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- RG95.29767

onderwerp

- Vaststelling Begrenzingenplan
Gelderse Poort Oost

Hierbij delen wij u mede da wij op 18 juli 1995 het Begrenzingenplan
Gelderse Poort Oost hebben vastgesteld. Tevens hebben wij besloten het in
april 1995 vastgestelde Beheers- en Begrenzingenplan Gelderse Poort Ooijpolder en de delen van de Huissense Waard die zijn begrensd in het Beheersplan Rijn- en Waaluiterwaarden samen te voegen met Gelderse Poort
Oost waardoor er één Begrenzingenplan voor de Gelderse Poort van toepassing is.
Vaststelling van het begrenzingenplan betekent dat ondernemers die grond
in eigendom en/of gebruik hebben in het gebied dat begrensd is als beheers- of reservaatsgebied de mogelijkheid hebben om op basis van vrijwilligheid een beheersovereenkomst te sluiten. Overeenkomsten kunnen
ingaan per 1 augustus 1995.
Grond die is begrensd als reservaats-, natuurontwikkelings- of aankoopgebied kan, eveneens op 3asis van vrijwilligheid, door het Bureau Beheer
Landbouwgronden (BBL) worden gekocht ten behoeve van de realisering van
in het begrenzingenplan opgenomen doelstellingen.
Binnenkort ontvangt u van het BBL een exemplaar van het vastgestelde
begrenzingenplan.
Overigens is sinds enige tijd ten oosten van het Pannerdens Kanaal de
Gebiedscommissie Gelderse Poort actief. In deze commissie hebben onder
andere drie landbouwers uit het gebied zitting. De commissie heeft als
taak de realisatie van de doelen uit het begrenzingenplan te versnellen
door aankoopmogelijkheden te signaleren die eventueel na kavelruil kunnen
leiden tot een beter verkavelingssituatie voor landbouw en natuur. De heer
De Walle wiens telefoonnummer u hierna aantreft is secretaris van de gebiedscommissie.
Indien u nader geïnformeerd wilt worden over beheersovereenkomsten of het
verkopen van grond, kunt u contact opnemen met de heer E.W. de Walle van
het BBL.

Inlichtingenbij
vonden -

dhr. R. van Eijden
1 AUG, 1995
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599507

Postbank 889762
ABNAMRO Arnhem 638026 463
BNG 's-Granhag. 28 80 10 824
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Daartoe kunt u gebruik maken van bijgaande briefkaart. Daarnaast is de
heer De Walle telefonisch bereikbaar onder nummer 085-781459 (na 1 oktober
026-3781459).
Gedeputeerde Staten van Ge lderland
-
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Gelderse Poort Oost

1 267 ha
442 ha
743 ha

beheersgebied
reservaatsgebied
natuurontwikkelingsgebied

Provinciale Commissie Beheer Landbouwgronden Gelderland
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1.

Inleiding

1.1

Nadere Uitwerking Rivieren Gebied

In diverse plannen wordt een meer natuurlijke ontwikkeling van het rivierengebied
voorgestaan.
Zo is in het kader van de Nadere Uitwerking Rivieren Gebied de Gelderse Poort aangewezen als een van de zeven stimuleringsprojecten in het rivierengebied. In dat verband
heeft de Stuurgroep De Gelderse Poort, gevormd door bestuurders van de provincie en
de betrokken departementen (VROM, V&W, LNV,) een visie op de ontwikkelingsmogelijkheden van het Gelderse Poortgebied opgesteld.
De door de Stuurgroep opgestelde Ontwikkelingsvisie geeft de voorkeur aan het
benutten van rivierdynamiek voor natuurontwikkeling. Doorslaggevend daarbij zijn de
mogelijkheden die de Gelderse Poort biedt om het rivierenlandschap in al zijn hoedanigheden nieuw leven in te blazen.
Dit beleid is gericht op duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke
en landschappelijke waarden.
Met betrekking tot de ecologische waarden is het beleid met name gericht op het
versterken van de duurzaamheid. In dit licht kiest de overheid voor het realiseren van
een ruimtelijk stabiele, duurzaam te behouderf ecologische hoofdstructuur.
Voor de realisatie van deze doelstellingen in het agrarische cultuurlandschap zijn
beheerslandbouw en verwerving van landbouwgronden ten behoeve van reservaatsvorming of voor natuurtechnische inrichtingsmaatregelen van essentiële betekenis.
Daartoe worden relatienotagebieden (beheers- en reservaatsgebieden) en natuurontwikkelingsgebieden aangewezen.
De basis voor het aanwijzen van relatienota- en natuurontwikkelingsgebieden is gelegen
in de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling (RBON).
In het Structuurschema Groene Ruimte is de Gelderse Poort aangewezen als strategisch
groenproject (SGP). Dit betekent dat extra prioriteit gegeven zal worden aan grondverwerving en inrichting; voorts dat extra middelen beschikbaar zijn voor landinrichting en
openluchtrecreatie. Een SGP dient in 15 jaar gerealiseerd te worden.

1.2

Natuurontwikkelingsgebieden en aankoopgebieden

Een natuurontwikkelingsgebied is een gebied gelegen binnen de ecologische hoofdstructuur waarin door middel van het opnieuw inrichten van het gebied hogere natuurwaarden kunnen worden gerealiseerd. Voordat in natuurontwikkelingsgebieden tot inrichting
kan worden overgegaan moeten de betreffende gebieden worden begrensd en de daarin
gelegen gronden worden aangekocht en/of ingericht.
Indien het vanuit verwervingsoogpunt gewenst is kan een ruimer aankoopgebied worden
begrensd dan het natuurontwikkelingsgebied zelf. De daarin gelegen cultuurgronden
kunnen voor verwerving ten behoeve van uitruil met het natuurontwikkelingsgebied zelf
in aanmerking komen.

2

1 .3

Beheers- en reservaatsgebieden

In beheersgebieden wordt er naar gestreefd de landbouw de bedrijfsvoering te richten
op doeleinden van natuur en landschap. Er is sprake van een extra inspanning of juist
het achterwege laten daarvan ten behoeve van natuur en landschap. De ondernemers in
de landbouw die hieraan meewerken ontvangen daarvoor een vergoeding wanneer zij
met het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL), op basis van vrijwilligheid, een beheersovereenkomst sluiten.
In reservaatsgebieden wordt er naar gestreefd om de betreffende grond op basis van
vrijwilligheid aan te kopen ten behoeve van specifiek beheer gericht op instandhouding
en/of ontwikkeling van kwestbare natuurwaarden. Het Staatsbosbeheer komt thans
voor het beheer van dergelijke kwestbare natuur in de Gelderse Poort Oost in aanmerking. Onderzocht wordt in hoeverre anderen kunnen worden betrokken bij het toekomstige eindbeheer. In de periode voorafgaande aan deze verwerving kunnen ondernemers,
op dezelfde wijze als in beheersgebieden, op basis van vrijwilligheid een beheersovereenkomst sluiten.
In beheers- en reservaatsgebieden worden de beheersverplichtingen en vergoedingen
vastgelegd in de hiervoor genoemde beheersovereenkomst.

