwaliteiten van het multifunctionele bos bij Staatsbosbeheer" Hier vermeld zijn de gegevens
van het volledig stadium (gemiddeld)
menging van bomen: Grove den 30 %; Berk 30%; Zomereik 40%. Inheemse boomsoorten op deze groeiplaatsen:
Ruwe berk; Zachte berk; Zomereik
dieren:
vogelgroepen: Grasmus-groep, Winterkoning-groep, Geelgors-groep, Putter-groep, Vink-groep, Kruisbekgroep, Appelvink-groep, Grote bonte specht-groep, Kleine bonte specht-groep, Boomklevergroep
plantengroepen: Sporkehout-groep, Pijpestrootje; Blauwe bosbes-groep, Rode bosbes-groep, Dubbelloofgroep
storing: Gewone braam-groep. Indicatie voor storing als soorten van deze groep woekeren
houtproductiedoelen:
J
gemiddelde bijgroei: 6 - 8 m spilhout/ha/jaar
s
staande voorraad: >105m
kwaliteitshout: aandeel dik hout (dhb >40 cm): 25% van staande hout voorraad
3
houtoogst: 2 - 8 m
meer dan 30 jaar
Ontwikkelingstermijn:
PNV:
Vochtig Berken-Zomereikenbos
B(n)
Albos code
Variërend van: voedselarm; vochtig; zuur tot matig zuur
Standplaats:
Minimum grootte:
groter dan: 25 ha
Waterhuishouding:
Grondwatertrap: II - V*
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): gevoelig, matig vervangbaar
Maatregelen:
Continuïteit:
constant beheer
Deskundigheid:
Natuurwetenschappelijke kennis.
Kennis van hydrologie.
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming).
Beheertechnische kennis.
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven kwaliteiten. De soortDoelformulering:
groepen zijn op te vatten als procesindicatoren.
10% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn
Open plus niveau, openstelling op minimaal: 50 ha.
Recreatie:
Bij terreinen tussen 25 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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13.3 Verrijkt Zomereiken-Dennenbos
Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Onderverdeling:

HZ-4B.3 HZ-4B.4
A: aandeel exoten <30%
B: aandeel exoten tussen 30 en 50%
Streefbeelden SBB:
13.4; 13.5 (volledig stadium)
Functie:
NATUUR, HOUTPRODUCTIE, LANDSCHAP, RECREATIE
Voor gegevens zie:
"Kwaliteiten van het multifunctionele bos bij Staatsbosbeheer" Hier vermeld zijn de gegevens
van het volledig stadium (gemiddeld)
menging van bomen: Grove den 10 - 30 %; Berk 0 -10%; Zomereik 40%; Larix/douglas/Corsicaanse den 20 -40%;
Beuk 0 -10%. De bedekking van exoten op de groeiplaatsen is maximaal 50% van het oppervlak (ofwel 30% van het grondvlak). Inheemse boomsoorten op deze groeiplaatsen: Ruwe
berk; Zachte berk; Zomereik; Wintereik; Beuk
dieren:
vogelgroepen: Grasmus-groep, Winterkoning-groep, Geelgors-groep, Putter-groep, Vink-groep, Kruisbekgroep, Appelvink-groep, Grote bonte specht-groep, Kleine bonte specht-groep, Boomklevergroep,
plantengroepen: Wilde lijsterbes-groep, Hulst; Sporkehout-groep, Hengel-groep, Blauwe bosbes-groep, Bochtige smele-groep, Rode bosbes-groep, Dubbelloof-groep, Rankende helmbloem-groep, Gewone braam-groep. Indicatie voor storing als soorten van deze groepen woekeren
houtproductiedoelen:
gemiddelde bijgroei: 7 - 1 1 m3 spilhout/ha/jaar
staande voorraad: >135m 3
kwaliteitshout: aandeel dik hout (dhb >40 cm): 30% van staande hout voorraad
houtoogst: 3 -11 m3
Ontwikkelingstermijn:
meer dan 30 jaar
PNV:
Vochtig Berken-Zomereikenbos en (gedegradeerd) Wintereiken-Beukenbos;
Albos code
B(l)
Standplaats:
Variërend van: matig voedselrijk; (vochtig tot) droog, zuur tot matig zuur
Minimum grootte:
groter dan: 25 ha
Waterhuishouding:
Grondwatertrap zeer variabel, II* t/m VII*
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): beïnvloedbaar, matig vervangbaar
Maatregelen:
Aanwijzen toekomstbomen, uitvoeren dunningen, vermijden van bodemverwonding; e.e.a.
afhankelijk van de uitgangssituatie.
met als doel: het bereiken van gewenste menging en verbeteren busstructuur (open plekken
struiklaag)
constant beheer,
Continuïteit:
Natuurwetenschappelijke kennis.
Deskundigheid:
Kennis van hydrologie.
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming).
Beheertechnische kennis.
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven kwaliteiten. De soortDoelformulering:
groepen zijn op te vatten als procesindicatoren.
10% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn
Open plus niveau, openstelling op minimaal: 50 ha.
Recreatie:
Bij terreinen tussen 25 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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13.4 Droog Wintereiken-Beukenbos
Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Onderverdeling:
Streefbeelden SBB:
Functie:
Voor gegevens zie:

