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Samenvatting
In het kader van het Waterhuishoudingsplan is met de Brabantse Waterschappen
overeengekomen dat zij een trekkersrol vervullen voor de realisatie van de „natte‟
ecologische verbindingszones (evz). Er worden gronden aangekocht en voorzien van een
natuurvriendelijke inrichting. Bij het onderhoud ontstaan veelal enkele knelpunten waardoor
de ecologische doelen niet worden gehaald. Oorzaken hiervoor zijn:
 Ontbreken van uniformiteit in de organisatie van het beheer van evz‟s.
 Ontbreken van een eenduidige structuur en handvat (beheerplan) waarmee
eenvoudiger onderhoudsplannen voor evz‟s kunnen worden opgesteld.
 Ontbreken van kentallen en een financiële raming van het onderhoud van evz‟s.
Het doel van het Beheerplan EVZ is het creëren van de randvoorwaarden en processen om
gewenste doelsoorten te verkrijgen. Het geeft inzicht in welk onderhoud voor de ontwikkeling
en instandhouding van de evz nodig is. Hiermee zorgt het voor uniformiteit (interne
stroomlijning) in het beheer van evz‟s en kan eenvoudiger (en dus efficiënter) een
onderhoudsplan worden opgesteld. Op basis van uniform beheer kan gestuurd worden op
ambities en de financiële raming voor het beheer van ecologische verbindingszones.
Het Beheerplan EVZ is (in samenhang met het Streefbeeldenboek voor evz‟s) bedoeld als
sturend document bij inrichtingsprojecten van evz‟s en het opstellen van
onderhoudsplannen. Het vormt samen met het Streefbeeldboek de basisdocumenten
waarmee gewerkt wordt bij het opstellen van een inrichtingsplan. Men mag dan verwachten
dat op basis van het inrichtingsplan de evz doelmatig en effectief kan worden onderhouden,
wat nader wordt uitgewerkt in een onderhoudsplan.
Beleid
Ecologische verbindingszones vormen een onlosmakelijk onderdeel van het nationale
natuurbeleid. Zowel in de ontwerp- Structuurvisie Ruimtelijke Ordening, het Provinciaal
Waterplan als het Natuurbeleidsplan wordt ingegaan op het beleid ten aanzien van
ecologische verbindingszones.
De provincie heeft met het Waterschap de afspraak gemaakt dat uiterlijk in 2018 alle evz‟s
langs waterlopen (van het Waterschap) gerealiseerd zijn. Het betreft een opgave van 370 km
evz‟s en is opgenomen in het waterbeheerplan van Waterschap Aa en Maas.
Voorafgaand aan de realisatie wordt door betrokken partijen hierover een
samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het beheer en onderhoud is in eerste instantie een
taak van gemeenten en Waterschap, ieder naar rato van dat deel dat in eigendom is
verkregen en is ingericht. Na de realisatie wordt op basis van het verkregen resultaat een
doelmatige en efficiënte verdeling van de onderhoudsmaatregelen en financiering daarvan
overeengekomen (tegen laagst maatschappelijke kosten) en vastgelegd in een
beheerovereenkomst (zie paragraaf 5.1). Het betrekken van regionale of lokale externe
partijen kan extra mogelijkheden scheppen om de doelrealisatie te verwezenlijken of zelfs
verhogen. Ook draagt het bij aan het vergroten van het draagvlak bij omwonenden.
Beheer en onderhoud
Door het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen is getracht een bepaalde uitgangssituatie te
creëren die gunstig is voor de doelsoorten. Na de (her)inrichting ontstaat een half natuurlijke
situatie die beheerd moet worden. De intensiteit van het onderhoud hangt mede af van de
daadwerkelijke natuurlijke vegetatieontwikkeling en uit zich in verschillende beheervormen:
 ontwikkelingsbeheer
 omvormingsbeheer
 instandhoudingsbeheer

Bij evz‟s heeft maaien en afvoeren de voorkeur boven begrazen, vanwege het verschralend
effect en de mogelijkheid om nauwkeurig te sturen op de ontwikkeling van de evz. Ook de
combinatie maaien en nabeweiden is mogelijk. Het materieel dat wordt gebruikt, bepaalt
eveneens de kwaliteit van het onderhoud en is dus gerelateerd aan de ecologische
doelstellingen.
Per element is bekend in welke periode en met welke frequentie onderhoud het beste
uitgevoerd kan worden. Gefaseerd en cyclisch onderhoudsbeheer is gericht op variatie en
structuur in ruimte en tijd. Dit betekent dat er een consequent beheer wordt toegepast met
een goede maaifrequentie en fasering door delen te laten staan. Een goede uitgangspositie
hierin is om jaarlijks ongeveer 1/3e deel te maaien.
Randvoorwaarden waarmee bij de aanleg van een evz rekening gehouden moet worden zijn:
 de relatie met waterbeheer
 de bereikbaarheid van de evz
Een evz ligt langs een watergang met een waterhuishoudkundige functie. Het beheer is
mede afhankelijk van deze functie, maar ook van de locatie. Om doelmatig en effectief te
kunnen onderhouden is bereikbaarheid van de evz van belang. Zo dient er in het ontwerp
rekening gehouden te worden met bereikbaarheid en toepasbaarheid voor machines i.v.m.
doelmatige inzet van middelen en meervoudig ruimtegebruik.
Financiële paragraaf
Het is lastig gebleken om tot eenduidige standaard kentallen te komen, gebaseerd op de
onderhoudskosten van de gerealiseerd evz‟s. Er is niet één bedrag te noemen voor hoeveel
een evz kost. Er zijn wel landelijke richtlijnen bekend. Goede kentallen zijn gewenst om reële
begrotingen te maken en te sturen op een meerjarenprogramma.
Om tot een onderbouwd normbedrag per kilometer of hectare te komen, is het van belang
om per element een reële prijsindicatie te hebben. De basis is hiervoor gelegd in de notitie
“Beheer en onderhoud van ecologische verbindingszones, Notitie over kosten en aanpak”
(januari 2007). Hierin wordt het onderhoud van een 25 meter brede evz globaal op 800-1200
€/ha geraamd. Dit komt overeen met 2 tot 3 €/m1 evz. Het onderhoud van een 10 meter
brede strook wordt globaal tussen de 1000-1400 €/ha geraamd. Omgerekend is dit 1 tot 1,4
€/m. Deze kentallen zijn gebaseerd op een situatie tot en met 2009. Voor de kostenraming
wordt momenteel gerekend met een totaal bedrag van 4 €/m. Dit bedrag is als volgt
opgebouwd:
 3 €/m voor een EVZ 25m breed
 0.46€ voor het afvoeren en storen van maaisel
 19% op de totaal prijs per EVZ
Gesteld wordt dat onderhoudskosten voor de evz boven op de jaarlijkse kosten voor regulier
onderhoud van de waterlopen komen. Het Beheerplan Watergangen rekent voor regulier
onderhoud met prijzen rond 1 à 2 €/m (onderhoud van waterloop niveau Laag ±1 €/m). Zodra
het onderhoud meer ecologisch wordt uitgevoerd nemen de kosten, vooral vanwege
afvoerkosten en andere maaimethoden, toe (niveau Basis: 2-4 €/m). In de praktijk wordt het
onderhoud aan de waterloop en de evz gelijktijdig uitgevoerd.
Vanaf heden zullen, op basis van zuivere praktijkcijfers, de kentallen geactualiseerd en
verfijnd worden. Dit houdt in dat het noodzakelijk is om op een zo uniforme wijze de
onderhoudskosten in beeld te brengen. Uniformiteit wordt verkregen door dezelfde
landschapselementen en eenheden uit dit beheerplan te gebruiken om het onderhoudsplan
op te stellen, de kosten te begroten, het onderhoud uit te besteden en praktijkgegevens te
vergaren. Onderhoudskosten voor evz‟s moeten systematisch worden opgenomen in de
begroting.

Monitoring
Door de verbeteringen van de natuurkwaliteit te monitoren wordt inzichtelijk wat het effect is
van de uitgevoerde inrichtingsmaatregelen en het gevoerde onderhoud. Een onderscheid kan
gemaakt worden tussen inspectie en effectmonitoring. Inspectie is een vorm van monitoring
op visuele ontwikkelingen zoals vegetatieontwikkeling. Effectmonitoring heeft betrekking op het
inventariseren van flora en fauna en wordt gebruikt om te beoordelen of de ecologische
doelstellingen worden behaald. Het monitoren kan in samenwerking met andere partijen zoals
natuurverenigingen, TBO‟s en de provincie gebeuren. De effectmonitoring is beperkt tot
enkele representatieve evz‟s. Hoe de inspectie vorm gaat krijgen zal later in de organisatie
worden verankerd. Inspectie kan gecombineerd worden met andere activiteiten langs de
watergangen, waaronder bijvoorbeeld de schouw. Indien de inspectie wordt uitgevoerd door
externen, brengt dit kosten met zich mee die in de exploitatiebegroting meegenomen moet
worden.

1 Inleiding
1.1 Aanleiding voor een beheerplan
In het kader van het Waterhuishoudingsplan is met de Brabantse Waterschappen
overeengekomen dat zij een trekkersrol vervullen voor de realisatie van de „natte‟
ecologische verbindingszones (evz). Na aankoop van gronden wordt een natuurvriendelijke
inrichting gerealiseerd met landschapselementen als flauwe oevers, poelen en bosjes. De
inrichting zorgt voor de juiste randvoorwaarden om de ecologische doelen te realiseren. Met
behulp van onderhoud moeten deze landschapselementen worden ontwikkeld en in stand
worden gehouden.
Gebleken is dat onderhoud van de nieuw ingerichte evz‟s onvoldoende van de grond komt,
waardoor de beoogde ecologische doelen (streefbeeld) niet worden behaald. Oorzaken
daarvoor zijn veelal: het ontbreken van onderhoudsplannen of het ontbreken van budget in
de begroting. Mede doordat in de inrichtingsplannen nog onvoldoende aandacht wordt
besteed aan het onderhoud. Door de districten (en de themagroep EVZ) is meerdere keren
aangegeven dat er behoefte is aan structuur en uniformiteit in de organisatie van het beheer
en onderhoud van evz‟s en inzicht in financiële kentallen.
Samengevat:

Ontbreken van uniformiteit in de organisatie van het beheer van evz‟s.

Ontbreken van een eenduidige structuur en handvat (beheerplan) waarmee eenvoudiger
onderhoudsplannen voor evz‟s kunnen worden opgesteld.

Ontbreken van kentallen en een financiële raming van het onderhoud van evz‟s.

Het Beheerplan EVZ geeft inzicht in welk onderhoud voor de ontwikkeling en instandhouding
van de evz nodig is. Hiermee zorgt het voor uniformiteit (interne stroomlijning) in het beheer
van evz‟s en kan eenvoudiger (en dus efficiënter) een onderhoudsplan worden opgesteld.
Op basis van uniform beheer kan gestuurd kan worden op ambities en de financiële raming
voor het beheer van ecologische verbindingszones.
Wat is beheer?
Beheer van ecologische verbindingzones betreft alle werkzaamheden1 die nodig zijn om de
verbinding te kunnen laten functioneren. In de praktijk wordt met beheer gezorgd dat er
bepaalde doelen worden bereikt. Het doel en wat er met een bepaalde vorm van beheer
bereikt kan worden staat centraal bij het beheer. Het beheer wordt afgestemd op het doel.
Dit betekent dat het beheer van evz‟s gericht is op het creëren van de randvoorwaarden en
processen om gewenste doelsoorten te verkrijgen. Zo wordt er gelet op bloeitijdstippen en
zaadrijping bij planten en voortplanting van de dieren. Bij ecologische doelen, zoals in een
evz, staan de volgende beheertermen centraal:
Doelsoorten (flora en fauna);
Bloeitijdstippen;
Gefaseerd of alternerend beheer (behoud habitat);
Maatwerk waar nodig en de inzet ecologisch verantwoorde onderhoudstechnieken;
Verarming of verschraling (afvoeren materiaal).
De meest essentiële middelen die het Waterschap heeft om beheer te voeren zijn:
handhaving en technisch handelingen. Handhaving is vooral gericht op de Keur. Het
Beheerplan EVZ zoomt verder in op richtlijnen voor technisch handelingen (hoofdstuk 5 en
6).

1

Werkzaamheden: onderhoud, afspraken met aangrenzende eigenaren, reguleren eventueel recreatief medegebruik.
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Onderhoud is de aanduiding voor een technische handeling gericht op de gewenste
toestand. Tot het technisch onderhoud wordt bijvoorbeeld het gericht jaarlijks maaien en
afvoeren gerekend. Daarnaast betreft het meerjarig schonen van oa. poelen en uitdunnen
van bosjes. Verzorgend onderhoud is gericht op het incidenteel schoon en netjes houden
van de evz door middel van papier prikken, en drijfvuil verwijderen.
Wat is het Beheerplan EVZ en wat staat er in?
Het Beheerplan EVZ is een tactisch plan, dat het beleid ten aanzien van
beheersmaatregelen (periode, frequentie, maatregelen) bepaalt voor een evz voor een
aantal jaren. Ook de samenwerking met andere partijen en inzet van subsidiemogelijkheden
wordt beschreven.. Het moet dan ook als een hulpmiddel of kader worden gezien in de
realisatie van evz‟s. Het zal op basis van monitoring en evaluatie mogelijk aangepast moeten
worden, dus het is een dynamisch document.
Het is dus géén onderhoudsplan. Een onderhoudsplan beschrijft aan de hand van het
beheerplan, het onderhoud per evz. Dit beheerplan gaat niet in op de verschillende mogelijke
contract- en beheervormen. Het onderhoud van herstelde beken (beekherstel incl.
natuurvriendelijke oevers) is géén onderdeel van dit beheerplan. Het beheer van deze
waterlopen kan worden bezien als een hoger ambitieniveau volgens het Beheerplan
Watergangen.
Voor wie is het Beheerplan EVZ geschreven?
Het Beheerplan EVZ is (in samenhang met het Streefbeeldenboek voor evz‟s) bedoeld als
sturend document bij inrichtingsprojecten van evz‟s en het opstellen van
onderhoudsplannen. Daarom is het beheerplan vooral gericht op de technisch medewerkers
beheer en onderhoud en projectleiders van inrichtingsprojecten.

1.2 Proces en strategie
Na de aanleg van een ecologische verbindingszone bestaat de ruimte uit een braakliggend
stuk grond met een bepaald profiel. De ontwikkeling van de vegetatie zal spontaan moeten
gebeuren en na drie à vier jaar is meestal de oever geheel begroeid. De inrichting van evz‟s
wordt beïnvloed door de wijze van beheer. Omgekeerd geldt hetzelfde.
Het beheer wordt afgestemd op het betreffende doel. Het Beheerplan EVZ geeft inzicht in
hoe het beheer bijdraagt aan het functioneren van een evz. Met een goede inrichting kan
effectief worden beheerd, wat resulteert in efficiënt onderhoud (dus lage onderhoudskosten).
Het Beheerplan EVZ vormt samen met het Streefbeeldboek voor evz‟s de basisdocumenten
waarmee gewerkt wordt bij het opstellen van een inrichtingsplan. Men mag dan verwachten
dat op basis van het inrichtingsplan de evz doelmatig en effectief kan worden onderhouden,
wat nader wordt uitgewerkt in een onderhoudsplan. Een inrichtingsplan wordt niet
goedgekeurd zonder een onderhoudsplan met financiële raming (kostenbegroting voor de
eerste 10 jaar). In geval van achterstallig onderhoud is soms een eenmalige investering
nodig om het systeem op orde te krijgen, daarna past het onderhoud weer in de systematiek
van het beheerplan.
Met behulp van een onderhoudsplan wordt een raming gemaakt voor de onderhoudskosten.
Op basis van de daadwerkelijke inrichting wordt het onderhoudsplan en raming definitief
gemaakt. De gemaakte onderhoudskosten dienen gedetailleerd en uniform te worden
bijgehouden, om de praktijkcijfers met elkaar te kunnen vergelijken en de huidige kentallen te
verfijnen.
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Door jaarlijks het onderhoud te evalueren (afdeling O&M in samenwerking met de districten)
en hierbij de monitoringsresultaten van evz‟s te betrekken, wordt inzicht verkregen in het
effect en eventuele knelpunten van het onderhoud. De conclusies en aanbevelingen die hier
uit volgen worden jaarlijks verwerkt tot een aangepast onderhoudsplan. Zonodig wordt het
Beheerplan EVZ in een cyclus van 4 jaar aangepast (taak afdeling Advies Waterbeheer).
Deze processen zijn weergegeven in onderstaande schema‟s, deze processen moeten
verankerd worden in de organisatie.