1.4

Bergboerenregeling

Naast de in paragraaf 1.3 beschreven beheersregeling wordt in Nederland de zogenaamde bergboerenregeling toegepast. De bergboerenregeling is de nationale uitwerking
van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de
landbouw in bergstreken en sommige probleemgebieden.
De regeling wordt toegepast in beheers-, reservaatsgebieden en in sommige gebieden
daarbuiten. In deze gebieden kunnen ondernemers een compenserend vergoeding
ontvangen, indien zij een overeenkomst sluiten, waarbij zij zich verplichten de van
nature aanwezige terreinomstandigheden in stand te houden. Het gaat hierbij om
zogenaamd passief beheer (pakket 1).

1.5

Het opstellen van een begrenzingenplan

De mogelijkheid om tot realisering van een natuurontwikkelings- en reservaatsgebied
over te gaan, evenals de mogelijkheid voor ondernemers om in beheers- en reservaatsgebieden beheersovereenkomsten te sluiten, ontstaat nadat Gedeputeerde Staten (GS)
voor het betreffende gebied een begrenzingenplan hebben vastgesteld.
Het begrenzingenplan wordt opgesteld door de Provinciale Commissie Beheer Landbouwgronden (PCBL). In de PCBL hebben vertegenwoordigers van Landbouw- en
Natuurbeschermingsorganisaties, Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer en Landbouw Natuurbeheer en Visserij, Provinciale Overheid, Gemeenten en Waterschappen zitting.
Voordat een begrenzingenplan door GS wordt vastgesteld vindt door de Commissie
Beheer Landbouwgronden (CBL) een toetsing aan het relevant landelijk beleid plaats.
In de procedure voor het opstellen van een begrenzingenplan is voorzien in de mogelijkheid voor de betrokkenen tot het kenbaar maken van hun mening.
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1 .6

Grondverwerving

Door begrenzing van natuurontwikkelings- en/of reservaatsgebieden ontstaat er voor het
BBL de mogelijkheid de agrarische cultuurgronden te verwerven. Deze is gebaseerd op
vrijwilligheid en geschiedt tegen agrarische waarde. Verwerving van gronden door het
BBL is per definitie mogelijk binnen natuurontwikkelings- en reservaatsgebieden, waar
ten aanzien van het BBL een beroep op de koopplicht kan worden gedaan. Ook daarbuiten kan verwerving mogelijk zijn in daartoe aangewezen aankoopgebieden.
Buiten het natuurontwikkelingsgebied verworven gronden worden door middel van
grondruil binnen de begrenzing van het natuurontwikkelingsgebied gebracht. Eigendommen van het BBL gelegen in het natuurontwikkelingsgebied worden op het moment dat
er een in te richten cluster van percelen ontstaat overgedragen aan veelal het SBB.
Inrichting van de gebieden mag geen nadelige gevolgen hebben voor omliggende
percelen. Na overdracht van de gronden is de eigenaar verantwoordelijk voor de inrichtings- en/of beheersmaatregelen van het natuurontwikkelingsgebied, c.q. voor het
beheer van reservaatsgebied.
Grondverwerving geschiedt in principe door het BBL.

1.7

Beheersovereenkomsten

Na vaststelling van het begrenzingenplan kan een ondernemer voor (een deel van) zijn in
het beheers en/of reservaatsgebied gelegen cultuurgrond een beheersovereenkomst
sluiten.
In de beheersovereenkomst leggen de ondernemer en het BBL de beheersverplichtingen
en vergoedingen vast. Ten aanzien van de in de beheersovereenkomst op te nemen
beheersverplichtingen, heeft de ondernemer een aantal keuzemogelijkheden.
De beheersovereenkomst heeft een looptijd van vijf jaren, doch kan, indien de ondernemer dat wenst, elk jaar worden opgezegd.

4

2.

BESCHRIJVING VAN HET GEBIED

2.1

Algemeen

Waar de Rijn ons land binnen komt en zich vertakt in Nederrijn, Waal en IJssel, ligt de
Gelderse Poort. De stuwwallen van Nijmegen, Kleef en Montferland vormen als het ware
de poort waardoor de rivier Gelderland binnenkomt.
De Gelderse Poort is ruim 200 km 2 groot en ligt voor de ene helft op Duits en voor de
andere helft op Nederlands grondgebied. Dit plan heeft betrekking op het deel van de
Gelderse Poort dat is gelegen ten noorden van de Waal en aan weerzijde van het
Pannerdens Kanaal. Voor het andere deel van de Gelderse Poort is het begrenzingenplan
Gelderse Poort (Ooypolder) en het beheersplan Rijn en Waaluiterwaarden van toepassing.

2.2

Natuur en landschap

Door zijn omvang en de ligging -tussen de stuwwallen en aan de top van de delta heeft
dit gebied kansen om uit te groeien tot een uniek deel van het rivierenlandschap, met
alle soorten natuur die daar bij horen: open water, slibvlakten, rietmoerassen, rivierduinen ooibossen, kruidenrijke graslanden en ruigten met hier en daar bomen en struiken.
Aan de voet van de stuwwal liggen kansen voor kwelafhankelijke natuur zoals natte
graslanden en bronbossen.
Verspreid liggende natuur kan met elkaar worden verbonden, bijvoorbeeld door lange,
smalle linten langs de Rijnstrangen te verbreden en in de uiterwaarden nieuwe grote
gebieden te ontwikkelen die verbindingen leggen tussen bestaande kleine gebieden.
Hierdoor ontstaan nieuwe, aaneengesloten leefgebieden, ook voor dieren waarvoor nu
geen plaats is.