HZ-4B.3 H2-4B.4 HI-4B.3 HI-4B.4
A: aandeel exoten <30%
B: aandeel exoten tussen 30 en 50%
13.6; 13.7 (volledig stadium)

NATUUR, HOUTPRODUCTIE, LANDSCHAP, RECREATIE

"Kwaliteiten van het multifunctionele bos bij Staatsbosbeheer" Hier vermeld zijn de gegevens
van het volledig stadium (gemiddeld)
menging van bomen: Grove den 0 -30%; Zomer/Wintereik 10 - 50%; Larix 0 -30%; Douglas 0 - 40%; Beuk 20 30%. De bedekking van exoten op de groeiplaatsen is maximaal 50% van het oppervlak
(ofwel 30% van het grondvlak). Inheemse boomsoorten op deze groeiplaatsen: Ruwe berk;
Zomereik; Wintereik; Beuk; (Winterlinde; Esp)
dieren:
vogelg roepen: Grasmus-groep, Winterkoning-groep, Geelgors-groep, Putter-groep, Vink-groep, Kruisbekgroep, Appelvink-groep, Grote bonte specht-groep, Kleine bonte specht-groep, Boomklevergroep
plantengroepen: Sleedoorn-groep, Wilde lijsterbes-groep, Hulst; Sporkehout-groep en bij storing: Gewone
vlier-groep, Dalkruid-groep, Hengel-groep, Blauwe bosbes-groep, Witte klaverzuring-groep,
Grote muur-groep,
storing: Rankende helmbloem-groep, Gewone braam-groep. Indicatie voor storing als soorten van
deze groepen woekeren
houtproductiedoelen:
gemiddelde bijgroei: 8 -13 m s spilhout/ha/jaar
J
staande voorraad: >160m
kwaliteitshout: aandeel dik hout (dhb >40 cm): 40% van staande hout voorraad
houtoogst: 3 - 1 3 m '
meer dan 30 jaar
Ontwikkelingstermijn:
Wintereiken-Beukenbos
PNV:
BC, CD, CDF
Albos code
Standplaats:
matig voedselrijk; droog; matig zuur
Minimum grootte:
groter dan: 25 ha
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): beïnvloedbaar, matig vervangbaar
Waterhuishouding:
Grondwatertrap VI, VII, VII*
Maatregelen:
Aanwijzen toekomstbomen, uitvoeren dunningen, vermijden van bodemverwonding; e.e.a.
afhankelijk van de uitgangssituatie.
met als doel: het bereiken van gewenste menging en verbeteren bosstructuur (open plekken
struiklaag)
constant beheer,
Continuïteit:
Natuurwetenschappelijke kennis.
Deskundigheid:
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming).
Beheertechnische kennis.
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Doelformulering:
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven kwaliteiten. De soortgroepen zijn op te vatten als procesindicatoren.
10% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn
Open plus niveau, openstelling op minimaal: 50 ha.
Recreatie:
Bij terreinen tussen 25 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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13.5 Vochtig Wintereiken-Beukenbos
Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Onderverdeling:

HZ-4B.3 HZ-4B.4 HI-4B.3 HUB.4
A: aandeel exoten <30%
B: aandeel exoten tussen 30 en 50%
Streefbeelden SBB:
13.8; 13.9; 13.10 (volledig stadium)
Functie:
NATUUR, HOUTPRODUCTIE, LANDSCHAP, RECREATIE
Voor gegevens zie:
"Kwaliteiten van het multifunctionele bos bij Staatsbosbeheer" Hier vermeld zijn de gegevens
van het volledig stadium (gemiddeld)
menging van bomen: Grove den 0 -30%; Zomer/Wintereik 10 - 40%; Larix 0 -30%; Fijnspar/Corsioaanse den 0 30%; Beuk 30 - 40%; (Haagbeuk 0 - 40%). De bedekking van exoten op de groeiplaatsen is
maximaal 50% van het oppervlak (ofwel 30% van het grondvlak). Inheemse boomsoorten op
deze groeiplaatsen: Ruwe berk; Zachte berk; Zomereik; Wintereik; Beuk; Esp; (Haagbeuk;
Winterlinde)
dieren:
vogelgroepen: Grasmus-groep, Winterkoning-groep, Geelgors-groep, Putter-groep, Vink-groep, Kruisbekgroep, Appelvink-groep, Grote bonte specht-groep, Kleine bonte specht-groep, Boomklevergroep
plantengroepen: (Wegedoorn-groep) Hazelaar-groep, Sleedoorn-groep, Sporkehout-groep en bij storing Gewone vlier-groep, Bosanemoon-groep, Witte klaverzuring-groep, Grote muur-groep, Gele lisgroep, Ruwe smele-groep, Dalkruid-groep, Hengel-groep, Pijpestrootje; Blauwe bosbesgroep, Dubbelloof-groep, (Boszegge-groep, Wijfjesvaren-groep, IJ Ie zegge-groep, Robertskruid-groep, Moerasspirea-groep)
storing: Ruw beemdgras-groep, Gewone braam-groep. Indicatie voor storing als soorten van deze
groepen woekeren
houtproductiedoelen:
gemiddelde bijgroei: 8 -12 m' spilhout/ha/jaar
3
staande voorraad: >190 m
kwaliteitshout: aandeel dik hout (dhb >40 cm): 40% van staande hout voorraad
s
houtoogst: 3 - 1 2 m
meer dan 30 jaar
Ontwikkelingstermijn:
PNV:
Vochtig Wintereiken-Beukenbos, Gierstgras-Beukenbos, Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos
Albos code
D, DF
Standplaats:
Variërend van matig voedselrijk tot voedselrijk; vochtig; matig zuur tot neutraal
Minimum grootte:
groter dan: 25 ha
Waterhuishouding:
Grondwatertrap II*; III*, IV, V,* VI
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): gevoelig, matig vervangbaar
Maatregelen:
Aanwijzen toekomstbomen, uitvoeren dunningen, vermijden van bodemverwonding; e.e.a.
afhankelijk van de uitgangssituatie.
met als doel: het bereiken van gewenste menging en verbeteren bosstructuur (open plekken
struiklaag)
constant beheer,
Continuïteit:
Natuurwetenschappelijke kennis.
Deskundigheid:
Kennis van hydrologie.
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming).
Beheertechnische kennis.
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven kwaliteiten. De soortDoelformulering:
groepen zijn op te vatten als procesindicatoren.
10% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn
Open plus niveau, openstelling op minimaal: 50 ha.
Recreatie:
Bij terreinen tussen 25 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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13.6 Vochtig Essen-lepenbos
Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Onderverdeling:

Ri-4B.4 Ri-4B.5 Zk-4B.4 Zk-4B.5
A: aandeel exoten <30%
B: aandeel exoten tussen 30 en 50%
Streefbeelden SBB:
13.11; 13.12 (volledig stadium)
Functie:
NATUUR, HOUTPRODUCTIE, LANDSCHAP, RECREATIE
Voor gegevens zie:
"Kwaliteiten van het multifunctionele bos bij Staatsbosbeheer" Hier vermeld zijn de gegevens
van het volledig stadium (gemiddeld)
menging van bomen: Es(Esdoorn) 30 - 50%; Beuk 0 - 20%; Populier 10- 50%; Overige loofboomsoorten 20%. De
bedekking van exoten op de groeiplaatsen is maximaal 50% van het oppervlak (ofwel 30%
van het grondvlak). Inheemse boomsoorten op deze groeiplaatsen: Zomereik; Beuk; Zoete
kers; Gewone es; Gladde iep; Zwarte Els (Zwarte populier, Winterlinde)
dieren:
vogelgroepen: Grasmus-groep, Winterkoning-groep, Geelgors-groep, Putter-groep, Vink-groep, Kruisbekgroep, Appelvink-groep, Grote bonte specht-groep, Kleine bonte specht-groep, Boomklevergroep;
plantengroepen: Rode kornoelje-groep, Wegedoom-groep, Hazelaar-groep, Sleedoorn-groep en bij storing:
Gewone vlier-groep, Bosaardbei-groep, Boszegge-groep, Wijfjesvaren-groep, Bosanemoongroep, Hop-groep, IJle zegge-groep, Witte klaverzuring-groep, Grote muur-groep, Robertskruid-groep, Moerasspirea-groep
storing: Zevenblad-groep, Grote brandnetel-groep, Ruw beemdgras-groep
houtproductiedoelen:
gemiddelde bijgroei: 10 -17 m' spilhout/ha/jaar
3
staande voorraad: >170m
kwaliteitshout: aandeel dik hout (dhb >40 cm): 60% van staande hout voorraad
houtoogst: 4 - 1 6 m s
Ontwikkelingstermijn:
meer dan 30 jaar
PNV:
Essen-lepenbos; Abelen-lepenbos; Eiken-Haagbeukenbos; Vogelkers-Essenbos; Elzenrijk
Essen-lepenbos;
Albos code
EF; FG (alleen klei en zavel)
Standplaats:
Variërend van: voedselrijk; vochtig (tot nat); basisch
Minimum grootte:
groter dan: 25 ha
Waterhuishouding:
Grondwatertrap II*; III*, IV, V,* bij onderbemaling ook VI - VII*
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): gevoelig, matig vervangbaar
Maatregelen:
Aanwijzen toekomstbomen, uitvoeren dunningen, vermijden van bodemverwonding; e.e.a.
afhankelijk van de uitgangssituatie.
met als doel: het bereiken van gewenste menging en verbeteren bosstructuur (open plekken
struiklaag)
constant beheer,
Continuïteit:
Deskundigheid:
Natuurwetenschappelijke kennis.
Kennis van hydrologie.
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming).
Beheertechnische kennis.
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Doelformulering:
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven kwaliteiten. De soortgroepen zijn op te vatten als procesindicatoren.
10% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn
Open plus niveau, openstelling op minimaal: 50 ha.
Recreatie:
Bij terreinen tussen 25 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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13.7 Nat Essen-Populierenbos
Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Onderverdeling:

Hz-4B.3 L.V-4B.4 Ri-4B.4 2k-4B.4 Hz-4B.4 Lv-4B.5 RU4B.5 Zk-4B.5
A: aandeel exoten <30%
B: aandeel exoten tussen 30 en 50%
Streefbeelden SBB:
13.13; 13.14; 13.15 (volledig stadium) N.B. in (13.15) is geen houtoogst verondersteld
Functie:
NATUUR, HOUTPRODUCTIE, LANDSCHAP, RECREATIE
Voor gegevens zie:
"Kwaliteiten van het multifunctionele bos bij Staatsbosbeheer" Hier vermeld zijn de gegevens
van het volledig stadium (gemiddeld)
menging van bomen: Es/Esdoorn 0 - 5 0 %; Zomereik 0 - 60%; Populier 0 - 3 0 %; Els 0 - 70%; Overige loofboomsoorten 20 - 40%. De bedekking van exoten op de groeiplaatsen is maximaal 50% van het
oppervlak (ofwel 30% van het grondvlak). Inheemse boomsoorten op deze groeiplaatsen:
Gladde iep; Gewone es; Zwarte els; Schietwilg; Zachte berk;
dieren:
vogelgroepen: Grasmus-groep, Winterkoning-groep, Geelgors-groep, Putter-groep, Vink-groep, Kruisbekgroep, Appelvink-groep, Grote bonte specht-groep, Kleine bonte specht-groep, Boomklevergroep;
plantengroepen: Schtetwilg-groep, Sporkehout-groep, Gewone vlier-groep, Wijfjesvaren-groep, Hop-groep,
Gele lis-groep, Ruwe smele-groep, Moerasspirea-groep;
storing: Zevenblad-groep, Wolfspoot-groep, Grote brandnetel-groep, Ruw beemdgras-groep
houtproductiedoelen:
gemiddelde bijgroei: 7 -15 (4 - 6)m* spilhout/ha/jaar
staande voorraad: >(70)110m'
kwaliteitshout: aandeel dik hout (dhb >40 cm): 60% (20%) van staande hout voorraad
houtoogst: (0)3-12 m»
Ontwikkelingstermijn:
meer dan 30 jaar
PNV:
Ruigt Elzenbos; Elzenbroekbos
FG;G
Albos code
Standplaats:
Variërend van: voedselrijk; nat (tot vochtig), zwak zuur tot basisch
Minimum grootte:
groter dan: 25 ha
Waterhuishouding:
Grondwatertrap (I) II - III of V, Vaak stagnatie op kleilagen.
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): gevoelig, matig vervangbaar
Maatregelen:
Aanwijzen toekomstbomen, uitvoeren dunningen, vermijden van bodemverwonding; e.e.a.
afhankelijk van de uitgangssituatie.
met als doel: het bereiken van gewenste menging en verbeteren bosstructuur (open plekken
struiklaag)
constant beheer,
Continuïteit:
Natuurwetenschappelijke kennis.
Deskundigheid:
Kennis van hydrologie.
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming).
Beheertechnische kennis.
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Doelformulering:
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven kwaliteiten. De soortgroepen zijn op te vatten als procesindicatoren.
10% van de bij het natuurdoeltype vernielde doelsoorten moet aanwezig zijn
Recreatie:
Open plus niveau, openstelling op minimaal: 50 ha.
Bij terreinen tussen 25 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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14.1 Rietcultuur
Weerribben
L.V-4B.3 Zk-4B.3 RMB.3
PRODUCTIE RIET, LANDSCHAP, NATUUR, RECREATIE
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Purperreiger, Bruine kiekendief, Snor, Kleine en Grote karekiet, Rietgors, Dwergmuis,
Ringslang, Hooibeestje, Groot dikkopje
planten: Riet, Moeraswederik, Echte wederik, Melkeppe Poelruit, Moerasspirea
Rompgemeenschappen Rietklasse,
Vegetaties:
korter dan 5 jaar
Ontwikkelingstermijn:
Primaire verlandingsvegetaties in het laagveen, zeeklei en rivierengebied. Het landschap
Landschap'.
heeft een duidelijk waarneembaar cultureel aspect,
Standplaats:
voedselrijk; aquatisch/nat/zwak zuur/neutraal
groter dan: 0,5 ha
Minimum grootte:
Alleen opnemen als daadwerkelijk jaarlijks rietoogst plaatsvindt, anders onder doeltype 6
Oppervlakte:
Stabiele hoge grondwaterstanden, Inundatie met voedselrijk water om de productie te verWaterhuishouding:
groten schaadt natuur
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): beïnvloedbaar, wel vervangbaar
onderhoud sloten, maaien ruigten
Randbeheer:
jaarlijks wintermaaien en afvoeren, 50 veldbossen per ha
Maatregelen:
constant beheer,
Continuïteit:
Natuurwetenschappelijke kennis.
Kennis van hydrologie.
Deskundigheid:
Beheertechnische kennis
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties en beheer.
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verDoelformulering:
deeld over de verschillende soortgroepen)
open laag niveau openstelling op minimaal: 50 ha.
Bij terreinen tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling
Recreatie:
Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:
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15.1 Wintergastenweide
Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:
overwinteraars/trekvogels:
planten:
Omschrijving:
Vegetaties:
Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
Standplaats:
Minimum grootte:
Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):
Maatregelen:
Continuïteit:
Deskundigheid:
Recreatie:

Zeeburg, Oude land van Strijen
Lv-4.2 Zk-4.2 Ri-4.2 Hz-4.2

NATUUR, LANDSCHAP, (RECREATIE)
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
Kolgans, Brandgans, Rietgans, Smient, overige eenden, Steltlopers
Witbol, Rode klaver, Pinksterbloem, Veldzuring, Scherpe boterbloem, Struisgras, e.d.
Voedselrijke graslanden met fourageerfunctie voor wintergasten. De terreinen moeten liggen
in een gebied dat voldoen aan het 1% crit. van Ramsar-conv. voor winter- en trekvogels
Rompgemeenschap, van de klasse der vochtige graslanden.
korter dan 5 jaar
Open, ontginningslandschappen op zeeklei, veen en in het rivierengebied. Het landschap
heeft een duidelijk waarneembaar cultureel aspect.
Voedselrijk; nat tot vochtig, matig zuur tot neutraal
groter dan: 5 ha. Minimaal 40 ha aaneengesloten open gebied, N.B. Indien het gebied ook de
bestemming weidevogelgrasland heeft, moet het daar opgenomen worden.
Grondwaterstanden in de winter zo hoog mogelijk, gedeeltelijke inundatie zodat er eilandjes
ontstaan
beïnvloedbaar, wel vervangbaar
begrazen, maaien, jaarlijks mesten
constant beheer, jaarlijkse variatie in beheer mogelijk
Natuurwetenschappelijke kennis.
Beheertechnische kennis.
Tijdelijk open, openstelling op minimaal: 50 ha. Niet toegankelijk in trekseizoen
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16.1 Structuurarme heide
Voorbeeld:
Natuurdoeltypen:
Functie:

Hz-4B
LANDSCHAP, RECREATIE (NATUUR)
dieren: Boompieper, geelgors, Roodborsttapuit, Klapekster, Grauwe klauwier
planten: Struikheide. Dopheide, Pilzegge, Zandzegge
Soortenarme vegetaties van de heide (Rompgemeenschappen) NB let op functie bij onderOmschrijving:
scheid met 6.3
Rompgemeenschap, van de klasse der zandige droge graslanden, Rompgemeenschap, van
Vegetaties:
de klasse der borstelgraslanden, Rompgemeenschap, van de klasse der heiden
Ontwikkelingstermijn:
korter dan 5 jaar
Open, voedselarm dekzandlandschap, eventueel met boomgroepen. Het landschap heeft
Landschap:
een duidelijk waarneembaar cultureel aspect.
Standplaats:
Variërend van: voedselarm/; vochtig tot droog, zuur tot matig zuur
Minimum grootte:
groter dan: 0,5 ha
geen interne ontwatering
Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): niet kwetsbaar, wel vervangbaar
Begrazen, verwijderen opslag
Maatregelen:
variatie in beheer mogelijk
Continuïteit:
Deskundigheid:
Beheertechnische kennis.
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding.
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties of bestaan
Doelformulering:
uit onbegroeid slik.
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open plus niveau, openstelling op minimaal: 50 ha.
Recreatie:
Bij terreinen tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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16.2 Lage ruigten & ruige graslanden
Voorbeeld:
Natuurdoeltypen:
Functie:

4B
LANDSCHAP, RECREATIE (NATUUR)
dieren: Kleine marterachtigen, Das, muizen, vlinders, loopkevers
planten: Witbol, Rode klaver, Pinksterbloem, Veldzuring, Scherpe boterbloem, Struisgras, e.d.
Omschrijving:
Extensief beheerde lage vegetaties die van belang zijn voor landschap en recreatie en/of die
ruimte bieden voor dieren in het agrarisch gebied
Vegetaties:
Rompgemeenschap, van de klasse derzandige droge graslanden, Rompgemeenschap, van
de klasse der vochtige graslanden, Rompgemeenschap, van het verbond der grote zeggen
plaatselijk of langs randen:
Raket-verbond, Associatie van Stinkende ballote, Warkruid-verbond, Heemst-verbond
Ontwikkelingstermijn:
korter dan 5 jaar
Landschap:
landgoederen, coulissenlandschappen, oude open ontginningslandschappen. Het landschap
heeft een duidelijk waarneembaar cultureel aspect.
Standplaats:
Variërend van: voedselrijk; /vochtig tot droog, matig zuur tot basisch
Minimum grootte:
groter dan: 0,5 ha
Waterstanden van Gt 2 tot Gt 7
Waterhuishouding:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): niet kwetsbaar, wel vervangbaar
begrazen, of maaien
Maatregelen:
jaarlijkse variatie in beheer mogelijk
Continuïteit:
Beheertechnische kennis
Deskundigheid:
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties of bestaan
Doelformulering:
uit onbegroeid slik.
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open laag niveau openstelling op minimaal: 50 ha.
Recreatie:
Bij terreinen tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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17.1 Plassen & waterwegen geëutrofieerd
Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