De samenwerking met andere partijen in het onderhouden van de evz‟s komt aan de orde in
paragraaf 5.3.

3/44

1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de lezer meegenomen door de beleidsopgave voor evz‟s. Ook de taken
en rolverdeling van de verschillende overheidsorganisaties worden hierin nadrukkelijk
beschreven. Hoofdstuk 3 is een beschrijving van het gebied; wat is een evz en welke doelen
heeft het Waterschap hiermee. In hoofdstuk 4 worden de randvoorwaarden geschetst die
belangrijk zijn voor het realiseren van de doelen (streefbeelden), maar ook voor het
onderhoud: wie is waarvoor verantwoordelijk en hoe zorgen we dat de opgedane kennis en
ervaring niet verloren gaat. Hoofdstuk 5 beschrijft de beheerstrategieën en beheerpakketten:
waarom willen we bepaalde vormen van beheer en hoe en wanneer worden deze
uitgevoerd? In hoofdstuk 6 en 7 wordt het beheerplan afgesloten met de kosten die met het
beheren en onderhouden van evz‟s gemoeid zijn en hoe de effecten gemonitoord moeten
worden.
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2 Beleidsopgave
Versnippering is naast verdroging en eutrofiering één van de belangrijkste oorzaken voor de
afname aan soortenrijkheid van planten en dieren in ons land. Op dit moment worden door
versnippering veel soorten in hun voorkomen of voortbestaan bedreigd. Om de versnippering
op te lossen is voldoende ruimtelijke samenhang tussen natuurgebieden nodig. Het
belangrijkste instrument om dit te realiseren is de in 1990 geïntroduceerde Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). De EHS voorziet in een stelsel van samenhangende
natuurkerngebieden en natuurontwikkelingsgebieden, die met elkaar verbonden zijn door
ecologische verbindingszones (evz‟s). Deze verbindingen dienen opnieuw de uitwisseling
tussen voorheen geïsoleerde populaties tot stand te brengen.
Zowel in de ontwerp- Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (voorheen Streekplan), het
Provinciaal Waterplan (voorheen Waterhuishoudingsplan) als het Natuurbeleidsplan wordt
ingegaan op het beleid ten aanzien van ecologische verbindingszones. Ecologische
verbindingszones vormen een onlosmakelijk onderdeel van het nationale natuurbeleid.
In het Provinciaal Waterplan 2010-2015 zijn de ecologische verbindingszones als
waterhuishoudkundige functie toegekend aan waterlopen. Dit betekent dat met de realisatie
van de „natte‟ evz‟s door het Waterschap een bijdrage wordt geleverd aan de ruimtelijke
samenhang en milieukwaliteit van de EHS.
Opgave Waterschap
De provincie heeft met het Waterschap de afspraak gemaakt dat uiterlijk in 2018 alle evz‟s
langs waterlopen (van het Waterschap) gerealiseerd zijn. Het betreft een opgave van 370 km
evz‟s en is opgenomen in het waterbeheerplan van Waterschap Aa en Maas.
De Waterschapsbijdrage bestaat uit het verwerven en inrichten van een strook met een
breedte van 10 meter per strekkende kilometer (1 ha / km waterloop). Aansluitend verricht
het Waterschap over deze 10 meter strook het beheer. Dit als onderdeel van de totale
oppervlakte van de 2,5 ha/km evz (in stedelijk gebied 5 ha/km evz). Het overige deel (1,5 ha
/ km evz ofwel 15 meter) van de evz‟s zullen met name gemeenten voor hun rekening
nemen (Reconstructieplannen 2005).
Het beheer en onderhoud is in eerste instantie een taak van gemeenten en Waterschap
(Leidraad ecologische verbindingszones, Provincie Noord Brabant, 1996). Ieder naar rato
van dat deel dat in eigendom is verkregen en is ingericht. Vooraf aan de realisatie wordt door
betrokken partijen hierover een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Na de realisatie
wordt op basis van het verkregen resultaat een doelmatige en efficiënte verdeling van de
onderhoudsmaatregelen en financiering daarvan overeengekomen (tegen laagst
maatschappelijke kosten) en vastgelegd in een beheerovereenkomst (zie paragraaf 5.1).
Soortbeschermingplannen / leefgebiedplannen
Naast de realisatie van evz‟s draagt het provinciaal soortbeschermingsbeleid bij aan de
soortenrijkdom van planten en dieren in ons land. Dit beleid wordt geconcretiseerd in
soortbeschermingplannen en leefgebiedplannen. Uitvoeringsmaatregelen uit deze plannen
kunnen
worden
geïntegreerd
in
inrichtingsplannen
voor
de
evz‟s.
Het
soortbeschermingsbeleid heeft ook betrekking op beheer en onderhoudsmaatregelen.
Cofinanciering vanuit het soortenbeleid behoort tot de mogelijkheden. Het is daarom aan te
bevelen om
bij
het
opstellen van onderhoudsplannen te kijken welke
soortbeschermingsplannen relevant zijn (overzicht is opgenomen in bijlage 5), zodat
maatregelen hieruit kunnen worden geïntegreerd in het onderhoudsplan. Op basis van deze
maatregelen kan subsidie worden aangevraagd.
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3 Korte gebiedsbeschrijving in relatie tot de doelsoorten
Het beheersgebied van Waterschap Aa en Maas onderscheidt 4 districten, namelijk: Raam,
Hertogswetering, Beneden Aa en Boven Aa. De districten hebben ieder hun eigen
kenmerkende landschappelijke en ecologische waarden, maar het doel van een evz
(leefgebied en migratieroute) blijft overeind en is gebiedsoverschrijdend.
Hieronder volgt een korte beschrijving van de districten en hun belang voor de doelsoorten.
District Raam

De ecologische structuur van het district Raam wordt vorm gegeven door de Maasvallei, het
beekdalgebied van de Raam en de bosgebieden op de dekzandgronden (Peelhorst). Het
gebied wordt ondermeer gekenmerkt door een duidelijk verval vanaf de Peelhorst naar de
Maasvallei wat plaatselijk tot uitdrukking komt in redelijk hoge stroomsnelheden in de
waterlopen. Verder wordt het district gekenmerkt door grootschalig landschap met plaatselijk
grote bos- en stuifzandcomplexen. De evz‟s in het district Raam zijn vooral van belang voor
de doelsoorten das, struweelvogels en amfibieën.
District Hertogswetering
De ecologische betekenis van het rivierengebied schuilt in de uiterwaarden met oude
Maasmeanders, wielen en stroomdalgraslanden begrenst met struwelen. Dit gebied biedt
ruimte aan weide- en moerasvogels. Ten westen van Den Bosch is de Hertogswetering de
belangrijkste natte ader. Daarnaast is het beeksysteem van de Dieze samen met het
Drongelens Kanaal van belang voor de natuur. Door hun verbinding met de Maas geldt dat
vooral voor (migratie van) vissen. Aan de zuidrand van dit district is de overgang naar hogere
zandgronden van belang, waarbij vooral het gebied tussen Oss en Ravenstein van belang is
voor dassen.
District Beneden Aa

In het district Beneden Aa ligt het belangrijke infiltratiegebied „de Maashorst‟. Langs de
Peelrandbreuk komt zure, ijzerrijke kwel naar het oppervlak. Het Wijboschbroek is een
kwelrijk bosgebied. De natuurgebieden in dit district bestaan enerzijds uit (vochtige) bossen
en anderzijds uit heidevelden, stuifzanden en vennetjes, als restant van het voormalige
heidelandschap. Hierdoor is het district (en in het bijzonder het natuurgebied Het Hurkske)
vooral waardevol voor amfibieën. Aan de noordzijde van de bossen van het Hurkske ligt het
Rauwven, dat behoort tot de vier laatste leefgebieden van de knoflookpad in Noord-Brabant.
Het gebied is door de vele dassenburchten van belang voor dassen en wordt daarnaast
gekenmerkt door de aanwezigheid van een groot aantal struweelvogelgebieden.
District Boven Aa

Het district Boven Aa wordt gekenmerkt door bosgebied en moerasgebieden, als restanten
van het voormalige Peelgebied. De Deurnsche Peel vormt samen met de Mariapeel
(Limburg) een groot en vrijwel aaneengesloten hoogveenreservaat van circa 2500 ha.
Zuidelijk ligt het Brabantse deel van het Peelgebied De Groot Peel. De evz‟s in het gebied
Boven Aa zijn vooral van belang voor amfibieën en dagvlinders van natte biotopen.
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4 Streefbeelden
De provincie Noord-Brabant stelt als eis dat een visie moet zijn goedgekeurd, voordat
begonnen kan worden met een inrichtingsplan voor een evz. Zij stelt dit tevens als
voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidiemogelijkheden voor de realisatie van
evz‟s. In dat kader is in 2004 het document „Ecologische streefbeelden voor ecologische
verbindingszones‟ opgesteld. In dit document zijn voor alle natte evz‟s in het beheergebied
van het Waterschap streefbeelden opgesteld (op een modelmatige wijze). Waar men verder
rekening mee moet houden bij het opstellen van een inrichtingsplan, is aangegeven in de
„toelichting projectplanning voor EVZ‟ (zie ook het voorbeeld inrichtingsplan op
W:\Programma Natuurlijk Water\Ecologische verbindingszones\Uitvoering, projectaanpak en
subsidies).
Om een streefbeeld voor de evz van een specifieke waterloop op te kunnen stellen is primair
van belang vast te stellen voor welke soorten deze bedoeld is. Daarnaast is het van belang
om te achterhalen welke eisen deze doelsoorten stellen aan een evz. Dit hoofdstuk geeft een
toelichting op de functie van een evz, welke typen evz‟s te onderscheiden zijn en uit welke
landschapselementen een evz kan bestaan.
4.1 Functie ecologische verbindingszone
Het voornaamste doel van een evz is de uitwisseling van genetisch materiaal van plantenen diersoorten tussen natuurgebieden (in Noord-Brabant de Groene Hoofdstructuur (GHS)
genoemd). Een ecologische verbinding werkt volgens twee mechanismen:
1) De evz alleen als migratiezone. Hierbij gaat het vooral om relatief mobiele soorten welke
de evz gebruiken als verbindingsroute. De uitwisseling van het genetische materiaal tussen
twee gebieden wordt door het individu zelf uitgevoerd, zoals grotere zoogdieren, vleermuizen
en veel vogels.
2) De evz als leefgebied. In dit geval betreft het veel minder mobiele planten- of diersoorten.
De betreffende soorten moeten heel hun levenscyclus in de evz kunnen volbrengen en pas
diens nakomelingen brengen de uitwisseling van het genetische materiaal tot stand. Het
betreft vooral insecten, amfibieën, kleine landzoogdieren en veel plantensoorten.
Voor welke doelsoorten een evz is bedoeld is afhankelijk van de natuurgebieden die worden
verbonden. Dit verschilt dus per regio en verbindingszone (zie ook gebiedsbeschrijving). De
doelsoorten bepalen dan uiteindelijk uit welke landschapselementen de verbinding moet
bestaan (bv. poelen, bosjes, flauwe oevers etc). Afhankelijk van de doelsoorten en lengte
van het te overbruggen traject kan de verbinding ingericht worden als een corridor aangevuld
met kleine leefgebiedjes (stapstenen), zie figuur 4.1.
Figuur 4.1: evz met en zonder stapstenen

De realisatie van de evz kan in ruimtelijke zin op verschillende wijzen worden ingevuld (zie
figuur 4.2). De keuze hierin wordt vooral bepaald door mogelijkheden voor grondverwerving
en het voorkomen van bestaande landschapselementen en infrastructurele werken.
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Figuur 4.2: voorbeelden van verschillende invullingen voor een evz bij een gelijk ruimtebeslag

Continue

Parallelle elementen

Losse landschapselementen
welke functioneren als
stapsteen en EVZ

Stapstenen

4.2 Verschillende typen evz
Voor alle evz‟s in het beheergebied van Waterschap Aa en Maas zijn streefbeelden
opgesteld (zie document „Ecologische streefbeelden voor ecologische verbindingszones‟,
kortweg streefbeeldenboek). De uitwerking van de streefbeelden is gebaseerd op
doelsoorten die nu zeker, of vrijwel zeker in het projectgebied voorkomen. De inrichting zal in
eerste instantie op deze doelsoorten afgestemd moeten worden. Onder doelsoorten vallen
ook soorten die locatiespecifiek zijn. Daarnaast komen er soorten in het gebied voor die vaak
„meeliften‟ met bepaalde doelsoorten.
Er is een aantal combinaties van inrichtingseisen van de doelsoorten die vaak samen
voorkomen. De clustering op basis van inrichtingseisen heeft geresulteerd in een viertal type
evz, namelijk: „natte as‟, „natte as met houtwal‟, „natte as met nat kralensnoer‟ en een „natte
as met houtwal en nat kralensnoer‟.
Het boek Groene Schakels (voorbeeldenboek van de Provincie) kent een vergelijkbare
opbouw, in de vorm van modellen. Het streefbeeldenboek voor evz‟s is een nadere
uitwerking van de Groene Schakels, concreet uitgewerkt voor de evz‟s in het beheergebied
van Waterschap Aa en Maas.
In deze paragraaf wordt een koppeling gemaakt met de verschillende typen evz uit het
streefbeeldenboek en de bijpassende landschapselementen (beschrijving in bijlage 1, staan
tevens in de Veldgids Flora en Fauna staan).
Natte as (= basistype)
De natte as vormt de basis voor alle typen evz omdat deze op één of andere wijze, altijd aan
een waterloop gerelateerd zijn. De natte as wordt gevormd door een watergang en
functioneert voornamelijk als verbindingszone voor de watergebonden organismen zoals
ongewervelde waterdieren als waterkevers, waterwantsen en slakken maar ook voor vissen.
De natte as is ook van belang voor watervegetatie en vogels, zoals de ijsvogel. Het is van
belang dat de inrichting van de waterloop zelf en het natte deel van de oevers, gericht is op
het creëren van een geschikte habitat. Een geschikte habitat wordt bepaald door de
doelsoorten, en in mindere mate door de meeliftende soorten. Daarnaast is het ook van
belang dat de diversiteit van de habitat toeneemt. Hierbij kan gedacht worden aan ondiepe
delen, verbredingen, holtes, takken en stammen etc.
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Landschapselementen
nat profiel (incl. waterbodem)
oever- en plasdraszone
bloemrijk grasland
bloemrijke ruigte
paaiplaats of nevengeul
vispassage
overig

watervegetatie
rietkraag, oevervegetatie, eilandjes, steile oevers
grasland, werkstrook
ruigte (incl. distelhaarden)
paaibaai, inham, nevengeul
vispassage
afrasteringen, poorten / hekken, toegangspaden, dam,
duiker, verharde doorgang

Natte as met een houtwal2
Dit inrichtingsmodel bevat naast het basistype ook houtwallen, houtsingels en lanen en
kleine bospercelen (zie groene arcering in tabel). Deze landschapselementen zorgen voor
lijnvormige landschapselementen in het kleinschalige landschap en zijn bij uitstek geschikt
voor de das. Maar dit type evz is ook van belang als verbindingszone voor de
struweelvogels, vleermuizen en kleine zoogdieren. Daarnaast zorgt dit type evz voor
beschutting en luwte in het landschap, waarvan diverse vlinders en andere insecten gebruik
zullen maken. Bestaande bosjes, hagen en singels kunnen opgenomen worden in de evz of
daarop aansluiten, en gezamenlijk ontstaat een soms meerdere honderden meters brede
kleinschalig landschapszone, waar migratieroutes, leefgebieden, foerageergebieden
samenvallen met agrarisch en recreatief landgebruik.

Landschapselementen
nat profiel (incl. waterbodem)
oever- en plasdraszone
bloemrijk grasland
bloemrijke ruigte
struweel, bosschages en houtwallen
paaiplaats of nevengeul
faunapassage
vispassage
overig

2

watervegetatie
rietkraag, oevervegetatie, eilandjes, steile oevers
grasland, werkstrook
ruigte (incl. distelhaarden)
struweel, struiken, houtopslag, bomenrij, houtwal, singels,
solitaire bomen, kleine bosjes
paaibaai, inham, nevengeul
faunapassage
vispassage
afrasteringen, poorten / hekken, toegangspaden, dam,
duiker, verharde doorgang

Houtwal = aanduiding voor bouwstenen als houtwallen, houtsingels, lanen en kleine bosjes
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Natte as met een nat kralensnoer
Het natte kralensnoer verbindt gebieden waarin soorten leven van natte of vochtige habitat.
Het type „nat kralensnoer‟ is opgebouwd uit een corridor met stapstenen (de stapstenen zijn
aanvullend op het basistype, zie groene arcering in de tabel). Doordat dit type meestal langs
een waterloop zal worden gerealiseerd, is er in principe altijd een corridor (waterloop met
oevers) aanwezig. Voornamelijk amfibieën en moerasvogels zullen van dit type gebruik
maken.