2.3

Landbouw

De landbouw in het gebied wordt in het algemeen beoordeeld als vrij sterk en perspectiefvol. De externe produktie omstandigheden zijn in het algemeen vrij goed, evenals de bedrijfsstructuur. Het gebied heeft een intensieve melkveebezetting. Er is sprake
van sterke akkerbouw, hier en daar fruitteelt en intensieve veehouderijbedrijven.
In het Rijnstrangengebied en het Gelders Eiland is sprake van een redelijk goede bedrijfsstructuur met economisch gezonde bedrijven en een vrij goede verkaveling. Plaatselijk is
de ontsluiting echter onvoldoende en de afstand van de bedrijfsgebouwen tot de
veldkavels Vrij groot. De rundveehouderij is zeer sterk met vooral in het westelijk deel
relatief veel jonge bedrijfshoofden. Ook de akkerbouw is in het westen sterk.
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2.4

Ruimtelijk beleid

In onderstaande overzichten zijn de aanduidingen van de onderhavige gebieden in het
relevante rijks-, provinciaal- en gemeentelijke beleid weergegeven.
Rijk
Beleidsplan

Aanduiding

Structuurschema Groene
Ruimte

Strategisch Groen Project

Vierde Nota Ruimtelijke
Ordening Extra

Groene Koers

Natuurbeleidsplan

relatienotagebied
natuurontwikkelingsgebied

75 % in kerngebied
25 % in uiterwaarden
8 % in kerngebied
92 % in uiterwaarden

Provincie Gelderland

Beleidsplan

Aanduiding

Streekplan Midden Gelderland

bevorderen dat het agrarisch gebruik mede zal worden
afgestemd op de doelstelling van natuurbehoud. Daarbij
zijn verbeteringen van de produktieomstandigheden
mogelijk, mits ze passen binnen het op natuur- en landschapsbeheer gerichte beleid. Ontgrondingen worden in
beginsel niet verenigbaar geacht met de uitgangspunten
van het beleid voor dit gebied.

Waterhuishoudingsplan

gebied met water voor landbouw en kwelafhankelijke
land- en waternatuur waarbij de inrichting en het beheer
van het waterhuishoudingssysteem allereerst is gericht
op veiligstelling en herstel van bijzondere natuur door
een daarop afgestemd peilbeheer.

-

Gemeenten
Bestemmin gsp/an
buitengebied

gebied

Zevenaar
Rijnwaarden

agrarisch gebied of agrarisch gebied met
landschappelijke waarden
Rijnstrangen

Groene rivier
Geitenwaard
Bijland
Lobberdensche Waard
Kleine Gelderse Waard
Duiven
Bemmel

agrarisch gebied met of (grote) landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke
waarden
agrarisch gebied
agrarisch gebied met natuurwaarden
natuurgebied
agrarisch uiterwaard gebied
natuurgebied
agrarisch gebied met grote landschappelijke
(en natuurwetenschappelijke) waarden

Roswaard
Angerensche- en Doornenburgsche Buitenpolder

Huissen

Aanduiding

Middelwaard
Huissensche Waarden

agrarisch gebied met grote landschappelijke
waarden
agrarisch uiterwaardgebied met grote landschappelijke waarden
agrarisch gebied met grote landschappelijke
waarden

Interimwet ammoniak en veehouderij
Voor de toepassing van de lnterimwet ammoniak en veehouderij worden bepaalde
bossen, natuurterreinen en landschapselementen, als voor verzuring gevoelig gebied
aangemerkt. In de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij is bepaald dat reservaatsgebieden of natuurontwikkelingsgebieden, voor zover deze na 1 mei 1988 zijn dan
wel worden begrensd, niet als voor verzuring gevoelig gebied worden aangemerkt.
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3.

STREEFBEELDEN NATUUR EN LANDSCHAP

3.1

Algemeen

De Gelderse Poort neemt een strategische positie in voor planten en dieren in het
stroomgebied van de Rijn. Op de overgang van het midden-Rijntraject naar de Rijndelta
heeft het gebied eigenschappen van deze beide deelsystemen. Dit maakt de Gelderse
Poort zo gedifferentieerd en potentieel belangrijk voor riviergebonden organismen.
Hierdoor vormt het een belangrijk kerngebied maar ook een belangrijke stapsteen voor
tal van dieren en planten die de Rijn als levensader (zouden kunnen) gebruiken, zoals
stroomdal- en ooibosplanten, riviervissen, roofvogels en moeras- en watervogels.
Om deze mogelijkheden ten volle te kunnen benutten dient het riviersysteem weer een
meer natuurlijk karakter te krijgen inclusief meanders en (meestromende) nevengeulen.
In dat landschap komen onder andere ook ooibossen en natuurlijke graslanden voor.
De concept-ontwikkelingsvisie opgesteld door de in het kader van de NURG ingestelde
stuurgroep Gelderse Poort onderscheidt drie gradaties van 'natuurlijkheid' in de na te
streven natuurgebieden: spontane natuur, begeleide natuur en beheerde natuur. Deze
drie typen natuur verschillen onderling in de manier waarop de mens de natuurlijke
ontwikkeling beïnvloedt. Van spontane natuur via begeleide natuur naar beheerde natuur
neemt de onzekerheid over het eindbeeld af.
•
De ontwikkeling van spontane natuur zal niet door mensen worden bijgestuurd met
het oog op het gewenste eindresultaat. Wel zal de ontwikkeling veelal op gang
worden geholpen. Het kan daarbij gaan om eenmalige ingrepen zoals ontgronding,
het dempen van sloten, het verwijderen van kades of het inbrengen van zaadbronnen of introduceren van ontbrekende diersoorten (bevers). In de Ontwikkelingsvisie
wordt gestreefd naar spontane natuur in de Lobberdensche Waard en in een deel
van de Rijnstrangen, waar zich naar verwachting ooibossen en dynamische
rietmoerassen zullen ontwikkelen.
•
In grote delen van de Gelderse Poort voorziet de Ontwikkelingsvisie begeleide
natuur. Het proces van natuurontwikkeling wordt hier actief bijgestuurd. In de
Rijnstrangen en in de geplande nevengeulen zal die ontwikkeling daarnaast worden
bijgestuurd door een uitgekiend waterbeheer. Ook hier geldt dat processen in gang
worden gezet met inrichtingsmaatregelen als ontgronding, aanpassing van de
waterhuishouding en het graven van nevengeulen.
•
In de gebieden met beheerde natuur zijn de menselijke inspanningen naar verhouding het meest intensief. De inrichtings- en beheersmaatregelen in deze gebieden
zijn steeds gericht op behoud en ontwikkeling van specifieke natuurwaarden zoals
soortenrijke stroomdalgraslanden, weidevogels, landschapselementen.
Naast bovengenoemde natuurtypen, maakt de Ontwikkelingsvisie onderscheid in twee
typen landbouw: gebieden met natuurgerichte landbouw en landbouwgebieden.
• In gebieden met natuurgerichte landbouw is het agrarisch grondgebruik mede

afgestemd op de behoud en ontwikkeling van specifieke natuurwaarden. In de
meeste gevallen kan dit indien de boeren op vrijwillige basis en tegen een financiele beloning afspraken maken met het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) over
het beheer van hun landbouwgronden. Daarbij gaat het om behoud en ontwikkeling
van bijzondere vegetaties, weidevogelgebieden en landschapselementen.
• In landbouwgebieden staat een duurzame ontwikkeling van de landbouw voorop.
Ook in deze gebieden wordt gestreefd naar een economisch rendabele landbouw
en het realiseren van en handhaven van de algemene milieukwaliteit.