4B Hz-3.2
LANDSCHAP, RECREATIE (NATUUR)
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Brasem, Baars, Bruine kikker, Wilde eend
planten: Smalle waterpest, Gele plomp, Gedoomd hoornblad, Puntkroos, Schedefonteinkruid, Doorgroeid en Tenger fonteinkruid
Omschrijving:
Extensief beheerd water dat van belang is voor landschap en recreatie en ruimte biedt voor
aquatische gemeenschappen in voedselrijk water
Vegetaties:
Verbond van Gesteelde zannichellia, Waterlelie-verbond, Kikkerbeet-verbond, Verbond der
kleine fonteinkruiden, Associatie van Groot moerasscherm, Associatie van Kleine egelskop &
Pijlkruid,
Ontwikkelingstermijn:
korter dan 5 jaar
Standplaats:
voedselrijk; aquatisch, zuur tot basisch
Minimum grootte:
groter dan: 0,5 ha breder dan 4m
Waterhuishouding:
Bij water inlaat zo lang mogelijke aanvoerweg, in de winter hoge peilen
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): beïnvloedbaar, wel vervangbaar
Randbeheer:
maaien van oevers en bermen, oeverbeschoeiing 5m. per ha onderhouden
Maatregelen:
jaarlijks schonen van vegetatie, periodiek baggeren
constant beheer,
Continuïteit:
Beheertechnische kennis.
Deskundigheid:
Terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Doelformulering:
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties of bestaan
uit onbegroeid slik.
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
Recreatie:
Open, laag niveau openstelling op minimaal: 50 ha
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17.2 Poelen
Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

4B
LANDSCHAP, RECREATIE (NATUUR)
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Vroedmeesterpad, Geelbuikvuurpad, Rugstreeppad, Boomkikker, Vinpootsalamander,
Kamsalamander, Alpensalamander, Knoflookpad, Ringslang, Kleine groene kikker, Libellen,
macrofauna
planten: Smalle waterpest, Gele plomp, Gedoomd hoornblad, Puntkroos, Schedefonteinkruid, Doorgroeid en Tenger fonteinkruid
Omschrijving:
Kleine watertjes in agrarisch gebied t.b.v. aquatische gemeenschappen, m.n. amfibieën
Verbond van Gesteelde zannichellia, Waterlelie-verbond, Kikkerbeet-verbond, Verbond der
Vegetaties:
kleine fonteinkruiden, Naaldwaterbies-verbond,
plaatselijk of langs oever: Lidsteng-associatie, Associatie van Waterpeper & Blauwe waterereprijs, Associatie van Groot
moerasscherm, Associatie van Kleine egelskop & Pijlkruid, Associatie van Geplooid vlotgras,
Mattenbies-associatie, Associatie van Heen & Grote waterweegbree, Riet-associatie, Rompgemeenschap, van het verbond der grote zeggen, Associatie van Waterscheerling & Hoge
cyperzegge, Dwergbiezen-verbond, Rompgemeenschap, van de Oeverkruid-klasse
Ontwikkelingstermijn:
korter dan 5 jaar
Landschap:
Kleine waterplassen in gebieden met meerdere functies
Standplaats:
Variërend van: matig voedselrijk tot voedselrijk; aquatisch tot nat,/zwak zuur tot basisch
Minimum grootte:
indicatie voor maten: opp.: 150m2, diepte: 75 cm. geen beschaduwing, kleine onbemeste
rand (10 m)
Waterhuishouding:
waterpeilen zo hoog mogelijk let op afdichting bodem
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): beïnvloedbaar, wel vervangbaar
Randbeheer:
maaien van oevers en bermen
Maatregelen:
soms schonen van vegetatie, periodiek baggeren
Continuïteit:
constant beheer, jaarlijkse variatie in beheer mogelijk
Natuurtechnische kennis (t.b.v. omvorming).
Deskundigheid:
Beheertechnische kennis
Doelformulering:
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties of bestaan
uit water.
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn
Recreatie:
open, laag niveau, minimum oppervlakte (gebied): 50 ha
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18.1 Houtwallen, brede singels en graften
Voorbeelden:
Natuurdoeltypen:
Functie:
Doelsoorten:

4B
LANDSCHAP, RECREATIE, NATUUR
Zie betreffende doeltype van het handboek. Voorbeelden:
dieren: Putter, Fitis, Heggemus, Kneu, Barmsijs, Groenling, Braamsluiper, Grasmus, Nachtegaal,
Bosrietzanger, Grauwe klauwier, Muizen, slakken, vleermuizen, loopkevers, kleine marterachtigen, Das, Steenuil, Ransuil
planten: Zoomplanten, soorten van schrale bodems
Lintvormige elementen met bomen of struwelen, van belang voor landschap, recreatie en
Omschrijving:
natuur
Berberis-verbond, Verbond der Sporken-Wilgenbroekstruwelen, Wilgen verbond, RompgeVegetaties:
meenschap, van de Elzenbroekbossen, Rompgemeenschap, van de Eikenklasse,
plaatselijk: Jeneverbesstruweel, Kruipwilgstruweel-verbond, Brummel-verbond, Marjolein-verbond, Verbond der zomen op kalkanme zand- en leemgrond, Verbond van Kleefkruid en Look-zonderlook, Wegdistel-verbond, Wolfskers-verbond, R.G Zeegroene zegge, Rompgemeenschap.
Biezenknoppen-Pijpestrootjes-verbond, Rompgemeenschap, van de kalkgraslanden, Rompgemeenschap, van de klasse der borstelgraslanden
tussen 5 en 30 jaar
Ontwikkelingstermijn:
Variërend van: matig voedselrijk tot voedselrijk, vochtig tot droog, matig zuur tot basisch
Standplaats:
groter dan: 0,5 ha 5 ha 50 ha 500ha
Minimum grootte:
Coulissenlandschap. Het landschap heeft een duidelijk waarneembaar cultureel aspect,
Landschap:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): beïnvloedbaar, matig vervangbaar
N.B. geïsoleerd liggend, ook stroken bos smaller dan 50 m. of kleiner dan 1 ha meerekenen
Oppervlakte:
opsnoeien takken
Randbeheer:
Hakhout beheer om 10 -15 jaar, opgaande bomen laten staan, plaatsen draad 500m/ha
Maatregelen:
constant beheer
Continuïteit:
Beheertechnische kennis.
Deskundigheid:
Terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de beschreven vegetaties.
Doelformulering:
20% van de bij het natuurdoeltype vermelde doelsoorten moet aanwezig zijn (evenredig verdeeld over de verschillende soortgroepen)
open, plus niveau, minimum oppervlakte (gebied): 50 ha. Bij gebieden tussen 10 en 50 ha:
Recreatie:
20% openstelling, laag niveau
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18.2 Eendenkooien
Voorbeeld:
Natuurdoeltypen:
Functie:

4B
LANDSCHAP, RECREATIE
dieren: Canard a l'orange, Paté foie gras,
planten:
Ontwikkelingstermijn:
tussen 30 en 100 jaar
Landschap:
Het landschap heeft een duidelijk waarneembaar cultureel aspect.
Variërend van: (matig voedselrijk) voedselrijk; aquatisch en nat, matig zuur tot neutraal
Standplaats:
groter dan: 0,5 ha
Minimum grootte:
Waterhuishouding:
Grondwaterstanden in de winter zo hoog mogelijk, open water: baggeren 1 x per 50 jaar
Gevoeligheid (zie bijlage 6a): gevoelig, matig vervangbaar
baggeren, onderhoud bos en voorzieningen
Maatregelen:
Randbeheer:
opsnoeien bomen (Wilg, Es, Populier) en afzetten griend in cyclus 4 jaar
constant beheer
Continuïteit:
Beheertechnische kennis.
Deskundigheid:
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Doelformulering:
In stand houden van de oorspronkelijke combinatie van: plassen, vangpijpen, paden, en overige vangvoorzieningen, bossen, griend en grasland.
Ten minste 90% van het oppervlak moet voldoen aan de doelformulering
Tijdelijk open of open laag niveau, afhankelijk van het wel of niet functioneren van de kooi.
Recreatie:
Minimum oppervlakte (gebied): 50 ha
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19.1 Knotbomen en hagen
Voorbeelden:
Functie:

Bergjes
LANDSCHAP, RECREATIE
dieren:
planten:

Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
Standplaats:
Minimum grootte:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):
Maatregelen:
Continuïteit:
Deskundigheid:
Doelformulering:
Recreatie:

korter dan 5 jaar
landgoederen, heggen of slagenlandschappen. Het landschap heeft een duidelijk waarneembaar
cultureel aspect.
Variërend van: voedselrijk; vochtig tot droog, matig zuur tot basisch
groter dan: 0,5 ha
wel vervangbaar
Knotten van bomen, knippen van heggen
constant beheer
Beheertechnische kennis.
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
minimaal 5 knotwilgen in een rij, meidoorn-, beukenheg, elzenhaag lengte minstens 5m
open plus niveau, openstelling op minimaal: 50 ha. (gebied)
Bij gebieden tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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19.2 Lanen en singels
Functie:

LANDSCHAP, RECREATIE
dieren:
planten:

Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
Standplaats:
Minimum grootte:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):
Maatregelen:
Continuïteit:
Deskundigheid:
Doelformulering:
Recreatie:

korter dan 5 jaar
landgoederen, boswachterijen, coulissen- of slagenlandschappen. Het landschap heeft een
duidelijk waarneembaar cultureel aspect.
Variërend van: voedselrijk; vochtig tot droog, matig zuur tot basisch
groter dan: 0,5 ha (1 ha lanen is 10 x 1000m)
wel vervangbaar
snoeien van bomen, periodiek afzetten
constant beheer
Beheertechnische kennis.
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Bomen in 1 of 2 rijen langs een weg, of langs perceelsgrenzen
open plus niveau, openstelling op minimaal: 50 ha (gebied)
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19.3 Hoogstamboomgaarden
Voorbeelden:
Functie:

LANDSCHAP, RECREATIE
dieren:
planten:

Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
Standplaats:
Minimum grootte:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):
Maatregelen:
Continuïteit:
Deskundigheid:
Doelformulering:
Recreatie:

tussen 5 en 30 jaar
landgoederen, boswachterijen, coulissen- of slagenlandschappen. Het landschap heeft een
duidelijk waarneembaar cultureel aspect.
Variërend van: voedselrijk; vochtig tot droog, matig zuur tot basisch
groter dan: 0,5 ha
matig vervangbaar
Opsnoeien van bomen, begrazen
constant beheer
Beheertechnische kennis.
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Beplantingen van fruitbomen (oude rassen)
open plus niveau, openstelling op minimaal: 50 ha. (gebied)
Bij gebieden tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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19.4 Overige landschappelijke beplanting
Voorbeelden:
Functie:

Land van Swentibold, B en L Stedum/Loppersum
LANDSCHAP, RECREATIE
dieren:
planten:

Ontwikkelingstermijn:
Landschap:
Standplaats:
Minimum grootte:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):
Maatregelen:
Continuïteit:
Deskundigheid:
Doelformulering:
Recreatie:

tussen 5 en 30 jaar
Het landschap heeft een duidelijk waarneembaar cultureel aspect.
Variërend van: voedselrijk; vochtig tot droog, matig zuur tot basisch
groter dan: 0,5 ha
wel vervangbaar
Opsnoeien en afzetten van bomen
constant beheer
Beheertechnische kennis.
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
Opgaande beplantingen van bomen of struweel met een landschappelijke Functie: lijnvorming dan smaller dan 50 m; of min of meer vierkant, maar kleiner dan 10?? ha
open plus niveau, openstelling op minimaal: 50 ha. (gebied)
Bij gebieden tussen 10 en 50 ha: 20% openstelling, laag niveau
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19.5 Historische tuin of park van een beschermde buitenplaats
Voorbeeld:
Functie:
Ontwikkelingstermijn:
Minimum grootte:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):
Maatregelen:
Continuïteit:
Deskundigheid:
Doelformulering:

Recreatie:

Neercanne, Ruurlo
LANDSCHAP, RECREATIE
korter dan 5 jaar
groter dan: 0,5 ha
matig vervangbaar
tuinieren
constant beheer
Beheertechnische kennis.
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
oude tuinen bij historische buitenplaatsen die onderhouden moeten worden volgen een bepaald ontwerp of bijzondere parken. N.B.: Parkbos, waterpartijen en weiland behoren niet tot
dit type
open plus niveau, openstelling op minimaal: 50 ha (gebied)
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19.6 Dijken en kaden
Voorbeelden:
Functie:

Dijkbeemden Walcheren
LANDSCHAP, RECREATIE
dieren:
planten:

Landschap:
Minimum grootte:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):
Randbeheer:
Maatregelen:
Continuïteit:
Deskundigheid:
Doelformulering:
Recreatie:

historisch geografische monumenten of dijken beplant met bomen. Het landschap heeft een
duidelijk waarneembaar cultureel aspect.
groter dan: 0,5 ha
matig vervangbaar
Plaatsen draad
begrazen, niets doen
constant beheer
Beheertechnische kennis.
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding
handhaven dijken en kaden in oorspronkelijke vorm
open basis niveau, openstelling op minimaal: 50 ha. (gebied) Bij gebieden tussen 10 en 50
ha: 20% openstelling, laag niveau
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19.7 Forten en verdedigingswerken
Voorbeelden:
Functie:

Rhijnauwen
LANDSCHAP, RECREATIE
dieren:
planten:

Landschap:
Minimum grootte:
Gevoeligheid (zie bijlage 6a):
Randbeheer:
Maatregelen:
Continuïteit:
Deskundigheid:
Doelformulering:
Recreatie:

Het landschap heeft een duidelijk waarneembaar cultureel aspect.
groter dan: 0,5 ha
niet vervangbaar
maaien ruigte, opsnoeien bomen
Knotten, knippen van heggen, maaien gras, onderhoud gebouwen
constant beheer
Beheertechnische kennis.
Kennis van terreingebonden voorlichting, publieksbegeleiding.
Combinatie van oude militaire gebouwen, boomgroepen, eventuele grachten en grasland
open plus niveau, openstelling op minimaal: 50 ha (gebied)
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