Landschapselementen
nat profiel (incl. waterbodem)
oever- en plasdraszone
poel
bloemrijk grasland
bloemrijke ruigte
paaiplaats of nevengeul
faunapassage
vispassage
overig

watervegetatie
rietkraag, oevervegetatie, eilandjes, steile oever
poelen, wielen
grasland, werkstrook
ruigte (incl. distelhaarden)
paaibaai, inham, nevengeul
faunapassage
vispassage
afrasteringen, poorten / hekken, toegangspaden, dam,
duiker, verharde doorgang

Natte as met een houtwal én nat kralensnoer
Dit type bevat allerlei landschapselementen waaronder struweel, houtwal, moeras en poelen
waardoor het een breed scala aan mogelijkheden biedt voor verschillende doelsoorten (dit is
het meest uitgebreide model t.o.v. het basistype, zie groen arcering in de tabel). Op deze
manier kan de ecologische verbindingszone fungeren voor soorten die beschutting nodig
hebben dan wel gebruik maken van moeraszones en poelen. Dit model zal voornamelijk een
toegevoegde waarde hebben voor amfibieën, zoogdieren, vlinders en libellen.

Landschapselementen
nat profiel (incl. waterbodem)
oever- en plasdraszone
poel
bloemrijk grasland
bloemrijke ruigte
struweel, bosschages en houtwallen
paaiplaats of nevengeul
Faunapassage
Vispassage
overig

watervegetatie
rietkraag, oevervegetatie, eilandjes, steile oevers
poelen, wielen
grasland, werkstrook
ruigte (incl. distelhaarden)
struweel, struiken, houtopslag, bomenrij, houtwal, singels,
solitaire bomen, kleine bosjes
paaibaai, inham, nevengeul
faunapassage
vispassage
afrasteringen, poorten / hekken, toegangspaden, dam,
duiker, verharde doorgang
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5 Beheerstrategieën en pakketten
Dit hoofdstuk beschrijft waarom we het beheer op een bepaalde manier uitvoeren. Ook wordt
gekeken op welke manier er bij de inrichting van evz‟s rekening gehouden moet worden met
beheer en onderhoud.

5.1 Van streefbeeld naar inrichting, beheer en onderhoud
Het streefbeeld3 geeft een beschrijving van de te verbinden natuurgebieden en bijbehorende
doelsoorten per evz. Daarnaast worden de inrichtingseisen van de doelsoorten beschreven
en een visualisatie van hoe dat er langs een waterloop uit kan zien.
Een inrichtingsplan omvat de lokale uitwerking van de gehele of een deeltraject van de evz
op basis van beschikbare ruimte en lokale omstandigheden. Het streefbeeld wordt dus
toegepast op de daadwerkelijk in te richten gronden. De inrichtingseisen van de doelsoorten
bepalen samen met bijvoorbeeld abiotische factoren (bodemtype of grondwaterstanden),
cultuurhistorische waarde en specifieke bestaande natuurwaarde de daadwerkelijke
inrichting.
Door het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen (poelen, bosjes, flauwe oevers) is getracht
een bepaalde uitgangssituatie te creëren die gunstig is voor de doelsoorten. Uiteindelijk zal
de gewenste situatie door middel van beheer en onderhoud verder ontwikkeld en behouden
moeten worden. Al in het inrichtingsplan wordt rekening gehouden met het toekomstig
beheer. Het Beheerplan EVZ geeft hiervoor een belangrijke aanzet (algemene
onderhoudsbeschrijving, afspraken over organisatie). Soms wordt eerst een apart
beheerplan geschreven voor een hele evz, waarna later onderhoudsplannen volgen.
Opzet onderhoudsplan /-programma
Tegelijk met het inrichtingsplan hoort een onderhoudsplan uitgewerkt te worden. Een
inrichtingsplan wordt niet goedgekeurd zonder onderhoudsplan met financiële paragraaf
(kostenbegroting voor de eerste 10 jaar). In een onderhoudsplan wordt voor de concrete
landschapselementen (zie bijlage 1) van een bepaald traject vastgelegd hoe deze
onderhouden worden. Een onderhoudsplan kan op verschillende manieren worden
vormgegeven. Er zijn momenteel al goede voorbeelden van onder andere de Oeffeltse
Raam en de Peelse Loop. In district Hertogswetering wordt ervaring opgedaan met een
onderhoudsprogramma. Een standaard format of uniformiteit van onderhoudsplannen is nog
niet aanwezig. Efficiënt en effectief onderhoud wordt voornamelijk bewerkstelligd door
uniformiteit in het beheer (dezelfde uitgangspunten gebruiken).
De volgende aspecten dienen in ieder geval in het onderhoudsplan aan de orde te komen:
 Beschrijving en begrenzing van het gebied;
 Samenvatting van voorgestelde of verrichte inrichtingsmaatregelen;
 Korte omschrijving van het streefbeeld en de bijhorende beheervisie;
 Beschrijving van randvoorwaarden zoals distelverordening, exoten, Flora- en
Faunawet en toegankelijkheid (zie hoofdstuk 4);
 Beschrijving van onderhoudsmaatregelen (locatie, periode, frequentie) voor korte en
lange termijn;
 Aanduiding van onderhoudsmaatregelen op een kaart (onderhoudskaarten);
 Inschatting onderhoudskosten middels kostenraming;

3

Zoals verwoord in het document „Ecologische streefbeelden voor ecologische verbindingszones‟
opgesteld.
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Opzet van inspectie en vertaling van de resultaten naar onderhoudmaatregelen, zie
hoofdstuk 7.
Het onderhoudsplan is tevens de basis voor afspraken (beheerovereenkomst) tussen de
gemeente, het Waterschap en eventueel derden. In de beheerovereenkomst wordt voor een
vastgestelde periode vastgelegd wie welke taken op zich neemt en hoe de
onderhoudskosten worden verdeeld.
Momenteel is er geen standaard beheerovereenkomst, de wens bestaat wel om hiervoor een
standaard format te ontwikkelen. Totdat er een standaard is ontwikkeld, wordt gebruik
gemaakt van de verschillende voorbeelden en onderstaande checklist. Aandachtspunt bij het
sluiten van beheerovereenkomsten is het onderhoud (registratie en actualisatie) van de
afgesloten beheerovereenkomsten. Hiervoor zijn duidelijke afspraken nodig alsmede een
registratiesysteem.
Globale opzet van overeenkomsten
Nb. Raadpleeg, liefst altijd maar in elk geval bij twijfel, Juridische Zaken.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Contractpartijen:
Naam, plaats en hoedanigheid van de ondertekenaar. T.a.v. het Waterschap ook de bevoegdheid
vermelden (mandaat?).
Overwegingen/beweegredenen:
Waarom wordt de overeenkomst gesloten? Partijen geven in algemene bewoordingen aan wat de
bedoeling van de overeenkomst is: doel?, waarom? en waar? Een goed overweging is erg belangrijk
en moet de achtergrond goed kunnen weergeven. Een beschrijving van minimaal een half A4 is geen
uitzondering.
Beschrijving van de overeengekomen prestatie (dit is het belangrijkste onderdeel)
Zakelijke afspraken vermelden, de verplichtingen van partijen (wie doet wat? Bijvoorbeeld qua
reparaties, onderhoud, schade aan eigendommen, veearts, meldingen). Beschrijving van maatwerk.
Wijzigingsclausule:
Aangeven dat wijzigingen in de overeenkomst mogelijk zijn, maar slechts geldig zijn indien deze op
schrift zijn gesteld en dit schriftelijk stuk door iedere partij is ondertekend. Anders is het een star stuk
dat niet werkbaar is in de praktijk.
Publiekrechtelijke voorschriften:
Indien bijvoorbeeld een vergunning noodzakelijk is, dan kan hier opgenomen worden wie
verantwoordelijk is voor de aanvraag van de vergunning en wat er gebeurt als de vergunning niet
wordt afgegeven.
Algemene voorwaarden:
Let op algemene voorwaarden/clausules. Altijd onze eigen algemene voorwaarden van toepassing
verklaren en nooit akkoord gaan met de voorwaarden van de tegenpartij. Hierop wijzen in de
overeenkomst. Algemene voorwaarden van wederpartijen bevatten namelijk vaak –nadelige
beperking van garantie of aansprakelijkheid.
Regeling nakoming, verzuim, ontbinding en overmacht:
Wanneer is de wederpartij in gebreke? Wanneer is sprake van overmacht? Wat is de ruimte voor
maatwerk? Mogelijkheden tot ontbindingen benoemen.
Regeling faillissement, surseance van betaling, overname onderneming:
Opnemen wat er zal gebeuren als één van deze situaties zich voordoet.
Geschillenregeling.
Vaak eerst in onderling overleg en dan naar de bevoegde rechter in ‟s-Hertogenbosch. E.e.a. wel
afhankelijk van de betreffende situatie.
Datum en ondertekening.

In bijlage 1 zijn de diverse landschapselementen van een evz beschreven, de
onderhoudsrichtlijnen per element zijn opgenomen in bijlage 2 (zie ook veldgids flora en
fauna. Dit kan als standaard gebruikt worden bij het maken van een onderhoudsplan.
Afhankelijk van de situatie kan maatwerk nodig zijn. De praktijk van ons onderhoud tot nu,
leert bijvoorbeeld dat smalle of kleine landschapselementen sneller dichtgroeien, waardoor
vaker onderhoud nodig is. Kleigronden zijn van nature voedselrijker dan de hogere
zandgronden en produceren dus meer biomassa, waardoor een hogere maaifrequentie leidt
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tot hogere kosten. De bereikbaarheid van flauwe oevers in zeer natte gebieden kan lastig
zijn en tot problemen met insporing leiden (zie paragraaf 5.5).

5.2 Van ontwikkelen naar in stand houden: beheervormen
Als Waterschap leggen we met de evz‟s nieuwe stukjes natuur aan met een specifieke
doelstelling (natuurgebieden verbinden) en gericht op de gewenste planten en dieren. Maar
de natuur staat niet stil en is altijd in ontwikkeling. Door het ontbreken van ruimte voor een
natuurlijke evenwichtssituatie in het beheergebied van Aa en Maas is bijsturing op natuurlijke
processen (via beheer en onderhoud) noodzakelijk om voldoende tegemoet te komen aan de
verschillende eisen die vanuit de ecologie, hydrologie en het (menselijk) landgebruik worden
gesteld.
Na de (her)inrichting ontstaat een half natuurlijke situatie die beheerd moet worden. Hoofddoel
van het beheer is het in stand houden van na de gerealiseerde variaties (nat / droog, open
water, ruigte of grasland etc.). De intensiteit van het onderhoud hangt mede af van de
daadwerkelijke natuurlijke vegetatieontwikkeling, en uit zich in verschillende beheervormen:
A) Ontwikkelingsbeheer is vaak noodzakelijk omdat na aanleg de grond fors verstoord is
en de kans op ruigtekruiden en ongewenste bosontwikkeling groot is. Ontwikkelingsbeheer
neemt circa 5 jaar in beslag. Het beheer is gebaseerd op drie uitgangspunten:
1. Zo veel mogelijk spontane ontwikkeling
Hierdoor wordt een gevarieerde en gebiedseigen vegetatie gestimuleerd.
2. Verschraling of voorkomen verruiging (maaisel afvoeren)
Dit is op zandgronden vooral om de mate van voedselrijkdom te behouden,
namelijk de situatie na het verwijderen van de voedselrijke toplaag / bouwvoor (of
andere verschralingtechniek). Op kleigronden is het afvoeren van maaisel in de
eerste jaren een belangrijk middel bij het tegengaan van ongewenste
ruigtekruiden als brandnetel, akkerdistel en ridderzuring.
3. Behoud bepaald landschapsbeeld en landschapselementen
Op de zandgronden wordt vaak gestreefd naar een meer (half) gesloten
landschap met houtwallen, singels en bosjes. Deze landschapselementen moeten
worden behouden en zo nodig worden ontwikkeld. Daarentegen past te veel
houtopslag niet in het open landschap van het poldergebied, en dient houtopslag
te worden beperkt.
B) Omvormingsbeheer
Wanneer er gedurende een lange periode weinig tot geen (gewenst) onderhoud is gepleegd,
is sprake van achterstallig onderhoud. In geval van achterstallig onderhoud is soms een
eenmalige investering nodig om het systeem op orde te krijgen, daarna past het onderhoud
weer in de systematiek van het beheerplan. Bijvoorbeeld het teveel aan houtopslag en riet
kan leiden tot een (tijdelijk, enkele jaren) hogere frequentie aan onderhoud.
Omvormingsbeheer wordt vaak voor bosopstanden gebruikt. Hierbij wordt via selectief
kappen, aanplanten of spontane verjonging overgegaan naar een gewenste situatie.
C) Bij instandhoudingbeheer is sprake van een gewenste situatie en is het beheer er op
gericht dat deze situatie behouden blijft. Hierbij is er meer ruimte voor beheersvariaties en
kunnen verschillende combinaties van maaien, hooien en begrazen interessante resultaten
opleveren.
Het mag duidelijk zijn dat het onderhoud voor elke evz specifiek moet worden vastgesteld en
afgestemd op het grondgebruik, de doelen voortkomend uit de implementatie van de KRW, de
lokaal voorkomende bijzondere en beschermde soorten en andere aanwezige belangen.
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5.3 Technische handelingen
In deze paragraaf worden de meeste belangrijke aspecten beschreven om de aanwezigheid
van bepaalde soorten te bevorderen of om soorten terug te dringen. De beheermaatregelen
(verder toegelicht in bijlage 3) zijn er vooral op gericht om natuurlijke diversiteit en ecologische
kwaliteit te bevorderen.
Maaien versus begrazen
Maaien (inclusief afvoeren) en begrazen zijn dé twee technische handelingen voor de
instandhouding van de evz‟s. Onderstaande tabel (tabel 5.1) geeft puntsgewijs de verschillen
weer tussen maaien en begrazen. Beide vormen hebben elk hun eigen voor- en nadelen
voor vegetatie, flora en fauna. Ook praktisch en landschappelijk gezien verschillen deze twee
vormen van elkaar. Overigens is de manier waarop het beheer wordt uitgevoerd cruciaal
voor de kwaliteiten van de uiteindelijke vegetatie.
Maaien

Begrazen (extensief)

Voordelen

Voordelen

efficiënte verschraling

gevarieerde vegetatiestructuur

geen struweel- of ruigtevorming

minder contrasten in milieucondities

gunstig kiemmilieu voor kortlevende soorten
bloemrijkdom voorzomer

minder uitloging van de bodem
landschappelijk beeld grazers
(belevingswaarde)

Nadelen

Nadelen

doden en afvoeren van dieren en zaden

struweel- en ruigtevorming

grote, plotselinge contrasten in milieucondities

selectieve begrazing

eenvormige vegetatiestructuur

vergrassing

grootschaligheid

veeziekten en besmettingsgevaar

mogelijke bodemverdichting

neveneffect ontwormingsmiddelen (giftig)

Aandachtspunten

Aandachtspunten

maaiselafvoer

permanent of periodiek

maaihoogte

ingerasterd of rondtrekkend

zaadtransport door machines

zaadtransport

aantal maaibeurten en maaitijdstip

soort grazer

Mitigerende maatregelen

Mitigerende maatregelen

gefaseerd maaien

hooien en nabeweiding

aangepaste maaiapparatuur

Op basis van het bovenstaande overzicht heeft maaien en afvoeren de voorkeur in evz‟s,
vanwege het verschralend effect (botanische waarde) en de mogelijkheid om nauwkeurig te
sturen op de ontwikkeling van de evz. Ook de combinatie van maaien en nabeweiden is
mogelijk. Voor de toepassing van begrazing in de evz‟s worden de uitgangspunten gehanteerd
zoals beschreven in bijlage 3. Andere beheervormen, zoals plaggen, zoombeheer en ringen,
zijn ook mogelijk maar worden vooral in grotere natuurgebieden toegepast.
Materieel
Het materieel dat wordt gebruikt, bepaalt eveneens de kwaliteit van het onderhoud en is dus
gerelateerd aan de ecologische doelstellingen. Daarom moet er meer aandacht komen voor de
mogelijkheden voor gespecialiseerde machines, zoals voor het onderhoud van bijvoorbeeld
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natte terreinen. Daarvoor moet dus gekeken worden naar andere mogelijke machines en ons
niet beperken tot het huidige wagenpark.