Bovenbeschreven streefbeelden uit de Ontwikkelingsvisie gelden voor de lange termijn
en hebben betrekking op de omzetting van 3.000 ha cultuurgrond in nieuwe natuur.
Waar de ambities zo hoog liggen, is evenwel een zekere fasering van de inzet van
instrumenten nodig. Met name de grondverwervingsmogelijkheden ten behoeve van
grootschalige natuurontwikkeling vereisen een gefaseerde aanpak.
Voor realisatie van de beschreven streefbeelden zijn natuurtechnische inrichtingsmaatregelen en beheer door natuurbeschermingsorganisaties evenals agrarisch natuurbeheer
van grote betekenis. Daartoe zullen natuurontwikkelingsgebieden en relatienotagebieden
(beheers- en reservaatsgebieden) worden aangewezen.
De volgende natuurtypen maken deel uit van het natuurstreef beeld voor de lange termijn
voor dit gebied.
3.2
Een levende rivier
Uit de onderzoeken van Rijkswaterstaat naar het ecologisch herstel van de Rijn blijkt dat
in de huidige bedding van de rivier nog maar een deel van de oorspronkelijke rivierbewoners kan leven. Een deel van deze achteruitgang is te wijten aan de vervuiling van de
Rijn; een ander deel is het gevolg van de rivierkundige werken aan de rivier. Nu de
waterkwaliteit van de Rijn zichtbaar verbetert, is het voor een ecologisch herstel
allereerst noodzakelijk de natuurlijke leefomstandigheden van de stromende rivier te
herstellen. In de Gelderse Poort blijken de meeste soorten riviervissen thans voor te komen, zij het
in slechts geringe aantallen. De rivier zelf vervult een functie als verbindingsbaan voor
trekvissen als zalm, zeeforel, zeeprik en rivierprik. De huidige betekenis van het zomerbed als foerageer- en paaigebied voor riviervissen blijkt echter beperkt te zijn. Een aangepaste oeverinrichting met grind- en zandbanken kan veel verbetering brengen; voor
een volwaardig herstel van de visstand zijn echter ook open verbindingen met nevengeulen, strangen, klei- en zandputten in de uiterwaarden nodig. Deze zijwateren blijken
namelijk een essentiële rol te vervullen als foerageer-, paai- en winterverblijfplaats voor
de meeste soorten riviervis.
Vooral nevengeulen kunnen voor het herstel van het rivierecosysteem van grote waarde
zijn. Ze bieden namelijk levenskansen voor rivierorganismen waarvoor in het druk bevaren en vastgelegde zomerbed thans geen ruimte meer bestaat.
3.3
Strangen
Ook wateren die slechts aan de benedenstroomse kant of alleen periodiek met de rivier
in verbinding staan zijn van grote ecologische waarde. In deze voedselrijke, slibrijke
strangen en plassen kunnen waterinsecten, vissen en amfibieën zich veelal goed reproduceren en grote populaties vormen. Deze wateren vormen dan ook een belangrijke
voedselbron in het rivierecosysteem waarvan door steltlopers, visetende vogels, roofvissen en andere roofdieren geprofiteerd kan worden. In de Gelderse Poort Oost komen
dergelijke wateren thans voor in diverse uiterwaarden en de Oude Rijn in de Rijnstrangen
dient tot dit type water gerekend te worden.
3.4
Voedselrijke rietmoerassen
In wateren als strangen, kleiputten of kolken die, als gevolg van een hoge omkading,
slechts incidenteel door de rivieren worden overstroomd is de ontwikkeling van moerasen waterplanten mogelijk. In de Gelderse Poort hebben deze waardevolle rietmoerassen
zich ontwikkeld in o.m. grote delen van de Oude Rijnstrangen. Deze voedselrijke
moerassen vormen een belangrijke leefomgeving voor amfibieën, moeras- en watervo-

gels. Zo zijn de Rijnstrangen een belangrijk broedgebied voor moerasvogels als roer domp, Zwarte stern en zomertaling.
3.5
Zandwinplassen
De grote zandwinplassen zoals de Bijland, hebben een belangrijke rol als pleisterplaats
voor overwinterende en ruiende watervogels (ganzen en eenden) en bieden door hun
veelal grote visrijkdom een belangrijk foerageergebied voor visetende watervogels als
aalscholvers en visarenden. Hun beperkte betekenis voor waterplanten en als broedgebied voor watervogels is grotendeels te wijten aan het ontbreken van ondiepe randzones
en natuurlijke oeverbegroeiingen. De waterkwaliteit en biologische activiteit van de
plassen zelf is over het algemeen goed ontwikkeld, mede door naar de plassen toestromende grondwater.
3.6
Natuurlijke oevers
In de Gelderse Poort worden de oevers van de rivier, de plassen en de strangen tot aan
de waterlijn op de meeste plaatsen door de landbouw gebruikt als wei- of hooiland.
Hierdoor komen slechts over een kleine lengte natuurlijke oevers voor langs de bovenbeschreven wateren. Natuurlijke oevers zijn vooral te vinden langs de meest moerassige
wateren zoals de Rijnstrangen en over een beperkte lengte langs de rivier.
3.7
Ooibossen
Bos komt in de Gelderse Poort thans sporadisch voor. In de Lobberdensche Waard, Rijnstrangen en lokaal ook elders, komen overwegend jonge zachthoutooibossen voor die
veelal spontaan zijn opgeslagen in verlaten kleigaten. In de Lobberdensche Waard heeft
zich in een dergelijk schietwilgenbos een, nog steeds groeiende, kolonie aalscholvers
gevestigd.
Graslanden
3.8
Door de voedselrijke uiterwaardgraslanden, maar ook de akkers en graslanden in de
binnendijkse gebieden, heeft de Gelderse Poort een belangrijke aantrekkingskracht op
ganzen. De aanwezigheid van enkele geschikte slaapplaatsen (Bijland) maken dit gebied,
met meer dan 100.000 overwinterende riet- en kolganzen, tot een van de belangrijkste
ganzengebieden van West-Europa. Het Duitse deel dankt aan deze hoge aantallen
ganzen haar status als internationaal belangrijk "wetland'.
Doordat de Gelderse Poort een iets-meer landklimaat heeft als de rest van het Neder landse rivierengebied zijn ook de stroomdalgraslanden hier soortenrijker en beter
ontwikkeld dan elders. Deze droge, zelden tot nooit overstroomde graslanden kwamen
vroeger voor op vele dijken. Door de dijkverzwaringen is daar echter nog maar weinig
van over. Genoemd kunnen worden de Bijlanddijk bij Lobith, enkele steenfabrieksterreinen en hoge oeverwallen. Deze bloemrijke graslanden en ruigtes herbergen niet alleen
veel zeldzame plantensoorten, ze zijn ook rijk aan insekten- en zoogdiersoorten.
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4.