5.4 Beheerpakketten en kalender
Er zijn verschillende vormen van onderhoud. Zo is er dagelijks onderhoud, zoals het
opruimen van afval. Verder is er regulier onderhoud (o.a. maaien en schonen) en groot
onderhoud (o.a. baggeren en herprofilering van delen van de oever). In dit hoofdstuk worden
de meetbare randvoorwaarden en uitgangspunten voor het te voeren beheer van een evz
nader toegelicht.
In het beheerplan is gekozen voor een beheerpakket per type EVZ (streefbeeld). Deze
beheerpakketten zijn onderverdeeld in onderhoudspakketten, waarin per element is
aangegeven in welke periode het onderhoud het beste kan worden uitgevoerd en welke
frequentie van toepassing is (zie tabel 5.1). Daarbij is onderscheid gemaakt tussen
ontwikkelingsbeheer en instandhoudingbeheer. De onderhoudspakketten worden gebruikt
als basis in de onderhoudsplannen en de financiële paragraaf.
Het verschralend effect van maaien na september is minimaal. Indien in de zomer
maaionderhoud nodig is, dan zoveel mogelijk na 15 juli (en in ieder geval na 1 juni) i.v.m.
opgroei van vogels, wild, jonge vis en amfibieën. Op basis van deze feiten is de gewenste
onderhoudsperiode gebaseerd.
Gefaseerd en cyclisch onderhoudsbeheer is gericht op variatie en structuur in ruimte
(breedte, lengte) en tijd. Dit betekent dat er een consequent beheer wordt toegepast met een
goede maaifrequentie en fasering door delen te laten staan. Een goede uitgangspositie
hierin is om jaarlijks ongeveer 1/3 deel te maaien. De genoemde frequentie is een richtlijn en
dient op basis van de vegetatieontwikkeling (vaststellen tijdens inspectie) bijgesteld te
worden. Ook de duur van ontwikkelingsbeheer is afhankelijk van de vegetatieontwikkeling,
maar vaak wordt rekening gehouden met ca. 5 jaar na aanleg van de evz. De
onderhoudsfrequentie tijdens het ontwikkelingsbeheer is voor alle elementen vergelijkbaar,
de verschillen komen vooral tot uitdrukking tijdens het instandhoudingsbeheer. In
ontwikkelingsbeheer is de hogere frequentie voornamelijk gericht op het voorkomen van
houtopslag en ongewenste ruigtesoorten.
Kunstwerken zoals passages en andere overige elementen worden onderhouden op
inspectiebasis en eventueel incidenteel uitgemaaid.
Onderhoud voor exoten of andere plaagsoorten wordt verricht conform de gelijknamige
leidraad. Onderhoud voor deze soorten is vaak intensief, gericht op uitputting.
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Tabel 5.1: beheerpakketten en bijpassende onderhoudspakketten
Beheerpakketten

Onderhoudspakket

Het type EVZ is
aangeduid in het
Streefbeeldenboek EVZ

Toelichting code bijv. A1a = A
Instandhouding, 1 type Natte
As, a = element nat profiel

1 Natte As

A1a

Onderhoudsfrequentie

Wanneer
(in mnd)

onderhoudspakket

Onderhoudsfrequentie

B1a

Onderhoudsplan waterlopen

A ontwikkeling

Wanneer
(in mnd)

B instandhouding

Onderhoudsplan waterlopen

Nat profiel

A1b

1-2x maaien en afvoeren

9/10
B1b
(houtopslag 6/7)
6/7 en 9/10
B1c

gefaseerd 1x per jaar 30-40% maaien en afvoeren

9/10

gefaseerd 2 x per jaar 80% maaien en afvoeren

6/7 en 9/10

gefaseerd 1x per jaar 30-40% maaien en afvoeren

9/10

niets doen

9/10
B1d
(houtopslag 6/7)
B1f

niets doen

B1g

niets doen

B1h

Oever/plasdras

A1c

2-3x maaien en afvoeren

Bloemrijk grasland

A1d

1-2x maaien en afvoeren

Bloemrijke ruigte

A1f
Paaiplaats/nevengeul

A1g
Faunapassage

A1h

gefaseerd 1x per 5 jaar 50% opschonen en afvoeren, 10
bij riet 1x per jaar 25 % maaien en afvoeren
jaarlijks toezicht/maaien en afvoeren/technisch
9/10 of 2/3
onderhoud
jaarlijks maaien en afvoeren/technisch onderhoud
9/10 of 2/3

Vispassage

A1j Overige
2 Natte As met
Houtwal en
struweel

A2a

10 t/m 02
Onderhoudsplan waterlopen

B1j
B2a

10 t/m 02
Onderhoudsplan waterlopen

Nat profiel

A2b

1-2x maaien en afvoeren

Oever/plasdras

A2c

2x maaien en afvoeren

9/10
B2b
(houtopslag 6/7)
6/7 en 9/10
B2c

gefaseerd 1x per jaar 30-40% maaien en afvoeren

9/10

gefaseerd 2 x per jaar 80% maaien en afvoeren

6/7 en 9/10

9/10
B2d
(houtopslag 6/7)
10 t/m 02
B2e

gefaseerd 1x per jaar 30-40% maaien en afvoeren

9/10

gefaseerd 1x per 5 jaar hakhoutbeheer

10 t/m 03

Bloemrijk grasland

A2d

1-2x maaien en afvoeren

Bloemrijke ruigte

A2e

1x per jaar uitmaaien en

Struweel/bossage/houtwal afvoeren (soms 2x)

A2f

niets doen

B2f

niets doen

B2g

niets doen

B2h

Paaiplaats/ nevengeul

A2g
Faunapassage

A2h

gefaseerd 1x per 5 jaar 50% opschonen en afvoeren, 10
bij riet 1x per jaar 25 % maaien en afvoeren
jaarlijks toezicht/maaien en afvoeren/technisch
9/10 of 2/3
onderhoud
jaarlijks maaien en afvoeren/technisch onderhoud
9/10 of 2/3

Vispassage

A2j Overige

10 t/m 02

B2j

10 t/m 02

3 Natte As met Nat
Kralensnoer

A3a

Onderhoudsplan waterlopen

B3a

Onderhoudsplan waterlopen

9/10
(houtopslag 6/7)
6/7 en 9/10

B3b

gefaseerd 1x per jaar 30-40% maaien en afvoeren

9/10

B3c

gefaseerd 2x per jaar 80% maaien en afvoeren

6/7 en 9/10

9/10
(houtopslag 6/7)

B3d

gefaseerd 1x per jaar 30-40% maaien en afvoeren

9/10

niets doen

B3f

10

niets doen

B3g

niets doen

B3h

gefaseerd 1x per 5 jaar 50% opschonen en afvoeren,
bij riet 1x per jaar 25 % maaien en afvoeren
jaarlijks toezicht/maaien en afvoeren/technisch
onderhoud
jaarlijks maaien en afvoeren/technisch onderhoud

B3i

gefaseerd 1x per 2 jaar 50% maaien (opschonen 1x
per 5-10 jaar)

9/10

A3j Overig

Houtopslag direct uittrekken 9/10
(zie A3b)
(houtopslag 6/7)
10 t/m 02

A4a

Onderhoudsplan waterlopen

B4a

Onderhoudsplan waterlopen

9/10
(houtopslag 6/7)
6/7 en 9/10

B4b

gefaseerd 1x per jaar 30-40% maaien en afvoeren

9/10

B4c

gefaseerd 2 x per jaar 80% maaien en afvoeren

6/7 en 9/10

9/10
(houtopslag 6/7)
10 t/m 02

B4d

gefaseerd 1x per jaar 30-40% maaien en afvoeren

9/10

B4e

gefaseerd 1x per 5 jaar hakhoutbeheer

10 t/m 03

niets doen

B4f

10

niets doen

B4g

niets doen

B4h

gefaseerd 1x per 5 jaar 50% opschonen en afvoeren,
bij riet 1x per jaar 25 % maaien en afvoeren
jaarlijks toezicht/maaien en afvoeren/technisch
onderhoud
jaarlijks maaien en afvoeren/technisch onderhoud

Houtopslag direct uittrekken 9/10
(zie A4b)
(houtopslag 6/7)
10 t/m 02

B4i

gefaseerd 1x per 2 jaar 50% maaien (opschonen 1x
per 5-10 jaar)

9/10

Nat profiel

A3b

1-2x maaien en afvoeren

Oever/plasdras

A3c

2x maaien en afvoeren

Bloemrijk grasland

A3d

1-2x maaien en afvoeren

Bloemrijke ruigte

A3f
Paaiplaats/nevengeul

A2g
Faunapassage

A3h

9/10 of 2/3
9/10 of 2/3

Vispassage

A3i
Poel

4 Natte As met Nat
Kralensnoer,
Houtwal en
struweel

B3j

10 t/m 02

Nat profiel

A4b

1-2x maaien en afvoeren

Oever/plasdras

A4c

2x maaien en afvoeren

Bloemrijk grasland

A4d

1-2x maaien en afvoeren

Bloemrijke ruigte

A4e

1x per jaar uitmaaien en

Struweel/bossage/houtwal afvoeren

A4f
Paaiplaats/nevengeul

A4g
Faunapassage

A4h

9/10 of 2/3
9/10 of 2/3

Vispassage

A4i
Poel

A4j Overig

B4j

10 t/m 02

Elementen (zie toelichting bijlage 1)
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5.5 Functiecombinaties
Combinatie evz en beekherstel
Dit beheerplan focust op ecologische verbindingszones. Het onderhoud van herstelde beken
(beekherstel incl. natuurvriendelijke oevers) is géén onderdeel van dit beheerplan. Het
beheer van deze waterlopen kan worden bezien als een hoger ambitieniveau volgens het
Beheerplan Watergangen en is nader uitgewerkt in de beleidsnota Beekherstel. In een aantal
gevallen heeft een waterloop zowel de functie van evz als beekherstel. Beekherstel is, net
als de aanleg van evz‟s, gericht op natuurdoelen. Beide leveren een belangrijke bijdrage aan
de groen-blauwe dooradering van het landelijk gebied. Bij evz‟s draait het vooral om de
(land)verbinding tussen natuurgebieden, inclusief de inrichting van de oeverzone (realisatie
EHS). Bij beekherstel draait het vooral om herstel van de aquatische ecologie binnen de
beek (opgave KRW) en de overgang van water naar land.
Een evz kan daarmee andere doelsoorten hebben dan de soorten die voor beekherstel van
belang zijn. Een voorbeeld van overeenkomende doelsoorten zijn soorten die hun
larvenstadia in het water doorbrengen en een geschikt landbiotoop langs de beek vinden,
bijvoorbeeld libellen. Er zijn enkele landschapselementen die karakteristiek voor beekherstel
zijn (meandering bijvoorbeeld) en enkele landschapselementen die karakteristiek zijn voor
evz‟s (bijvoorbeeld poelen op regelmatige afstand van elkaar). Deze kunnen aanvullend op
elkaar zijn (zoals broekbosjes), maar zijn soms ook strijdig (inundatie van poelen, flauwe
oever). Als beide functies integraal in één plan worden uitgewerkt kan de samenhang
versterkt worden en worden potentiële strijdigheden voorkomen.
Het beheer kan voor beide functies in dezelfde periode en met dezelfde frequentie worden
uitgevoerd, hetgeen tot efficiënt onderhoud leidt.
Combinatie evz en waterberging
Waterberging wordt vanzelfsprekend in de buurt van waterlopen gezocht. In verschillende
gevallen komt een gebied hierdoor zowel in aanmerking voor evz als voor waterberging.
Vaak gaat het echter om een relatief korte periode in de winter met een lage frequentie. In de
laag gelegen beekdalen komt op lokaal niveau bij piekafvoeren jaarlijkse inundatie voor.
Het effect van waterberging op de doelsoorten is afhankelijk van de waterkwaliteit, de duur
en frequentie van berging. Waterberging is ongewenst als hierdoor de soorten waarvoor de
evz bedoeld is schade ondervinden. Hierbij kan gedacht worden aan vogelnesten welke
tijdens het broedseizoen overstromen. Over het algemeen kan gesteld worden dat
leefgebieden van droge soorten (zandhagedis, gladde slang, dagvlinders) kwetsbaar zijn
voor waterberging. De gras- en kruidenvegetaties hebben nauwelijks problemen met een
incidentele inundatie, zolang de waterkwaliteit maar dusdanig is dat er geen vervuiling of
sedimentatie optreedt. Het is echter ongewenst dat de voortplantingpoelen van de amfibieën
in contact komen met beekwater. De kwaliteit hiervan is vaak onvoldoende en er worden
vissen in de poel gebracht welke larven en eieren eten. Door hier bij de inrichting rekening
mee te houden kan dit redelijk eenvoudig voorkomen worden.
Voor sommige habitats en soorten is regelmatige inundatie gewenst. In dit geval is het dus
gewenst waterberging en evz te combineren. Een voorbeeld is de grote modderkruiper. Deze
soort leeft bij voorkeur in geïsoleerde waterlopen met een dikke modderbodem en veel
waterplanten maar zonder andere vissen. Incidentele inundatie is nodig om de lokale
populatie van modderkruipers in contact te brengen met de regionale populatie via migratie
door de beek.

Combinatie evz en bestaande landschapselementen
Vaak liggen er in de omgeving van de geplande evz al waardevolle landschapselementen,
zoals een bosgebiedje, een houtwal of poel. Het bestaande groen dient te worden
geïntegreerd in de functionaliteit van de evz.
Voor het verkrijgen van voldoende draagvlak voor de realisatie van een evz, moet soms het
ontwerp hierdoor aangepast worden zonder dat daarmee de ambitie en kwaliteit van de evz
in gevaar komt. Voorbeeld: de omgeving wenst geen opgaande beplanting of bomen, terwijl
dit vanuit ecologisch oogpunt wel gewenst is. Hier kan rekening mee worden gehouden in de
soort beplanting en in de locatie (clusteren i.p.v. doorlopend element). Een ander voorbeeld
is bijvoorbeeld de overgang tussen een landbouwperceel en de evz. Met behulp van
beplanting of een greppel kan hierin een duidelijk grens worden aangegeven en vormt dit
tevens een soort buffer.
Bestaande landschapselementen zijn vaak in eigendom van terreinbeheerder en het
onderhouden van dergelijke landschapselementen is een kerntaak van de terreinbeheerders.
Voor het onderhouden van de kleine landschapselementen ontvangen zij subsidie.

5.6 Overige randvoorwaarden
Naast de ecologische streefbeelden zijn er ook andere randvoorwaarden waaraan een evz
moet voldoen. Deze randvoorwaarden hebben te maken met het waterbeheer, maar ook met
bereikbaarheid en veiligheid. In dit hoofdstuk worden de randvoorwaarden verder uitgewerkt
en relaties beschreven.
Relatie met waterbeheer
Een evz ligt langs een watergang met een waterhuishoudkundige functie, het beheer is
mede afhankelijk van deze functie maar ook van de locatie. Zo is de intensiteit en de impact
van het onderhoud in een bovenloop veel lager dan in een midden of een benedenloop. Als
de watergang ook een belangrijke functie voor wateraanvoer of -afvoer heeft, leidt dit
eveneens tot een afgeleid beheer. Het onderhoud aan de watergangen is vastgelegd
middels het Beheerplan Watergangen. De begrenzing tussen de watergang en de evz wordt
beschreven in bijlage 1. Tevens is het landgebruik van belang. De relatie met het
waterbeheer leidt tot de volgende drie randvoorwaarden:
a)
Aansluiten
bij
KRW
doelstellingen
die
zijn
opgenomen
in
het
Stroomgebiedbeheerplan Maas en WBP 2010-2015.
b)
Het randenbeheer is afgestemd op aansluitende grondgebruik, inclusief waterloop en
hiervoor geldende functies.
c)
Het onderhoud aan een evz mag het streefpeil niet negatief beïnvloeden. Indien
vanuit de evz doelstelling een afwijkend peil wenselijk is heeft dit geen negatieve
gevolgen voor het aanliggend landgebruik.
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid kan worden opgesplitst in de bereikbaarheid van waterloop en de
bereikbaarheid evz zelf. De bereikbaarheid van de waterloop is van belang vanwege de
waterhuishoudkundige functie, zie relatie waterbeheer. Uitgangspunt daarbij is dat het
onderhoud aan de waterloop alleen plaatsvindt vanuit de evz, mits dit niet tot schade leidt.
Voor het behalen van de doelstellingen van een evz is eveneens onderhoud nodig. Om
doelmatig en effectief te kunnen onderhouden is bereikbaarheid van de evz van belang. Zo
dient er in het ontwerp rekening gehouden te worden met bereikbaarheid en toepasbaarheid
voor machines i.v.m. doelmatig inzet middelen en meervoudig ruimtegebruik. Daar waar de
werkstrook geen functioneel onderdeel uitmaakt van de evz ligt deze buiten de evz. Hierdoor
wordt de beperkte ruimte optimaal benut voor de ecologische doelstellingen. In een evz is er
dus geen „zichtbare‟ werkstrook. Eventueel noodzakelijk onderhoud dient zoveel mogelijk
vanaf de droogste delen te gebeuren en door zoveel mogelijk op dezelfde plek te rijden.
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Bereikbaarheid van de evz is in het kader van de Waterwet nader uitgewerkt in bijlage 6. Niet
het eigendom van de evz is bepalend, maar bepalend is of er sprake is van een
waterstaatswerk, meer in het bijzonder van een oppervlaktewaterlichaam. Een flauwe oever
of stapsteen die natuurvriendelijk is ingericht en als (onderdeel van een) evz onderdeel
uitmaakt van dat oppervlaktewaterlichaam. Waar sprake is van een oppervlaktewaterlichaam
geldt daarnaast de ontvangstplicht voor aanliggende eigenaren, ook voor specie en maaisel
afkomstig van de evz. Delen van evz‟s die als droog bestempeld moeten worden zijn geen
„objecten van waterstaatkundige zorg‟. Voor die delen kan de gedoogplicht niet ingezet
worden.
Let wel: Bestuurlijk kan natuurlijk altijd besloten worden minder „lasten‟ bij aangelanden te
leggen. Uitvoering van regulier onderhoud moet in deze gevallen tenminste 48 uur voor
aanvang bekend zijn gemaakt.
Veiligheid
Ontstaan van gaten of verzakkingen in het maaiveld, overhangend hout, houtopslag of
uitspoelingen van het talud kunnen een risico vormen voor de veiligheid. Er zijn drie
categorieën waarbij veiligheid een rol speelt, hierbij is aangegeven op welke wijze de
veiligheid is geborgd:
 intern voor personeel: wordt gewaarborgd via interne Toolboxmeeting,
 extern voor aannemer met materieel: is gewaarborgd via VCA certificering4,
 de veiligheid van recreanten5 vormt een aandachtspunt binnen de beleidsnota
recreatief medegebruik. In deze nota wordt hierop niet inhoudelijk ingegaan.
Deze drie aandachtspunten vormen input voor het onderhoudsplan.
Kennis en techniek
Het onderhouden van een evz vraagt een andere werkwijze (dus andere soort ervaring en
kennis), dan het onderhoud van reguliere waterlopen. Kennis van medewerkers wordt op peil
gebracht en gehouden door de nodige cursussen en opleidingen. De mate van ervaring en
kennis van aannemers en (kraan)machinist kan bijvoorbeeld worden beoordeeld op basis
van een certificering (minimaal VCA en ISO9001).
a) Zo is er al een Groenkeur voor de groenvoorziening, waaraan een aantal aannemers
voldoen. Het Groenkeur certificaat is op onderdelen gelijk of overstijgend aan ISO
9001. De eisen zijn afgestemd op het werk in het openbaar groen langs de openbare
weg.
b) Door IPC Groene Ruimte is er een certificering gemaakt voor de Flora- en Faunawet,
gekoppeld aan de gedragscode beheer gemeentelijke groenvoorziening. Mogelijk dat
deze certificering voldoet voor de Waterschapswerken.
c) Vanuit het Groen Blauw stimuleringskader is ook een certificering opgestart, hiervoor
is inmiddels landelijk een programma van eisen vastgesteld waaraan een
gecertificeerd natuurbeheerder moet gaan voldoen en wordt gewerkt aan het instellen
van een landelijke certificeringcommissie. De wijze van vergoeding voor certificering
is nog onderwerp van bespreking.
Het is wellicht mogelijk om aan te haken op certificering die vanuit het GBSK wordt
ontwikkeld. Hiervoor moet nog nader worden bekeken wat de consequenties zijn, zoals
bijvoorbeeld hoe een uitvoerende partij moet aantonen dat zijn medewerkers de benodigde
disciplines beheersen.
Het materieel dat wordt gebruikt, bepaalt eveneens de kwaliteit van het onderhoud (oa.
insporing) en is dus gerelateerd aan de ecologische doelstellingen. Daarom moet er meer
aandacht komen voor de mogelijkheden voor gespecialiseerde machines, zoals voor het
onderhoud van bijvoorbeeld natte terreinen. Daarvoor moet dus gekeken worden naar andere
mogelijke machines en ons niet beperken tot het huidige wagenpark. Het regulier maaibestek
gaat uit van een maximale insporing van 3cm, voor de evz‟s wordt dit ook als uitgangspunt
4

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is gericht op veiligheid van de aannemer.
Recreatief medegebruik zal vooral buiten de evz plaatsvinden conform de Beleidsnota recreatief medegebruik en
scheepvaartverkeer
5
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gehanteerd. Per situatie zal beoordeeld worden of (een grotere) insporing aanvaarbaar is.
Insporing zorgt voor een verdichting van de grond en brengt schade aan kwetsbare vegetatie.
Uniformiteit versus maatwerk
Voor alle onderhoudsplannen gelden de randvoorwaarden zoals hierboven beschreven.
Hiermee wordt uniformiteit gecreëerd. Het blijft natuurbeheer en natuurontwikkeling dus in
sommige gevallen kan wat betreft methode en strategie maatwerk gevraagd worden.
Verschillen gebieden zand / klei en smalle / brede evz`s
Zand en klei hebben verschillende eigenschappen. Afhankelijk van weersomstandigheden is
de ene grondsoort langer begaanbaar dan de andere. Het is zinvol om in het
onderhoudsplan een voorwaarde op te nemen met betrekking tot insporing en omgang met
de weersomstandigheden. Daarnaast zijn kleigebied voedselrijker dan de zandgronden,
waardoor er meer biomassa wordt geproduceerd en verschraling van kleigrond veel langer
duurt. Dit uit zich in een hogere maaifrequentie en daardoor hogere onderhoudskosten.
In smalle evz‟s (smaller dan 15m) kan het moeilijk zijn om het onderhoud gefaseerd uit te
voeren. Een brede evz leent zich hier beter voor. Probeer daarom mogelijk bij smalle evz de
trajecten aan te wijzen die worden overgeslaan (bijvoorbeeld van stuw tot stuw of weg tot
weg). Of laat de ene keer het talud staan en de andere keer de werkstrook.
Inrichting en beheer
De evz wordt zodanig ingericht dat de functionaliteit wordt geborgd en onderhoud tegen
maatschappelijk aanvaardbare kosten (normbedragen) kan worden gepleegd met behoud
van het gewenste habitat. Bovenmatige onderhoudskosten kunnen het gevolg zijn van
specifiek op (beschermde) soorten gerichte maatregelen. Bij het beheer wordt hiervoor
zoveel mogelijk een beroep gedaan op aanvullende bronnen voor cofinanciering
(bijvoorbeeld soortenbeleid, zie hoofdstuk 2).
Inspectiemonitoring en evaluatie van beheer en onderhoud dient een onderdeel te zijn van
het onderhoudsplan. Zie paragraaf 1.2 Proces en Strategie en hoofdstuk 7 Monitoring.

5.7 Samenwerking
Bestaande landschapselementen hebben veelal verschillende eigenaren en daarmee
beheerders. De functionaliteit van de landschapselementen wordt versterkt als deze in
samenhang worden beheerd. Afstemming en samenwerking tussen de diverse beherende
instanties als Waterschap, gemeenten en terreinbeheerder organisaties (TBO‟s), is daarbij
noodzakelijk. Dit beheerplan beperkt zich tot die onderdelen van de evz die langs de
waterlopen zijn gelegen en in samenhang worden onderhouden.
Met het realiseren van het „Beheerplan EVZ‟ wordt een impuls gegeven aan de kwaliteit van
het uit te voeren beheer. Een volgende kwaliteitsimpuls kan worden gerealiseerd door het
betrekken van op natuurbeheer gerichte (groene) aannemers en de inzet van particulieren
en op natuurbeheer gerichte organisaties bij het beheer.
Externe partijen bij beheer en onderhoud
De daadwerkelijke uitvoering van het beheer en onderhoud hoeft niet automatisch ook door
Waterschap of gemeenten te worden uitgevoerd. Het betrekken van regionale dan wel lokale
externe partijen bij beheer en onderhoud kan extra mogelijkheden scheppen om de
doelrealisatie te verwezenlijken of zelfs te verhogen. Zo is er veel deskundigheid aanwezig
bij de (agrarische) natuurverenigingen, landschapsbeheergroepen en terreinbeherende
organisaties. Met name delen van de oever, inundatiezones en natuurlandschapselementen
lenen zich bij uitstek voor beheer door externe partijen.
De inzet van locale partijen draagt ook bij aan het vergroten van het draagvlak bij
omwonenden. De gecombineerde aanleg van een evz met andere inrichtingsopgaven, zoals
21/44

bijvoorbeeld waterberging, vergroot de mogelijkheid voor de inzet van externe partijen door
toename van het oppervlak. Het onderhoud wordt daardoor veelal robuuster en per
oppervlak relatief goedkoper.
Uitgangspunt bij het onderhoud door externe partijen is het doelmatig en effectief uitvoeren
van het onderhoud tegen marktconforme kosten (normbedragen beheerplan evz, en latere
indexering). Voor het beheer van evz‟s zijn de vergoedingen veelal niet kostendekkend
vanwege specifieke afmetingen (zie opmerking hiervoor) en eisen. Het onderhouden van
kleine landschapselementen is een kerntaak voor de terreinbeheerders en zij zijn hierin
gespecialiseerd. Voorstel is om bosperceeltjes, houtwallen e.d. door de terreinbeheerders te
laten onderhouden en een financiële kostenverdeling te maken.
Instrumentarium beheer en onderhoud
Nederland heeft een aantal instrumenten om het actief beheer en de ontwikkeling van natuur
en landschap te stimuleren. In de provincie Noord-Brabant is dit:
1) buiten de EHS het Groen Blauw Stimuleringskader (STIKA) en
2) binnen de EHS het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL).
Ad 1) het Groen Blauw Stimuleringskader (STIKA)
Met het Groen Blauw Stimuleringskader wil de provincie het Brabantse landschap en het
waterbeheer verbeteren en de mogelijkheden om van het landelijk gebied te genieten
vergroten. Het STIKA is bedoeld voor alle grondeigenaren die willen bijdragen aan natuur- of
landschapsbehoud. Als een grondeigenaar maatregelen op zijn grond treft die bijdragen aan
natuur- of landschapsbehoud, dan kan hij daarvoor een passende vergoeding krijgen.
Hiervoor zijn zogenaamde dienstenpakketten samengesteld. In elk pakket staat beschreven
onder welke voorwaarden de grondeigenaar mag deelnemen, op basis van welke
vergoeding de kosten worden vergoed (aanleg, inzet grond en onderhoud) en in welk gebied
het pakket van toepassing is.
Met de Stimuleringsregeling groenblauwe diensten (STIKA) is realisatie en beheer van evz‟s
mogelijk binnen een aantal doelpakketten die opengesteld zijn binnen aangegeven gebieden
in de zgn. GUP (Gebiedsuitvoeringsplan). Het betreft de inzet van particuliere gronden voor
het ontwikkelen van de gewenste natuurkwaliteit in het landelijk gebied. Waterschappen en
gemeenten zijn echter uitgesloten van een bijdrage uit deze regeling. Het betreft veelal een
contract voor 6 jaar. Hiermee is de duurzame realisatie niet verzekerd. Indien sprake is van
functiewijzigingen (op bestemmingsplan niveau) kan wel duurzaam worden bijgedragen aan
de realisatie van de evz.
Het STIKA is in 2010 waarschijnlijk in 90% van de Brabantse gemeenten opengesteld en
daarmee ook voor in de gemeenten in het werkgebied van Waterschap Aa en Maas.
Daardoor kan gebruik worden gemaakt van de financieringsregeling. De provincie heeft tot
2013 jaarlijks 2,5 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van het STIKA.
Ad 2) het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL)
Op 15 september 2009 heeft de Provincie Noord-Brabant het subsidiestelsel Natuur- en
Landschapsbeheer vastgesteld. Het komt in de plaats van het Programma Beheer. Een
verschil ten opzichte van het oude Programma Beheer is dat nu ook particulieren in
aanmerking komen voor subsidie. Naar verwachting zullen op termijn het SNL en het STIKA
samengevoegd worden tot één regeling.
De subsidies uit het nieuwe stelsel die per 1 januari 2010 van start gaan, zijn:
- Agrarisch natuur- en landschapsbeheer;
- Landschapsbeheer (landschapelementen) op landbouwgrond
- Eenmalige subsidies voor omzetting van landbouwgrond naar natuur.
Voor natuurbeheer en landschapsbeheer op natuurgrond treedt het nieuwe subsidiestelsel
een jaar later, per 2011 in werking, in afwachting van de goedkeuring door de Europese
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Commissie. Daarom blijft de subsidieregeling Natuurbeheer Noord-Brabant 2010 (oude
PSN) in 2010 nog van kracht voor natuurbeheer op natuurgrond. Een aantal van de
pakketten (met name landschapsbeheerpakketten) kan ingezet worden om evz‟s te
realiseren.
Dit betekent dat het beheer door particulieren (waaronder agrariërs) en TBO‟s gestimuleerd moet worden. Op
basis van de huidige subsidieregelingen betreft het dan het inzetten van particuliere gronden of gronden
worden na inrichting verpacht of in eigendom overgedragen naar de beherende partij. Het is daarbij zaak tot
een functionele verdeling te komen tussen Waterschap, gemeenten en andere beherende partijen en deze
middels overeenkomsten vast te leggen.
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6 Financiële paragraaf
Kentallen, gebaseerd op de onderhoudskosten van de gerealiseerd evz‟s zijn tot op heden
niet eenduidig te herleiden. Enerzijds vanwege het feit dat de kosten meestal niet apart
worden bijgehouden. Anderzijds omdat de kosten voor de evz lastig te scheiden zijn van het
reguliere onderhoud aan de waterloop, met name het oeverdeel.
Goede kentallen zijn gewenst om reële begrotingen te maken en te sturen op een
meerjarenprogramma. In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de landelijke
kentallen worden verfijnd, zodat ze toepasbaar zijn voor de Waterschapspraktijk.

6.1 Kentallen
In deze paragraaf is een koppeling gemaakt tussen de landschapselementen uit bijlage 1 en
de recente normbedragen die in den lande toegepast worden (zie tabel 6.1, bijlage 4).
6

Tabel 6.1 met eenheidsprijzen (omgerekend van ha/are naar m2), exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Element
Poel
Plasdras zone
Grasland/
hooiland
Riet en ruigte
struweel
Houtopslag
verwijderen
Houtwal/
Hakhoutbosje

Prijs
€ 55.81 per poel
€ 0.13
€ 0.08
€ 0,64
€ 0.16
€ 0.11

Er is ogenschijnlijk een groot verschil tussen de kentallen en de landelijke normbedragen. Dit
is gedeeltelijk verklaarbaar door het feit dat de normen veelal gebaseerd zijn op het beheer
van grotere (en daarmee efficiëntere) oppervlakken voor terreinbeheerders als
Staatsbosbeheer.
In alle gevallen geldt dat er niet één bedrag te noemen is voor „hoeveel een evz kost‟. De
hoogte van de kosten wordt deels bepaald door het type evz (verschillende
landschapselementen en doelsoorten die verschillend onderhoud vragen), maar vooral door:
 onderhoudsmethoden: machines, maaimethode en vooral toegankelijkheid
 kosten van afvoeren maaisel (stortkosten).
Om tot een onderbouwd normbedrag per kilometer of hectare te komen, is het van belang
om per element een reële prijsindicatie te hebben. Daarvoor dient de prijsopgave
onderscheid te maken in de verschillende onderhoudspakketten (elementen en bijhorende
eenheidprijs m2 of m), zie paragraaf 5.4. Op basis van deze eenheidsprijzen wordt een
normbedrag per type evz samengesteld, hiervoor wordt gerekend met een „standaard‟
inrichting. De basis is hiervoor gelegd in de notitie “Beheer en onderhoud van ecologische
verbindingszones, Notitie over kosten en aanpak” (januari 2007). Hierin wordt het onderhoud
van een 25 meter brede evz globaal op 800-1200 €/ha geraamd. Dit komt overeen met 2 tot
3 €/m1 evz. Het onderhoud van een 10 meter brede strook wordt globaal tussen de 10001400 €/ha geraamd. Omgerekend is dit 1 tot 1,4 €/m. Deze kentallen zijn gebaseerd op een
situatie tot en met 2009.