UITWERKING

4.1

Begrenzing

4.1.1

De uiterwaarden

4.1 .1 .1
Huissense Waarden en Angerense Buitenpo/der
De vigerende begrenzing van het noorden van de Huissense Waard wordt conform het
beheersplan Rijn- en Waaluiterwaarden gehandhaafd. In het zuidelijk deel wordt het
terrein buiten de zomerkade voorgesteld als natuurontwikkelingsgebied. Hier wordt
gestreefd naar een dynamisch gebied met erosie en zandafzetting (oeverwal- en
rivierduinvorming), begroeid met een afwisseling van pionier-, ruigte-, grasland- en
ooibosvegetaties, en extensief begraasd.
Het bekade deel van de waard, inclusief de Angerense Buitenpolder, wordt voorgesteld
als beheersgebied. Hierdoor kunnen bestaande waarden (weidevogels, flora van elementen zoals kolken en kleiputten, kaden) in stand blijven en verder tot ontwikkeling komen
en kan het gebied zijn functie als voedselgebied voor zwanen, ganzen en eenden blijven
vervullen.
4.1.1.2
Roswaard
In de Roswaard wordt op de hogere delen de ontwikkeling van een min of meer gesloten
hardhout ooibos voorgestaan. Omdat onzeker is of deze natuurontwikkeling tot stand
kan komen als produkt van commerciële kleiwinning, wordt het gebied begrensd als
natuurontwikkelingsgebied.
4.1.1.3
Bij/and, Lobberdense Waard en Groene Rivier
In de Ontwikkelingsvisie wordt voorgesteld om de Oude Waal in de Bijland als nevengeul in te richten. Nevengeulen bieden door hun variatie (slikkige en zandige oevers,
oevervegetaties, wilgenoevers, klinkhout, poelen, afkalvende oevers, kleibanken) geschikte leefomstandigheden voor diersoorten van rivieren, die zeldzaam zijn geworden.
De nevengeulen mogen slechts een beperkte hoeveelheid water afvoeren om te voldoen
aan de rivierkundige randvoorwaarden. Daarom worden ze waarschijnlijk voorzien van
regelbare in- en uitlaatwerken.
Voor de rivieroevers zal een natuurgericht beheer gelden. Er kunnen zandstranden, aanwassen en oeverwallen ontstaan, begroeid met een natuurlijke wilgenzoom en soortenrijke oeverwalruigtes. Op hoge, zandige toppen is de ontwikkeling van stroomdalgraslanden mogelijk.
Deze uiterwaarden worden jaarrond begraasd met een zeer lage dichtheid paarden en
runderen. Hierdoor ontstaat een kleinschalig parklandschap van graslanden, bloemrijke
ruigtes, struwelen en boomgroepen, dat veel overlevingskansen biedt voor insekten en
zoogdieren. De uitgangssituatie wordt verbeterd door plaatselijk de kleilaag "af te pellen" waardoor het patroon van geulen en ruggen aan de oppervlakte komt, dat in de
ondergrond verscholen ligt.
In de Lobberdense Waard kan de ontwikkeling van meer gesloten ooibossen op gang
komen mits er voldoende open water is ter compensatie.
Langs de Bijlanddijk is en blijft het natuurbeheer gericht op het handhaven van stroomdalgraslanden.
De zandwinplassen in de uiterwaarden krijgen een natuurgerichte inrichting en blijven
fungeren als rustgebied voor overwinterende ganzen.
Deze uitwerking leidt tot begrenzing van deze uiterwaarden als natuurontwikkelingsgebied.
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4.1.1.4
Loowaard
De status van de percelen die in het vigerende plan Oude Rijnstrangen zijn begrensd als
beheersgebied wordt gewijzigd in reservaatsgebied. Aankoop is gewenst om op termijn
een grote natuureenheid aan weerszijden van het gemaal Kandia te creëren. Eindbeeld is
een extensief begraasd uiterwaardenlandschap met grasland, ruigte en kleinschalig wat
bosopslag. In samenhang met ontgrondingswerkzaamheden zal een voormalige steenfabriek worden verwijderd.