6

gebaseerd op: Normenboek Natuur, Bos en Landschap, Alterra 2008 / Verordening Landschapsbeheer NoordHolland, 2005 / PAL / Groen blauw stimuleringskader, 2008 / SN-Landschap 2009-2010.
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De hoogte van de kosten worden sterk beïnvloed door stortkosten en de in te zetten
machines/ toegankelijkheid van het terrein. De normbedragen zijn meestal zonder de kosten
van het afvoeren van maaisel. Bij ecologisch onderhoud is het afvoeren van maaisel
essentieel om verruiging met ongewenste soorten te voorkomen en op de zandgronden te
verschralen. Vanwege wetgeving en om praktische redenen moet het maaisel vaak gestort
worden bij een composteerder; hiermee gaan hoge kosten gepaard. De kosten voor het
storten van maaisel van oevers / werkstrook ligt rond de 0,45€/m (Bron: Beheerplan
Watergangen en Waterschap Rivierenland).
Voor de kostenraming wordt gerekend met een totaal bedrag van 4 €/m. Dit bedrag is als
volgt opgebouwd:
 3 €/m voor een EVZ 25m breed
 0.46€ voor het afvoeren en storen van maaisel
 19% op de totaal prijs per EVZ
Vanaf heden zullen, op basis van zuivere praktijkcijfers, de normbedragen geactualiseerd en
verfijnd worden. Dit houdt in dat de aankomende jaren het noodzakelijk is om op een zo
uniforme wijze de ervaringscijfers te verzamelen. Uniformiteit wordt verkregen door dezelfde
landschapselementen en eenheden uit dit beheerplan te gebruiken om het onderhoudsplan
op te stellen, de kosten te begroten, het onderhoud uit te besteden en praktijkgegevens te
vergaren (zie onderhoudspakketten in Tabel 5.1). Ongeacht de vorm van het
onderhoudsplan of –programma kan dan een goede begroting worden gemaakt. Het is
mogelijk dat in de toekomst hiervoor ondersteunende software nodig is.
Daarnaast zal er nog een normbedrag moeten komen voor begrazing (zowel met schapen of
runderen) en voor hooien van graslanden. In district Boven Aa is de ervaring dat begrazing
met schapen €300-€750 per ha kost. Om de totale kosten in beeld te brengen, moet ook de
capaciteit (uren) inzichtelijk worden.

6.2 Financieel raakvlak tussen waterbeheer en evz
Gesteld wordt dat onderhoudskosten voor de evz boven op de jaarlijkse kosten voor regulier
onderhoud van de waterlopen komen. Het Beheerplan Watergangen rekent voor regulier
onderhoud met prijzen rond 1 à 2 €/m (onderhoud van waterloop niveau Laag ±1 €/m). Zodra
het onderhoud meer ecologisch wordt uitgevoerd nemen de kosten, vooral vanwege
afvoerkosten en andere maaimethoden, toe (niveau Basis: 2-4 €/m).
Dat in praktijk het onderhoud aan de waterloop en de evz gelijktijdig word uitgevoerd, is
vanzelfsprekend. Echter om de onderhoudskosten aan een evz in beeld te brengen, is het
van belang dat de kosten voor het onderhoud aan de watergang gescheiden worden van het
onderhoud aan de evz. Daarom wordt geadviseerd om de onderhoudskosten per
onderhoudspakket apart inzichtelijk te maken.
Vanuit het oogpunt van efficiëntie en helderheid is het gewenst om één aannemer als
aanspreekpunt te hebben. Het is dus mogelijk dat de aannemer voor bepaalde
werkzaamheden een onderaannemers of ANV inschakelt. Uit ervaring bij de Oeffeltse Raam
blijkt dat de uitvoering van het onderhoud aan een EVZ door een ANV vaak iets duurder
uitkomt ten opzichte van een concurrerende aannemer, omdat de AVN materieel moet
inhuren (= extra kosten). Indien in een aanbestedingsreglement is opgenomen dat er altijd
gekozen moet worden voor de goedkoopste aannemer dan verliest de AVN het dus van de
commerciële aannemer.
Indien er meerdere aannemers op het werk zijn levert dit eerder discussie over
uitvoeringstijdstippen, vraagt het meer coördinatiewerk. Ook moeten de kwaliteitseisen
duidelijk zijn (eventueel middels een certificering, zie paragraaf 5.6). Het staat of valt met een
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goede objectomschrijving (wat is het, waar ligt het en welke onderhoud is nodig) in het
onderhoudsplan.
Om het onderhoud aan de watergang en de evz op elkaar aan te laten sluiten, heeft het de
voorkeur om één onderhoudsplan te maken voor het gehele district. Dit zorgt voor een groot
bestek waardoor ook grotere aannemers in kunnen schrijven (gewenst vanuit kostenoogpunt
/ onderhandelingspositie en mogelijkheden wagenpark). In hoeverre de samenwerking met
een ANV in het bestek kan worden opgenomen, dient nog juridisch te worden onderzocht.

6.3 Financieringsstrategie
Het beheer en onderhoud is in eerste instantie een taak van gemeenten en Waterschap.
Ieder naar rato van dat deel dat in eigendom is verkregen en is ingericht. Vooraf aan de
realisatie wordt door betrokken partijen hierover een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Vervolgens wordt een inrichtingsplan opgesteld, dan niet goedgekeurd wordt zonder
onderhoudsplan met financiële paragraaf (kostenbegroting voor de eerste 10 jaar). Na de
realisatie wordt op basis van het verkregen resultaat een doelmatige en efficiënte verdeling
van de onderhoudsmaatregelen en financiering daarvan overeengekomen (tegen laagst
maatschappelijke kosten) en vastgelegd in een beheerovereenkomst. Onderhoudskosten
voor evz‟s worden systematisch opgenomen in de begroting.
Verdeling gemeente / Waterschap
De insteek is om samenwerking te zoeken en de onderhoudskosten gelijkelijk te verdelen
met de gemeente (50/50). Op basis van ervaringen bij het Peelkanaal en Oeffeltse Raam
blijkt een functionele verdeling te resulteren in een reële kostenverdeling van 50/50 (ieder
50% van de totale kosten). Zowel de functionele verdeling van het onderhoud (eigendom,
wie doet wat?) en de kostenverdeling (wie betaalt wat?) wordt voor nieuwe tracés vastgelegd
in een samenwerkingsovereenkomst voorafgaand aan een inrichtingsplan, voor reeds
ingerichte evz‟s wordt het vastgelegd in een beheerovereenkomst. Het bestuurlijk overleg
tussen de betreffende gemeente en het district is een goed moment om over dergelijke
overeenkomsten te spreken.
De bestaande landschapselementen zijn vaak in eigendom van terreinbeheerder, waarvoor
zij subsidie kunnen ontvangen voor het uitvoeren van onderhoud. Het is dus niet verstandig
om deze elementen door het Waterschap te laten beheren dan wel onderhouden.
Het onderhoud van wandel- en fietspaden of bankjes e.d. is in principe een taak voor de
gemeente. Binnen de evz wordt gestreefd naar extensief recreatief medegebruik (afhankelijk
van de draagkracht van het gebied).
Meerjarenbegroting
Onderhoudskosten voor evz‟s moeten systematisch worden opgenomen in de begroting.
Hier ligt een gedetailleerde raming onder gebaseerd op kentallen per beheerpakket of
onderhoudspakket. Het onderhoud van een evz is niet elk jaar hetzelfde, daarmee is de
financiële begroting afhankelijk van de beheerkalender. Door het onderhoud aan de evz‟s te
verdelen over de beheercyclus en de verschillende districten, kan gestuurd worden in de
kostenverdeling/-spreiding. Daarvoor dienen de verschillende onderhoudskalenders
samengevoegd te worden en verwerkt tot een meerjarenoverzicht. Dit kan ondersteund
worden met ICT oplossingen. Dit meerjarenoverzicht is input voor het Programma Natuurlijk
water.
De eerste circa vijf jaren na inrichting kunnen leiden tot extra beheer en daardoor tijdelijk
hogere kosten, daarna zal het beheer extensiever zijn. Dit extensieve beheer kan een positief
effect hebben op de kosten, maar dit is niet per definitie het geval. Bij het beheer van een
ingerichte evz is het afvoeren van maaisel één van de maatregelen die nodig is om de
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ecologische doelen te bereiken. De reguliere afzet van maaisel naar de compostering is een
dure maatregel en vormt daarmee de grootste kostenpost van het extensieve beheer.
Wanneer goedkopere alternatieven worden gevonden voor het afvoeren van maaisel, dan leidt
het extensieve beheer wel tot lagere onderhoudskosten.
Het extensiever kunnen maaien is een direct gevolg van het kiezen van de juiste
(her)inrichtingsmaatregelen. Zo leveren de juiste inrichting, in combinatie met beheer en
onderhoud, een kostenbesparing op. Deze afweging dient op projectniveau gemaakt te
worden. Om deze afweging te waarborgen dient ieder voorstel voor inrichtingsmaatregelen
(aanvraag investeringskrediet) ter realisatie van een evz, vergezeld te worden door een
onderhoudsplan en een inschatting van de exploitatielasten. Daarbij dient aangegeven te
worden hoe een en ander past binnen de strategie van het Beheerplan EVZ. Bij de inschatting
van de exploitatiekosten dient rekening gehouden te worden met de reeds genoemde trend:
eerst zullen de kosten stijgen en vervolgens zullen de kosten afnemen.
Daarnaast hebben de volgende randvoorwaarden (mogelijk) financiële gevolgen:
a. creëren van variatie in structuur en ruimte door 1/3 te laten staan
b. maaien en binnen 3-5 dagen afvoeren
c. niet klepelen
d. niet toegestaan bestrijdingsmiddelen te gebruiken
e. rekening houden met gedragscode Flora- en Faunawet / werkprotocollen
f. extensieve begrazing alleen als perceel of aaneengesloten strook groter is dan 5 ha.
g. bestrijding van exoten (vaker maaien)
De verschillen tussen de kentallen en de normbedragen moeten worden geïnterpreteerd. De
verschillen kunnen diverse oorzaken hebben, bijvoorbeeld de leeftijd en ontwikkeling van de
evz, de grondslag, in te zetten materieel, aanpassing onderhoud op basis van
monitoringsresultaten (bijvoorbeeld onderhoud moet worden aangepast op de aanwezigheid
van beschermde soorten). De conclusies worden gebruikt om te sturen in de ambitie (aantal
kilometer evz en type beheer). Uiteraard moet het onderhoud wel tegemoet blijven komen
aan de vastgestelde streefbeelden (dus doelsoorten).
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7 Monitoring
Door de verbeteringen van de natuurkwaliteit te monitoren wordt inzichtelijk wat het effect is
van de uitgevoerde inrichtingsmaatregelen en het gevoerd onderhoud. Monitoring kan
gekoppeld worden aan de uitvoeringsprojecten voor evz‟s. Een onderscheid kan gemaakt
worden tussen inspectie en effectmonitoring.
Inspectie
Het beheer en bijhorende onderhoudsmaatregelen hangen voor een groot deel af van de
ontwikkeling van het gebied. Inspectie is een vorm van monitoring op visuele ontwikkelingen
zoals vegetatieontwikkeling (houtopslag, bedekkingpercentages, enz.). De inspectieresultaten
leiden mogelijk tot aanpassingen in het onderhoudsplan of beheerplan. Inspectie kan
gecombineerd worden met andere activiteiten langs de watergangen, waaronder
bijvoorbeeld de schouw. De frequentie (minimaal jaarlijks), de periode en wie (technisch
medewerkers i.s.m. ecoloog) de inspectie uitgevoerd, wordt opgenomen in het
onderhoudsplan. Indien de inspectie wordt uitgevoerd door externen, brengt dit kosten met
zich mee die in de exploitatiebegroting meegenomen moet worden.
Effectmonitoring
Effectmonitoring heeft betrekking op het inventariseren van flora en fauna en wordt gebruikt
om te beoordelen of de ecologische doelstellingen worden behaald. Het monitoren kan in
samenwerking met andere partijen zoals natuurverenigingen, TBO‟s en de provincie gebeuren.
Het in beeld brengen van de ecologische toestand maakt verder deel uit van het Integraal
Watersysteemmeetnet van Waterschap Aa en Maas (verantwoordelijkheid van de afdeling
Onderzoek en Monitoring). Effectmonitoring heeft vaker een frequentie van 1-5 jaar heeft. De
effectmonitoring is verankerd in het project „Monitoring van Oevers‟.
Het is vanuit praktisch oogpunt en kostenbeheersing niet doenlijk of noodzakelijk iedere
locatie te monitoren. Vergelijkbare evz‟s kunnen dienen als referentielocatie voor het beheer.
De referentielocatie wordt is samenspraak met afdeling Onderzoek en Monitoring
aangegeven in het onderhoudsplan. Het in beeld brengen of de evz goed functioneert, is een
taak van de Provincie.
Gemeenten en andere partijen kunnen de resultaten van effectmonitoring opvragen bij het
Waterschap. Per situatie zal bekeken worden of het nuttig, dan wel noodzakelijk is om een
nieuw ingerichte evz te monitoren.
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Bijlage 1: Beschrijving landschapselementen
De corridor en stapstenen van een evz zijn opgebouwd uit meerdere landschapselementen
zoals poelen en bosjes. Welke dat zijn hangt af van de doelsoorten. De meeste evz‟s zijn
opgebouwd uit een aantal van de onderstaande landschapselementen.
Het gewenste onderhoud voor de verschillende landschapselementen is in meerdere
documenten omschreven, zoals in de Veldgids Flora en Fauna. In bijlage 2 is het onderhoud
concreet uitgewerkt in richtlijnen. Deze richtlijnen vormen een handvat voor een op te stellen
onderhoudsplan, maar het onderhoud dient altijd te worden afgestemd op de locale situatie
en natuurwaarden. De beheerpakketten in hoofdstuk 5 zijn gebaseerd op deze richtlijnen, en
geven per element de gewenste periode en onderhoudsfrequentie aan.
Oever- of plasdraszone
De oever- of plasdraszone begint bij de insteek (vanaf de waterbodem), zie onderstaande
figuur.
insteek
onderhoudspa
d

droog
profiel
talud
doorstroomprofiel
nat
profiel
bodem

Teen/insteek

Een oeverzone kan uit bos, riet en moerasplanten of lage kruiden bestaan. Welke begroeiing
dat moet zijn dient in een streefbeeld gekozen te worden. Dit is mede afhankelijk van
doelsoorten en het type waterloop. Als riet- en moerasvogels de belangrijk doelsoorten zijn,
worden rietruigten gerealiseerd. Als bijzondere planten het doel zijn, wordt gekozen voor een
lagere kruidenoever.

Een goed ontwikkelde oeverzone is bij voorkeur een aantal meters breed. Zo‟n oever bestaat
gedeeltelijk uit overjarig riet en structuurvegetatie is van groot belang. In kruidenrijke oevers
groeien soorten als Dotterbloem, Waterzuring, Watermunt en Moerasspirea. Ook in smallere
oeverzones kunnen aantrekkelijke en waardevolle vegetaties ontstaan.
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Gewone Dotterbloem (Veldgids p. 50)

Watermunt (Veldgids, p. 57)

Belangrijkste soortgroepen

Riet- en weidevogels, vissen, amfibieën, planten en libellen.
Bloemrijke ruigte
Ruigte is een begroeiingsvorm die bestaat uit
hoge kruidachtige planten. Rond de waterlijn en
vlak daarboven op de flauwe oevers komen
natte bloemrijke ruigtes voor; vaak onder
invloed van aanspoelen en ophopen van
strooisel. Bloemrijke ruigtes bloeien op
momenten dat het grasland al gemaaid is en
zijn belangrijk als voedselbron en schuilplek
voor insecten en vogels.

Natte (vochtige) bloemrijke ruigten bestaan uit soorten zoals Grote kattenstaart,
Moerasspirea, Grote wederik en Koninginnenkruid. Drogere bloemrijke ruigten bevatten
soorten zoals Harig wilgenroosje en Boerenwormkruid.
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Grote Kattenstaart (Veldgids p. 51)

Koninginnenkruid (Veldgids p. 54)

Belangrijkste soortgroepen

Libellen, kleine zoogdieren, moerasvogels, vlinders en amfibieën.
Bloemrijk grasland
Bloemrijke graslanden zijn begroeiingen die
bestaan een combinatie van grassen en
kruidachtige planten met kleurige bloemen.
Van nature komen bloemrijke graslanden voor
als eindstadium in de vegetatieontwikkeling op
plaatsen waar bosgroei niet mogelijk is. Net
als bij watervegetaties is de voorkomende
vegetatie afhankelijk van verschillende
milieufactoren: voedselrijkdom, bodemsoort
en vochtomstandigheden. Als maaisel blijft liggen ontstaan vegetaties met Grote brandnetel,
Ridderzuring en Akkerdistel. Dit resultaat wordt versterkt als de zode wordt beschadigd, dit
moet daarom worden voorkomen.

Belangrijkste soortgroepen
Vlinders, kleine zoogdieren, planten en amfibieën.
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Struweel, bosschages en houtwallen
Idealiter is er een geleidelijke overgang van
laag gras via hoger groeiende kruiden naar
opgaande beplanting en bos. De gewenste
situatie is een zo natuurlijk mogelijk struweel /
bosschage (met dood hout, structuurrijke
ondergroei). Vooral bloeiende en besdragende
soorten struiken zijn een voedselbron voor vele
vogels. Ook stekel- en doorndragende struiken,
zoals Braam, Sleedoorn en Meidoorn, horen
aan de randen thuis en bieden beschutting
voor amfibieën. De soort beplanting moet
worden afgestemd op de bodemsoort en natuurlijk de gewenste soorten.
Struwelen op drassige veenbodems bestaan vaak uit wilgenstruiken en sporkenhout en die
op droge zandbodems uit meidoorn of sleedoorn. Veelal bestaat struweel in het
beheergebied uit meidoorn, liguster, braam, roos, kardinaalsmuts en vlier.

Struweel, bosschages en houtwal

Sleedoorn

Belangrijkste soortgroepen
Zoom-, klim- en slingerplanten, (struweel)vogels, kleine zoogdieren, vleermuizen, vlinders,
libellen en amfibieën.
Poel
Poelen zijn niet alleen belangrijk als
voortplantingswater voor amfibieën. Poelen
brengen ook variatie in een terrein. Meer
variatie betekent altijd meer planten- en
diersoorten. Poelen kunnen dienen als
groeiplaats voor water- en moerasplanten, als
leefgebied
voor
insecten
en
andere
ongewervelden, als drinkplaats voor vogels en
zoogdieren. Een goed ontwikkelde poel is tot
maximaal 75% begroeid met moeras- en
waterplanten. Het water is matig voedselrijk tot
voedselrijk. Op de bodem is weinig slib / blad aanwezig. Het zonlicht wordt niet tegen
gehouden door hoge beplanting zoals riet en houtige beplanting. In de buurt van poelen is
wel struweel / bos aanwezig, maar staat niet direct op de oever in verband met bladinval en
beschaduwing.

32/44

Poel
Belangrijkste soortgroepen
Amfibieën en libellen.
Paaiplaatsen en nevengeulen
Paaiplaatsen kunnen bestaan uit ondiepere delen die op een watergang zijn aangesloten,
maar ook delen van watergangen die als zodanig zijn ingericht (ondiepe nevengeulen, delen
achter dammen, flauwe oevers e.d.). Vissen zoals snoek, maar ook ruisvoorn paaien bij
voorkeur af op zachte vegetaties (dus niet op riet(stoppels)). Het is nodig dat de paaiplaatsen
maximaal worden gebruikt. Ze mogen dus niet volledig dichtgegroeid zijn met moeras- en
waterplanten.

Paaiplaats / nevengeul
Belangrijkste soortgroepen
Vissen en libellen.
Faunapassage
Faunapassages zijn er in verschillende vormen en maten. Ze kunnen aangelegd zijn door
het Waterschap, de provincie, de gemeente of Rijkswaterstaat. Zodra het echter gaat om
looprichels, eco-duikers of andere geleidingen die direct langs een watergang liggen, wordt
het technisch onderhoud door de instantie gedaan die de faunapassage heeft aangelegd.
Het schoonmaken van de faunapassage in de watergangen is een taak voor het Waterschap
(„regel kunstwerken‟).
Een goede faunapassage geleidt kleine zoogdieren en amfibieën “als vanzelf” naar de
andere kant van de barrière. Hiervoor is het nodig dat de looprichels naadloos aansluiten op
de (oever)taluds en er geen vuilophopingen zijn in / op de faunapassage. Ook moet er geen
water blijven staan in de looprichels. Bovendien moet er voldoende dekking zijn in de vorm
van langer gras, ruigte of struweel bij de uiteinden van de faunapassage, zodat de dieren
goed naar de faunapassage worden geleid. Let op: de ingang mag niet dichtgroeien.
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Faunapassage
Vispassage
Er zijn veel verschillende soorten vispassages; van heel technisch tot meer natuurlijk. Vistrek
vindt om verschillende redenen plaats, zoals het zoeken naar voedsel, paaien en
overwinteren. Het trektijdstip is soortafhankelijk en de trek kan zowel stroomopwaarts als
stroomafwaarts zijn.

Voorbeelden van vispassages
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Bijlage 2: Onderhoudsrichtlijnen
Algemene beheersadviezen
Gefaseerd en cyclisch onderhoudsbeheer gericht op variatie en structuur in ruimte
(breedte, lengte) en tijd. Dit betekent dat er een consequent beheer wordt toegepast
met een goede maaifrequentie en fasering door delen te laten staan. Een goede
uitgangspositie hierin is om jaarlijks ongeveer 1/3 deel te maaien.
-

Faunabeheer of florabeheer: Onderscheid maken tussen structuurvariatie gericht op
faunabeheer (dus delen laten staan) en floristisch beheer dat meer gericht is op
verschralen en soms gebaat is bij wat vaker maaien en afvoeren. Hierbij dient ook de
Flora- en Faunawet in acht te worden genomen, door rekening te houden met de
levensfase van de fauna.

-

Altijd maaisel verwijderen. Maaisel uit de beek maximaal 3 dagen op talud, omdat
hieruit tussen 3-5 dagen zeer veel voedingsstoffen vrijkomen, kan sterfte onder de
waterfauna veroorzaken. Gemaaid gras van oevers en droge zone niet langer laten
liggen dan 3-5 dagen in verband met vrijkomen van voedingsstoffen. Als maaisel op
het onderhoudspad ligt, krijgen dieren de kans om uit het maaisel te kruipen. Op
enkele plekken bij voorkeur een hoopje (rillen) snoeihout, achterlaten voor dieren.

-

Bestrijdingsmiddelen zijn zeer natuuronvriendelijk en worden in principe niet
toegepast.

-

Overige faunamaatregelen Andere algemene uitgangspunten van natuurvriendelijk
maaibeheer: wildredder en nestmarkering.

-

Tijdstip maaionderhoud: Verschralend effect na september minimaal. Indien in de
zomer maaionderhoud nodig is zoveel mogelijk na 15 juli (en in ieder geval na 1 juni)
i.v.m. opgroei van vogels, wild, jonge vis en amfibieën.

Principe van klepelmaaier
Het principe van de klepelmaaier is dat, in tegenstelling tot ander onderhoudsmaterieel, het
maaisel wordt kort geslagen (afgesneden) met behulp van een ronddraaiende wals met
hieraan twee klepels bevestigd. Het maaisel blijft hierbij achter op het talud. Bij de overige
maaimethoden wordt het maaisel geknipt.
Een klepelmaaier niet gebruiken in een evz of op onderhoudspad van de evz. Dit i.v.m
vrijkomen nutriënten, maar vooral grote schade door kneuzen en vermalen van eieren,
nesten, poppen van insecten e.d.
Uitzondering: eenmalig klepelen kan, indien het terugzetten van hout met ander
onderhoudsmaterieel (bijv. maaikorf) geen blijvende oplossing kan bieden, worden
toegestaan op de plek van de ruigte of opslag van hout. Eenmalig klepelen is hier effectief
zolang er geen sprake is van waardevolle fauna (tabel 2,3 soorten). Inventarisatie hiervan
dient vooraf plaats te vinden.
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Beheer per (inrichtings)element
Element:

Ontwikkelingsbeheer

Instandhoudingsbeheer

Oeverzone

De oeverzone van de watergang bevat
vaak flauwe oevers. Naar verwachting zal
de eerste 3 tot 5 jaar 1 tot 2 keer per jaar
maaien en afvoeren nodig zijn om
dichtgroeien met hout te voorkomen. Het
maaisel dient te worden verwijderd om de
aanwezige voedingsstoffen af te voeren
(vnl. in zandgebieden) en om verruiging
tegen te gaan (vnl. in kleigebieden).

Nadat het gewenst beeld is bereikt is jaarlijks maaien
en afvoeren nodig zijn om dichtgroeien met hout te
voorkomen. Het maaisel dient te worden verwijderd om
de aanwezige voedingsstoffen af te voeren (vnl. in
zandgebieden) en om verruiging tegen te gaan (vnl. in
kleigebieden).

Ook moet er (ivm instandhouding van het
winterbiotoop) gelet worden dat er
gefaseerd gemaaid wordt. Het tijdstip van
uitvoering ligt in de periode september–
oktober.
Werkzaamheden aan de plasdraszones
worden bij voorkeur in de laatste helft van
september of de eerste helft van oktober
uitgevoerd. Aanwezige fauna (amfibieën,
insecten, vogels) wordt dan het minst
verstoord. vermoedelijk hoeft de eerste 4-5
jaar geen onderhoud aan plasdraszones
uitgevoerd te worden.

Ook moet er gelet worden dat er gefaseerd gemaaid
wordt. Het tijdstip van uitvoering ligt in de periode
e
september–oktober of in de 1 helft van juni i.v.m.
najaarsbloeiers (na broedseizoen)

Plasdraszone

Nat profiel

Poel

Paaiplaats of
nevengeul

Houtwal

Als de vegetatie meer dan de helft van het
wateroppervlak van de zone bedekt, is opschoning
gewenst. Er zal naar verwachting om de 2 á 3 jaar
gemaaid moeten worden. Dit moet ook afgestemd
worden op de ontwikkeling van de vegetatie
(bijvoorbeeld houtopslag). Werkzaamheden aan de
plasdraszones worden bij voorkeur in de laatste helft
van september of de eerste helft van oktober
uitgevoerd. Aanwezige fauna (amfibieën, insecten,
De eerste jaren moet wel aanwezige
vogels) wordt dan het minst verstoord. Ook hier moet
houtopslag verwijderd worden, door een
de uitvoering gefaseerd plaatsvinden (laat altijd 30extra maaibeurt in tweede helft juni.
40% van de vegetatie in de zone staan). Overmatige
uitbreiding door riet/struweel tegengaan.
Het eerste jaar na aanleg zal geen
Het natte profiel wordt, voor zover de water aan- en
afvoer dit toelaat, maximaal 1 keer per jaar gemaaid in
onderhoud noodzakelijk zijn.
de late zomer of najaar.
Spontane ontwikkeling. Maaien (1x per 2
Maaien oever (1x per 2 jaar halve poel, half augustus –
jaar halve poel, half augustus - half
half oktober). Poel minimaal schonen, vanaf 90%
oktober). Bladeren verwijderen.
dichtgroei. Overmatige houtopslag verwijderen (1x
Overmatige oeverbegroeiing verwijderen
per jaar helft van de oeverzone, half augustus – half
(1x per 2 jaar, half augustus – half oktober). oktober) Baggeren (1x per 3 jaar halve poel, half
Landbiotoop (bladeren/houtopslag).
augustus – half oktober). Nooit meer dan 90%
baggeren ivm behoud fauna (bagger tijdelijk aan één
kant op oever zetten zodat fauna eruit kan kruipen)
Het beheer van de paaiplaatsen/nevengeul beperkt zich tot het eens in de tien jaar opschonen.
Schonen gebeurt gefaseerd, elke vijf jaar wordt de helft ontdaan van vegetatie. De andere helft wordt
vijf jaar later geschoond, terwijl de eerste helft dan ongemoeid wordt gelaten. De paaiplaatsen /
nevengeulen in de periode maart t/m september ongemoeid laten. Maaisel tijdelijk op waterkant
afzetten, waar het meeste water eruit kan lekken en eventueel meegekomen fauna eruit kan kruipen.
Wanneer bij het schonen grote hoeveelheden slib uit de watergang worden gehaald, is het beter het
slib daar te deponeren waar waardevolle oevervegetatie er geen schade van ondervindt. Het maaisel
en eventueel slib wordt vervolgens binnen 3 tot 5 dagen uit het plangebied afgevoerd.
Op de houtwallen wordt een hakhoutbeheer met
De plantvakken waarop de houtwallen zijn
overstaanders toegepast, waarbij de beplanting
aangelegd kunnen in de aanlegfase
periodiek wordt afgezet. Over het algemeen geldt dat
ingezaaid worden met witte klaver om
voor snelgroeiende boomsoorten (els, es) het afzetten
sterke verruiging te voorkomen (hetgeen
ieder 6 tot 10 jaar moet gebeuren. Voor langzame
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uitmaaien beperkt).

Struweel

Met name bloeiende en besdragende
soorten struiken behouden. In principe
begrazing vermijden zodat een ruigtestrook

Bloemrijk
grasland (vochtig)

groeiers, zoals eik, kan een cyclus van 10 tot 15 jaar
worden gehanteerd. De werkzaamheden worden bij
voorkeur in de maand februari uitgevoerd. Af en toe
over een lengte van 200 a 300m dood hout laten liggen,
takkenhout niet versnipperen. Evt op rillen zetten.
Extensief beheer, alleen boomvormers (verbossing)
tegen gaan. Snelgroeiende soorten eens in de 5 a 10
jaar gefaseerd terugzetten en takken op rillen leggen.