4.1.2
De Rijnstrangen
Het gebied van de Rijnstrangen kan zich ontwikkelen tot een waterrijk landschap met
een afwisseling van bos, struwelen, rietmoerassen en open water. Reliëfvolgende
ontkleiingen kunnen daaraan een grote bijdrage leveren.
In het meest dynamische deel van de Rijnstrangen tussen Kandia en Bergse Hoofd
kunnen zich stikkige geulen, dynamische rietmoerassen en wilgenbos waarschijnlijk
spontaan ontwikkelen.
De ontwikkelingsvisie gaat er vanuit dat ten oosten van Bergse Hoofd een serie, steeds
hoger ingestelde, afwateringsdrempels worden aangelegd. De waterstandsschommelingen worden daardoor steeds geringer naarmate de afstand tot Kandia groter wordt. Met
behulp van de drempels kan (kwel)water worden vastgehouden. Onder deze omstandigheden kunnen zich geulen met waterplanten, moerassige oevers en moerasbossen
ontwikkelen, en plaatselijk vegetaties met een permanent hoge grondwaterstand. De
beschikbare oppervlakte voor deze typen natuur kan toenemen door reliëfvolgende
ontkleiingen en stroomgeulverbredingen.
De dynamiek in het westelijk deel van de Rijnstrangen zal pas worden vergroot wanneer
de bestaande water- en moerasvegetaties zich hebben uitgebreid.
Uiteindelijk kan het Rijnstrangengebied een meer besloten landschap worden dan nu.
Het kan een landschap zijn waar vooral bevers zich prima thuisvoelen. De mogelijkheden
om hier in de toekomst bevers te (her)introduceren worden op grond van ervaringen in
de Biesbosch overwogen.
Enkele gebieden langs de randen van het Rijnstrangengebied krijgen in de Ontwikkelingsvisie de functie natuurgerichte landbouw. Het gaat vooral om foerageer- en broedgebieden voor weidevogels en om het onderhoud van kleine landschapselementen.
In de omgeving van Spijk zijn ecologische verbindingszones voorzien langs het Wildt en
in combinatie met een serie oude tichelgaten, die aansluiting geven op de aangrenzende
Emmericher Ward. In overleg met het Polderdistrict Rijn en IJssel zal hier nader invulling
aan worden gegeven.
De Grote Geldersche Waard, de Ossenwaard, het Gelders Eiland en de Spijkse Polder
behouden hun agrarische hoofdfunctie. Het landschap van deze deelgebieden verandert
waarschijnlijk weinig, waardoor hier de openheid bewaard zal blijven die zo karakteristiek is voor het gebied.
Vanwege de grote landbouwkundige waarde van het gebied en de sterkte van de bedrijven is het echter niet realistisch, de Oude Rijnstrangen grootschalig als natuurontwikkelingsgebied te begrenzen. Voorgesteld wordt:
• De reservaatsgebieden van het vigerende beheersplan Oude Rijnstrangen (1992) bij
Lobith en in een deel van de Rosandepolder, Pannerdense Waard en omgeving
Jezuietenwaaij te handhaven;
• Langs de Oude Rijn tussen Aerdtseweg en de Erfkamerlingschap natuurontwikkelingsgebied te begrenzen;
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• Het begrensde reservaatsgebied de Geuzenwaard bij Lobith uit te breiden met de
aanliggende Loosjespolder en verbinding richting Tengnagelwaard;
• De reeds begrensde beheersgebieden in het vigerende plan Oude Rijnstrangen uit te
breiden met de rest van de Pannerdense Waard en de Rosandepolder, de waard
tussen de Öude Rijn en Babberich, en de Kleine Gelderse Waard;
• Voor het zuidelijk deel van de Eendepoelse Buitenpolder en het noordelijk deel van de
Rosandepolder de status van reservaatsgebied in het vigerend plan te wijzigen in
beheersgebied.
De doelstellingen voor de reservaatsgebieden en natuurontwikkelingsgebieden zijn
hierboven globaal aangeduid.
Voor de beheersgebieden geldt, dat een meer natuurgerichte landbouw wordt nagestreefd, waardoor bestaande waarden (weidevogels, flora van elementen zoals hagen,
kolken en kleiputten, kaden) gehandhaafd blijven en zich zo mogelijk verder ontwikkelen
en het gebied zijn functie als voedselgebied voor zwanen, ganzen en eenden kan blijven
vervullen.

4.2

Overzicht begrenzing

Voornoemde streefbeelden en mede daarop gebaseerde keuzes voor de in te zetten
instrumenten hebben geleid tot de aanwijzing van 1 267 ha beheersgebied, 442 ha
reservaatsgebied en 743 ha natuurontwikkelingsgebied.
Van het reservaatsgebied is reeds 112 ha il eigendom en beheer van het Staatsbosbeheer. De thans nog niet verworven gronden in de reservaatsgebieden zullen na verwerving veelal worden overgedragen aan het Staatsbosbeheer. Zoals in het voorgaande is
aangegeven zullen de reservaatsgronden na verwerving op extensieve wijze landbouwkundig worden beheerd. Van het natuurontwikkelingsgebied is 14 ha verworven door
BBL. De natuurontwikkelingsgebieden zullen zodra er zicht is op (gedeeltelijke) inrichting
ook veelal worden overgedragen aan Staatsbosbeheer. Onderzocht wordt in hoeverre
ook anderen kunnen worden betrokken bij het toekomstige eindbeheer.
Bij de begrenzing is gestreefd naar de vorming van afgeronde, compacte, aaneengesloten oppervlakten van zowel het beheers- en reservaatsgebied als het natuurontwikkelingsgebied. Hierdoor kunnen grote beheerbare gebieden worden gevormd op de daarvoor meest geschikte plaats.
Voor begrenzing en ligging van het beheers-, reservaats-, aankoop- en het natuurontwikkelingsgebied wordt verwezen naar bijlage 2. De omvang van de begrensde
deelgebieden, alsmede de reeds verworven arealen van het Staatsbosbeheer zijn in
onderstaand overzicht weergegeven.
reservaatsgebied

beheersgebied

gebied

natuurontwikkelingsgebied
verworven

reservaatsvorming.
voltooid

natuurontwikkelingsgebied

353

-

48

-

0

Roswaard

-

-

72

-

0

Groene Rivier

-

-

120

-

0

Bijland, Lobberdense Waard

-

-

439

-

14

Loowaard

-

72

-

0

-

914

370

64

112

0

442

743

Huissense Waarden en Angerense Buitenpolder

De Rijnstrangen
Totaal

1

1.267

1

oppervlakte in nectare

13

1

112

1
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4.3

Aankoopgebied

Om de natuurontwikkelingsgebieden voortvarend te kunnen verwerven, is een aankoopgebied begrensd dat ruimer is dan het natuurontwikkelingsgebied. Gelet op de grondmobiliteit in de Gelderse Poort Oost en de ligging van de verschillende natuurontwikkelingsgebieden, is bij een verantwoord marktaandeel van het BBL een ruim aankoopgebied
nodig. Daarbij moet worden gedacht aan het gehele Gelderse Poort gebied.
Overigens betekent dit niet dat alle mogelijke aankopen in een dergelijk omvangrijk
aankoopgebied reële perspectieven zullen bieden op ruilingen met gronden in de
natuurontwikkelingsgebieden. Van geval tot geval zal worden beoordeeld of grondverwerving in het aankoopgebied kan bijdragen aan realisatie van natuurontwikkelingsgebieden. Overigens kan door dergelijke ruilingen tevens een betere verkavelingssituatie
ontstaan.
Binnen het aankoopgebied kunnen gronden na aankoop door het BBL tijdelijk in beheer
worden gehouden tot zich goede ruilmogelijkheden voordoen. Indien zich binnen plm. 5
jaar geen ruilmogelijkheden voordoen, zal worden overwogen de betreffende grond te
verkopen. In het aankoopgebied zal het BBL niet meer ruilgrond in eigendom nemen dan
10% van de nog te verwerven oppervlakte in het natuurontwikkelingsgebied. Door BBL
verworven gronden in de natuurontwikkelingsgebieden blijven in beheer bij het BBL
totdat (gedeeltelijke) inrichting plaatsvindt.

4.4

Beheersovereenkomsten

Voor gronden gelegen in het beheers- en reservaatsgebied zijn de grondgebruikers in de
gelegenheid om op vrijwillige basis met de Bureau Beheer Landbouwgronden een beheersovereenkomst te sluiten. In het contract wordt vastgelegd dat de grondgebruiker
een bepaalde beloning krijgt als de bedrijfsvoering op het betreffende perceel (percelen)
mede wordt gericht op de bescherming van natuur en landschap. Het contract wordt
voor vijf jaar gesloten maar kan jaarlijks worden opgezegd. Beheersovereenkomsten
worden gesloten op basis van de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling. In deze regeling zijn de diverse mogelijkheden met de daarbij behorende beloning
opgenomen om eerder genoemde doelstellingen te kunnen realiseren. In bijlage 1 zijn de
beheerspakketten opgenomen die van toepassing zijn. Door het sluiten van een
beheersovereenkomst met grondgebruikers krijgt het agrarisch-natuurbeheer concreet
gestalte.
Voor het berekenen van de beheersvergoeding is het van belang te weten uit welke
grondsoort het gebied bestaat en of in het gebied een mestoverschot is. Gelderse Poort
Oost wordt gerekend tot de kleigebieden met een mestoverschot. Het aanpassen van de
mestwetgeving kan aanleiding zijn om de berekening van de beloning aan te passen.
Voor nadere informatie over grondverkoop of over beheersovereenkomsten kan men
zich wenden tot:
Bureau Beheer Landbouwgronden Gelderland, Postbus 9079, 6800 ED Arnhem,
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BUREAU BEHEER LANDBOUWGRONDEN
MEEDOEN MET BEHEERSOVEREENKOMSTEN (pakketten 1998)
Uit de onderstaande mogelijkheden agrarisch natuurbeheer kunt u een keuze maken
(RBON-pakketten voor uiterwaarden (kleigronden)
Dit zijn (zeer globaal) de onderstaande 8 keuzen:
Pakket 1: Bergboerenpakket'; niet egaliseren, geen sloten graven en dempen
Pakket 2: Randenbeheer; rand niet bemesten, graszode niet vernieuwen, niet doorzaaien
Pakket 4: Niet maaien en niet weiden voor 1 juni
Pakket 5: Niet maaien en niet weiden voor 8 juni
Pakket 6: Niet maaien en niet weiden voor 15 juni
Pakket 7: Niet maaien en niet weiden voor 22 juni (niet te sluiten op distelgevoelige percelen)
Pakket 8: Niet maaien en niet weiden voor 30 juni (niet te sluiten op distelgevoelige percelen)
Pakket 11: Niet bemesten, maar wel beweiden voor 15 juli (hooien na 15 juni mogelijk)
De pakket 12 is in de uiterwaarden en/of op kleigronden uitsluitend te sluiten in bijzondere situaties
waarbij een groot natuurrendement op korte termijn is te verwachten. Op verzoek kan voorlichting
verstrekt worden over genoemde pakket.
Ook in alle andere gevallen wordt aangehouden dat de op het perceel te sluiten beheersovereenkomst
(keuze pakket) binnen de beheersperiode van vijf jaar voldoende natuur oplevert om de investering
(vergoeding) te verantwoorden.
Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleejid.

(versie 26-05-1998: PAK_UITG .doc)

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

E. W. de Walle tel.: 026- 3781459 (kmntoor) + 02e-37$1200c.n.
0344- 602713 (P t.á . %xb Gildeland 204033 BH Lienden
0653 - 48731 9 (mobi) ns c.. sugustu. laas: 0651-699732
e.walle@wxs.nl.net
Bureau Beheer Landbouwgronden, Postbus 9079, 6800 ED Arnhem
Antwoordnummer 1663, 6800 WC Arnhem
Kantooradres: Rosendaalsestraat 64 te Arnhem

oss.0

BUREAU BEHEER LANDBOUWGRONDEN
RBON PAKKET 1 (klei- en zandgronden)
Bergboerenovereenkomst:
-

Geen wijzigingen aanbrengen in de kavel- en perceelstructuur, reliëf, bodemstructuur of
bodemprofiel.
Geen wijzigingen aanbrengen in de begreppeling, detailontwatering, grondwaterstand c.q.
slootwaterpeil.

-

Geen wijzigingen aanbrengen in landschapselementen anders dan onderhoud.

-

Bij particuliere onderbemaling: tot 1 juni niet onderbemalen.

De vergoeding voor de bergboerenovereenkomst bedraagt f 180,- per ha bij een veebezetting van
1 of meer grootvee-eenheden (g.v.e.) per ha.
Dit pakket is uit te breiden met pakket 2 (randenbeheer) en/of een ander pakket.

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

E. W. de Walle tel.: 026 - 3781459 (k.ntco) 02-3781200c.nUø
0344 - 602713 cpnvö + i Gildeland 20 4033 BH Lienden
ns co. .ugtatus 190: 005I-590732
0653 - 487319
e.walle@wxs.nl ie.mdmi
Bureau Beheer Landbouwgronden, Postbus 9079, 6800 ED Arnhem
Antwoordnummer 1663, 6800 WC Arnhem
Kantooradres: Rosendaalsestraat 64 te Arnhem
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BUREAU BEHEER LANDBOUWGRONDEN
(RBON-pakket 2 voor uiterwaarden (kleigronden)
Berciboerenovereenkomst:
•

Geen wijzigingen aanbrengen in de kavel en perceelstructuur, reliëf, bodemstructuur of
bodemprofiel.
Geen wijzigingen aanbrengen in de begreppeiing, detailontwatering, grondwaterstand c.q.
slootwaterpeil.
Geen wijzigingen aanbrengen in landschapselementen anders dan onderhoud.
Bij particuliere onderbemaling: tot 1 juni niet onder bemalen.