kan ontwikkelen.
Twee maal per jaar maaien en afvoeren (2x per jaar, tweede helft juni en eind september). Controle op
ongewenste soorten zoals brandnetel, akkerdistel, ridderzuring, pitrus en jacobskruiskruid. Is dit meer
dan 15 a 20% van het oppervlakte, dan dienen deze plaagplanten bestreden te worden door de
haarden intensiever te maaien en het maaisel af te voeren.
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Bijlage 3: Maaien versus begrazen (beheervorm in detail)
Maaibeheer / hooibeheer
Het veel toegepaste maaibeheer bestaat uit één of twee keer per jaar maaien en afvoeren
van het gewas. Maaien en afvoeren is een methode om de ontwikkeling van kruidachtige
vegetaties tegen te gaan en een grote natuurlijke soortenrijkdom te ontwikkelen. Het voordeel
van maaibeheer is dat maaitijdstip zodanig te kiezen is, dat de afvoer van nutriënten
maximaal is. Omdat alle vegetatie wordt afgemaaid, treed struweelvorming of andere ruigtes
niet of veel minder snel. Door op het juiste moment te maaien, wordt de groei van grassen
verzwakt en krijgen bloemplanten een kans. Door ontbreken van bemesting en het afvoeren
van maaisel wordt de bodem (vooral op zandgronden) verschraald en ongewenste verruiging
beperkt. In vergelijking met zandgronden, zal de bodemverschraling op kleigronden aanzienlijk
trager verlopen. De maaifrequentie hangt af van de hoeveelheid biomassa en de botanische
doelstellingen. Op voedselrijke gronden met een botanische doelstelling is daarom twee keer
per jaar maaien nodig om tot de gewenste situatie te komen. Als een gewenste situatie is
bereikt, kan een keer per jaar maaien voldoende zijn.
Maaien resulteert in een qua structuur nogal eenvormige vegetatie. Na elke maaibeurt moet
de vegetatie opnieuw opgroeien vanaf bodemniveau. Meestal bestaat de begroeiing volledig
uit kruidachtige planten en grassen waarvan veel soorten tot vergelijkbare hoogte uitgroeien.
Meer variatie in hoogte en meer afwisseling tussen kruidachtige en houtige planten biedt een
overlevingskans en een grotere verscheidenheid aan dieren. Het grootste knelpunt treedt op
direct na het maaien. Dan missen veel dieren de voor hen noodzakelijke vegetatiestructuren
om te schuilen, nestelen of foerageren. Door het gebruik van grote, zware machines raakt de
bodem verdicht en worden dieren en planten doodgereden.
Bij een ecologisch maaibeheer wordt in een maaibeurt niet het gehele oppervlakte bewerkt,
maar blijven er altijd delen overstaan, die bij een volgende maaibeurt kunnen worden
meegenomen. Deze methode heeft als doel om verschillende vegetatiestructuren te
handhaven. Bijvoorbeeld een ruigte wordt jaarlijks voor een derde gemaaid, zodat deze niet tot
bos zal overgaan. Bij een gedifferentieerd beheer worden verschillende beheermaatregelen
naast elkaar toegepast.
Beweidingbeheer
Bij begrazing of beweiding zijn het hoefdieren die de vegetatie in toom houden. Begrazing
kan een goede vorm van ecologische beheer zijn, maar is dat zeker niet altijd.
Door selectieve begrazing, waarbij bepaalde plantensoorten intensiever worden afgevreten
en bepaalde terreindelen vaker worden bezocht, en door favoriete looproutes en rustplekken
ontstaat bij beweiding al snel een structuurrijke begroeiing. Soorten die niet aantrekkelijk zijn
voor de grazer worden minder of niet afgevreten. Bij extensieve begrazing is daardoor vrijwel
altijd sprake van de vorming van ruigte en (doorn)struweel.
Giftige en in de landbouw ongewenste soorten, zoals jakobskruiskruid en distels, worden
door begrazing niet beperkt. Voor grazers smakelijke soorten en door hun groeiwijze
gevoelige soorten verdwijnen of weten in slechts in lage dichtheden te overleven bij
beweiding. Doorgaans zal de begroeiing weinig bloemrijk zijn, omdat bloeiwijzen voedzaam
zijn en dus met graagte worden afgevreten.
De tijdsduur van begrazing heeft een sterk effect op de structuur en samenstelling van de
vegetatie. Zonder bijvoeren dient permanente begrazing extensief te zijn. Met periodieke
begrazing valt een resultaat te bereiken dat meer lijkt op hooien. Bij een hogere veedichtheid
kan een perceel binnen kortere tijd grotendeels worden kaalgevreten. In de periode zonder
begrazing kan de vegetatie tot bloei komen, als de beweidingmomenten goed zijn gekozen.
Omdat de grazers niet permanent aanwezig zijn, zullen begrazingsgevoelige soorten niet uit
de vegetatie verdwijnen.
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Rasterbeweiding is praktisch gemakkelijker en goedkoper uitvoerbaar dan geherderde
beweiding. Bij rasterbeweiding is de mate van kaalgrazen ook beter te sturen. Belangrijke
voordelen van gescheperde beweiding zijn het zaadtransport dat door de schapen wordt
bewerkstelligd en de betere mogelijkheid tot gerichte verschraling omdat uitwerpselen en
urine grotendeels op de overnachtingsplek terecht komen.
Doordat de manier van vreten en de voedselvoorkeur bij verschillende grazers anders is,
heeft het soort grazer een belangrijke invloed op de samenstelling van vegetatie.
Op basis van de voor- en nadelen van begrazing, wordt voor de toepassing in de evz‟s de
volgende uitgangspunten gehanteerd:
 Begrazing heeft vooral effect in grotere gebieden, daardoor komen evz‟s met meer
dan 5 ha komen in aanmerking voor begrazing. Hierbij moeten dan wel grotere
eenheden aanwezig zijn, geen stukken van 5 km van 10 meter.
 In de evz mogen geen beschermde soorten voorkomen, die gevoelig zijn voor
begrazing. Ook wanneer de doelsoorten gevoelig zijn voor begrazing is begrazing
niet toegestaan.
 Begrazing beperkt zich tot grote aaneengesloten gebieden, zodat niet allerlei stukken
moeten worden uitgerasterd. Delen van bossen/struwelen mogen worden
meebegraasd.
 Begrazing bij voorkeur door gespecialiseerde bedrijven, omdat die natuurkennis
hebben en ook het natuurdoel voor ogen hebben.
 Omgevingswens / belevingswaarde
voordelen
Bij begrazing ontstaan geen inrijsporen
of andere schade als gevolg van gebruik
van groot materieel bij
maaiwerkzaamheden;
Moeilijk bereikbare plaatsen kunnen
door grazers gemakkelijker worden
meegenomen

Bij begrazing ontstaat structuur en
microreliëf i.p.v. een eenvormige
grasmat;
Door begrazing ontstaat differentiatie in
ruimte en tijd bij het beheer van één
terrein;
Goede grasmat ontwikkeling, hoewel bij
een te hoge begrazingsdruk een erg
korte grasmat ontstaat, die slechts
oppervlakkig wortelt en niet goed hecht
aan de bodem. Met name op dijken is dit
ongewenst
Begrazing draagt bij aan de verspreiding
van zaden, die door het vee worden
meegenomen.

nadelen
Voor het houden van vee, moeten in de evz extra
voorzieningen, zoals rasters en poorten worden
aangebracht. Het aanbrengen, controleren en
onderhouden van deze voorzieningen brengt extra kosten
met zich mee.
Goede sturing is noodzakelijk om over- dan wel
onderbeweiding te voorkomen. Hiervoor moet goed
overlegd worden met degene die het vee ter beschikking
stelt. De veehouder moet gevoel voor de natuur hebben
en de evz niet zien als een extra weide.
Het vee heeft verzorging nodig. Omdat het Waterschap
zelf geen kudde gaat aanschaffen, komt deze zorg bij de
veehouder te liggen.
Als gevolg van begrazing kan vertrapping van kwetsbare
plekken, zoals oevers beek/watergang en poelen,
plaatsvinden. Monitoring en eventuele uitrastering van
deze plekken kan dit tegengaan..
Begrazing kan nadelig zijn voor de doelsoorten van de
evz. Tred- en vraatbestendige soorten worden
bevoordeeld, terwijl soorten, die niet tegen begrazing
kunnen, achteruitgaan. Begrazing moet dus wel passen
bij het ecologische doel dat gewenst is. (kwetsbare
plekken kunnen natuurlijk worden uitgerasterd.)

Ervaring in district Boven Aa met het uitvoeren van begrazing met schapen is € 300 - € 750
per ha. Ook district Beneden Aa en Hertogswetering hebben ervaringen met
begrazingsvormen.
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Bijlage 4: Landschapselementen per normsystematiek

Element
nat profiel
oever- en
plasdraszone

poel
bloemrijk
grasland

bloemrijke ruigte
struweel,
bosschages en
houtwallen

Normenboek
Natuur, Bos en
Landschap;
Alterra 2008

Verordening
Project Agrarisch
Landschapsbeheer Landschapsbeheer
Noord-Holland
(PAL) St. Oedenrode
(2005)

Vergoedingsystematie
k Groen Blauw
Stimuleringskader
Noord-Brabant (2008)

SN-Landschap
2009 - 2010

rietland/rietkraag,
terrastalud,
plasberm

natuuroever riet

natuuroever riet

poel

amfibieënpoel
natuuroever nat
grasland, bloemrijke
rand

amfibieënpoel
natuuroever nat
grasland, bloemrijke
rand

rietzoom en klein
rietperceel,
natuurvriendelijke
oever
poel

struweelhaag,
knotboom

klein bosje,
knotboom

klein bosje, knotboom

houtwal en
houtsingel,
struweelrand,
knotboom

paaiplaats of
nevengeul
faunapassage
vispassage
overig
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Bijlage 5: Overzicht soortbeschermingsplannen
Voor de volgende 14 zoogdiersoorten zijn soortbeschermingsplannen voorzien:
Meervleermuis, Baardvleermuis, Ingekorven vleermuis, Franjestaart, Tweekleurige
vleermuis, Grijze grootoorvleermuis, Waterspitsmuis, Veldspitsmuis, Noordse woelmuis,
Bever, Boommarter, Otter, Edelhert, Wild zwijn.
Voor de volgende 12 vogelsoorten zijn soortbeschermingsplannen voorzien of al aanwezig:
Geoorde fuut, Grauwe klauwier, Huiszwaluw, Kerkuil, Korhoen, Kwartelkoning, Lepelaar,
Nachtzwaluw, Oeverzwaluw, Slechtvalk, Steenuil, Zwarte stern.
Voor de volgende soorten amfibieën zijn of worden soortbeschermingsplannen opgesteld:
Knoflookpad,
Boomkikker,
Noordelijke
kamsalamander,
Vinpootsalamander,
Alpenwatersalamander, Rugstreeppad, Heikikker, Poelkikker evenals voor de volgende
reptielensoorten: Gladde slang, Levendbarende hagedis, Zandhagedis, Hazelworm en
Adder.
De 24 plantensoorten waarvoor soortbeschermingsplannen worden opgesteld, zijn:
Kranskarwij,Veenmoszegge, Drijvende waterweegbree, Klein nimfkruid, Grote biesvaren,
Waterlobelia, Teerguichelheil, Kruipend moerasscherm, Heidekartelblad, Klein glidkruid,
Knolsteenbreek, Moerasstreepzaad, Kruipende moerasweegbree, Koprus, Beenbreek,
Rapunzelklokje, Genadekruid, Weidekervel, Grote bremraap, Witte rapunzel, Zwarte
rapunzel, Knikkend nagelkruid, Kleine veenbes, Langstengelig fonteinkruid.
Voor mossen wordt voor één prioritaire soort een soortbeschermingsplan opgesteld.
Voor 10 vlindersoorten worden soortbeschermingsplannen voorzien: Bont dikkopje,
Kommavlinder, Bruine eikenpage, Sleedoornpage, Gentiaanblauwtje, Pimpernelblauwtje,
Donker pimpernelblauwtje, Heideblauwtje, Grote weerschijnvlinder, Kleine ijsvogelvlinder.
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Bijlage 6: De toepassing van gedoogplichten bij het
onderhoud van evz’s
Onderstaande tekst betreft een advies van juridisch zaken, maar het advies moet nog op
een uniforme en praktische lijn worden uitgewerkt en afgestemd met de districten. Dit kan
betekenen dat het advies nog aangepast wordt.
Probleemstelling
Op de uitvoering van onderhouds - en herstelwerkzaamheden is de gedoogplicht uit artikel
5.23 Waterwet van toepassing. De bepaling luidt als volgt:
Artikel 5.23
1. Rechthebbenden ten aanzien van onroerende zaken zijn gehouden
onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan waterstaatswerken te gedogen, voor
zover die werkzaamheden geschieden door of onder toezicht van de beheerder.
2. Rechthebbenden ten aanzien van gronden, gelegen aan of in een
oppervlaktewaterlichaam waarvan het onderhoud geschiedt door of onder
toezicht van een beheerder, zijn gehouden op die gronden specie en maaisel te
ontvangen, die tot regulier onderhoud van dat oppervlaktewaterlichaam worden
verwijderd.
3. De beheerder stelt de rechthebbenden ten minste achtenveertig uur van
tevoren schriftelijk in kennis van de voorgenomen werkzaamheden
De vraag is gesteld of deze bepaling ook van toepassing is op het onderhoud van evz‟s c.q.
natuurvriendelijke oever of stapstenen. Voor het antwoord op deze vraag is bepalend of de
evz als (onderdeel van een) waterstaatswerk gekwalificeerd kan worden.
Begrip waterstaatswerk
In de Waterwet is het begrip waterstaatswerk meer nauwkeurig gedefinieerd als
oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk. Omdat
het niet onder een van de andere categorieën begrepen kan worden, zou een evz dus
onderdeel van het oppervlaktewaterlichaam moeten zijn om onder het begrip
waterstaatswerk te vallen. De begripsbepalingen in de Waterwet bevatten de volgende
definitie voor het begrip oppervlaktewaterlichaam:
“samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin
aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk
aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna”
De oevers maken dus onderdeel uit van het waterstaatswerk. In de Keur wordt “oever”
omschreven als “zone tussen de bodem van een oppervlaktewaterlichaam en de insteek,
waarin een (geleidelijke) overgang plaatsvindt van natte naar droge omstandigheden”. De
evz, natuurvriendelijke oever of stapsteen kan dus onderdeel uitmaken van het
oppervlaktewaterlichaam als het een overgangszone is tussen natte en droge
omstandigheden.
Voor de inwerkingtreding van de Waterwet is In de literatuur het begrip waterstaatswerk
ondermeer omschreven als verzamelnaam voor alle objecten van waterstaatkundige zorg.
Waar een waterloop de functie evz of een vergelijkbare natuurfunctie heeft, is de inrichting
en onderhoud van de evz, natuurvriendelijke oever of stapsteen het object van
waterstaatkundige zorg en daarmee een waterstaatswerk. Deze omschrijving kan, in
aanvulling op de definities van de Waterwet, houvast bieden bij het duiden van het begrip
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Ontvangstplicht
Behalve een gedoogplicht voor het gedogen van het werk, geldt er ingevolge lid 2 van artikel
5.23 Waterwet eveneens een ontvangstplicht voor aanliggende eigenaren. Deze
ontvangstplicht is ook gekoppeld aan het begrip oppervlaktewaterlichaam. Deze
ontvangstplicht geldt in beginsel dus ook voor specie en maaisel afkomstig van
natuurvriendelijke
oevers
en
evz‟s
die
onderdeel
uitmaken
van
het
oppervlaktewaterlichaam7.
Bekendmaking
Lid 3 van bovenvermeld artikel verplicht tot het in kennis stellen van rechthebbenden. Dit
dient ten minste 48 uur van tevoren te gebeuren. Het reguliere (half-)jaarlijkse onderhoud
kan door publicatie in krant of huis-aan-huisblad bekendgemaakt worden. Groot onderhoud
of specifieke projecten vereisen maatwerk.
Schadevergoeding
Voor wat betreft vergoeding van schade ontstaan ten gevolge van de uitvoering van het
onderhoud bepaalt artikel 7.14 Waterwet dat aan benadeelden een vergoeding wordt
toegekend voor zover de schade “redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te
blijven”. De bestaande praktijk van schadevergoedingen volgens vastgestelde normen komt
aan deze eis tegemoet.
Conclusie
De eigendomsverhoudingen zijn niet van belang bij het beoordelen of de gedoogplichten uit
de Waterwet ingezet kunnen worden. Bepalend is of er sprake is van een waterstaatswerk,
meer in het bijzonder van een oppervlaktewaterlichaam. Een flauwe oever of stapsteen die
natuurvriendelijk is ingericht en dient als (onderdeel van een) evz maakt onderdeel uit van
dat oppervlaktewaterlichaam. Delen van evz‟s die als droog bestempeld moeten worden zijn
geen “objecten van waterstaatkundige zorg‟. Voor die delen kan de gedoogplicht niet ingezet
worden. Waar sprake is van een oppervlaktewaterlichaam geldt daarnaast de ontvangstplicht
voor aanliggende eigenaren, ook voor specie en maaisel afkomstig van de evz.

7

Zie ook AB 2000/268 en AB 2000/437 met noot Van Hall.
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Bijlage 7: Opschalen van eenheidsprijzen naar normbedrag
Alle ecologische verbindingzones zijn opgebouwd uit verschillende landschapselementen.
Als over een langer traject wordt gekeken zullen de elementen zich herhalen. Afhankelijk van
de doelsoorten en het type gebied zullen bepaalde elementen (bosjes, natte elementen)
meer of minder aanwezig zijn. Met behulp van de „Streefbeelden voor ecologische
verbindingszones voor Waterschap Aa en Maas‟ kunnen de gemiddelde verhoudingen van
landschapselementen voor alle evz's ingeschat worden. Dit is gedaan voor een denkbeeldig
traject van 10 km (25 ha). Om recht te doen aan de verschillende typen EVZ die er in praktijk
zijn (afhankelijk van doelsoorten/gebied) zijn de vier beheerpakketten doorgerekend.

Beheerpakket

Feit: 10m breed; 1 ha/km dus in totaal 10ha, waarvan:

1 Natte As

A1b Oever/plasdras
A1c Bloemrijk grasland
A1d Bloemrijke ruigte
A1f Paaiplaats/nevengeul
A1g Faunapassage
A1h Vispassage
A1j Overige

Beheerpakket

Feit: 25m breed; 2.5 ha/km dus in totaal 25ha, waarvan:

2 Natte As met Houtwal en
struweel

A2b Oever/plasdras
A2c Bloemrijk grasland
A2d Bloemrijke ruigte
A2e Struweel/bossage/houtwal
A2f Paaiplaats/ nevengeul
A2g Faunapassage
A2h Vispassage
A2j Overige

7 ha
5 ha
3 ha
10 ha
-

3 Natte As met Nat Kralensnoer

A3b Oever/plasdras
A3c Bloemrijk grasland
A3d Bloemrijke ruigte
A3f Paaiplaats/nevengeul
A2g Faunapassage
A3h Vispassage
A3i Poel

14 ha
4 ha
5,5 ha
1,5 ha (per poel 400m2),
minimaal 25 stuks

7 ha
2 ha
1 ha
-

A3j Overig
4 Natte As met Nat Kralensnoer,
Houtwal en struweel

A4b Oever/plasdras
A4c Bloemrijk grasland
A4d Bloemrijke ruigte
A4e Struweel/bossage/houtwal
A4f Paaiplaats/nevengeul
A4g Faunapassage
A4h Vispassage
A4i Poel
A4j Overig

10,5 ha
4 ha
5 ha
4 ha
1,5 ha (per poel 400m2),
minimaal 25 stuks
-
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