De vergoeding voor de bergboerenovereenkomst bedraagt f 180,- per ha bij een veebezetting van
1 of meer grootvee-eenheden (g.v.e.) per ha.
Beheersovereenkomst:
Te sluiten op zelfde perceel als waarvoor pakket 4, 5, 6, 7, 8 of 11 wordt gekozen.
Perceel als grasland gebruiken; ter voorkoming van verruiging jaarlijks (bossen)maaien.
Een strook van 3, 5 of 10 meter breed niet scheuren, frezen, herinzaaien en bemesten, geen
bagger opbrengen en geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken met uitzondering van
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, brandnetel en ridderzuring.
vergoeding:

rand 3 meter breed f 0.27 per strekkende meter
rand 5 meter breed f 0.45 per strekkende meter
rand 10 meter breed f 0.90 per strekkende meter
- Andere breedte mogelijk

(alleen Pakket 1 + Rand 3 m = f 0,48)
(alleen Pakket 1 + Rand 5 m = f 0,80)
(alleen Pakket 1 + Rand 10 m = f1,60)

Algemene opmerkingen:
De duur van de overeenkomst is 5 jaar.
De overeenkomst kan jaarlijks - onder voorwaarden tussentijds worden beëindigd.
Vergoedingen worden per kwartaal betaald.

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

E. W. de Walle tel.: 026 - 3781459 ~toorl + 020 .3781200c.n,
0344- 602713 (prlvö +ti Gildeland 204033 BH Lienden
c...ugtoa 1990: 0651-699732
0653 - 487319 (mo
e.walle@wxs.nl ie.mmi
Bureau Beheer Landbouwgronden, Postbus 9079, 6800 ED Arnhem
Antwoordnummer 1663, 6800 WC Arnhem
Kantooradres: Rosendaalsestraat 64 te Arnhem h.onVrn
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BUREAU BEHEER LANDBOUWGRONDEN
(RBON-pakket 4 voor uiterwaarden (kleigronden)
Bergboerenovereenkomst:
Geen wijzigingen aanbrengen in de kavel- en perceelstructuur, reliëf, bodemstructuur of
bodemprofiel.
Geen wijzigingen aanbrengen in de begreppeling, detailontwatering, grondwaterstand c.q.
slootwaterpel.
Geen wijzigingen aanbrengen in landschapselementen anders dan onderhoud.
•
Bij particuliere onderbemaling: tot 1 juni niet onder bemalen.
Beheersovereenkomst:
Perceel als grasland gebruiken; ter voorkoming van verruiging jaarlijks (bossen)maaien.
Niet scheuren, niet frezen, niet herinzaaien.
Niet maaien en niet weiden van 1 april tot 1 juni.
Niet rollen, niet slepen en niet doorzaaien van 1 april tot 1 juni.
Geen bemesting opbrengen van 1 april tot 1 juni.
Geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken m.u.v. pleksgewijze bestrijding van
akkerdistel, brandnetel en ridderzuring;het gebruik van een veidsDuit is niet toegestaan,
rugspuit wel.
Vergoeding incl. bergboerenvergoeding f 660,-- per ha
excl. bergboerenvergoeding f 480,-- per ha
Extra vergoeding voor het aanbrengen van vaste rundveemest
in de periode van 1 augustus tot 1 april: f170,- per ha.
Eventuele extra bepaling: cerceelrandenbeheer:
Een strook van 3, 5 of 10 meter breed niet bemesten.
vergoeding:
rand 3 meter breed f 0.27 per strekkende meter
rand 5 meter breed f 0.45 per strekkende meter
rand 10 meter breed f 0.90 per strekkende meter
- Andere breedte mogelijk
Algemene opmerkingen:
De duur van de overeenkomst is 5 jaar.
De overeenkomst kan jaarlijks - onder voorwaarden tussentijds worden beëindigd.
Vergoedingen worden per kwartaal betaald.
De hoogte van de vergoeding kan van jaar tot jaar iets schommelen, dit is o.a. afhankelijk van
de prijs van het krachtvoer. De genoemde vergoeding is de vergoeding voor 1998.

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

E. W. de WaVe tel.: 026- 3781459 CsinooiI + 02S-3781200con~
Gildeland 20 4033 BH Lienden
0344 - 602713 pv' +
0653 487319 (mob4I c. .uQtfla iø$: 0861-699732
e.walle@wxs.nl ..i
Bureau Beheer Landbouwgronden, Postbus 9079, 6800 ED Arnhem
Antwoordnummer 1663, 6800 WC Arnhem
Kantooradres: Rosendaalsestraat 64 te Arnhem
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BUREAU BEHEER LANDBOUWGRONDEN
(RBON-pakket 5 voor uiterwaarden (kleigonden)
Bergboerenovereenkomst:
Geen wijzigingen aanbrengen in de kavel- en perceelstructuur, reliëf, bodemstructuur of
bodemprofiel.
Geen wijzigingen aanbrengen in de begreppeling, detailontwatering, grondwaterstand c.q.
slootwaterpeil.
Geen wijzigingen aanbrengen in landschapselementen anders dan onderhoud.
•
Bij particuliere onderbemaling: tot 1 juni niet onder bemalen.
De vergoeding voor de bergboerenovereenkomst bedraagt f 180,- per ha bij een veebezetting van 1 of
meer grootvee-eenheden (g.v.e.) per ha.
Beheersovereenkomst:
Perceel als grasland gebruiken; ter voorkoming van verruiging jaarlijks (bossen)maaien.
Niet scheuren, niet frezen, niet herinzaaien.
•
Niet maaien en niet weiden van 1 april tot 8 juni.
Niet rollen, niet slepen en niet doorzaaien van 1 april tot 8 juni.
Geen bemesting opbrengen van 1 april tot 8 juni.
Geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken m.u.v. pleksgewijze bestrijding van
akkerdistel, brandnetel en ridderzuring;het gebruik van een veldspuit is niet toegestaan,
rugspuit wel.
Vergoeding incl. bergboerenvergoeding f 1050,--per ha.
excl. bergboerenvergoeding f 870,-- per ha
Extra vergoeding voor het aanbrengen van vaste rundveemest
in de periode van 1 augustus tot 1 april f 170,- per ha.
Eventuele extra bepaling: perceelrandenbeheer:
Een strook van 3, 5 of 10 meter breed niet bemesten.
vergoeding:
rand 3 meter breed f 0.27 per strekkende meter
rand 5 meter breed f 0.45 per strekkende meter
rand 10 meter breed f 0.90 per strekkende meter
- Andere breedte ook mogelijk
Algemene opmerkingen:
- De duur van de overeenkomst is 5 jaar.
- De overeenkomst kan jaarlijks - onder voorwaarden - tussentijds worden beëindigd.
- Vergoedingen worden per kwartaal betaald.
- De hoogte van de vergoeding kan van jaar tot jaar iets schommelen, dit is o.a. afhankelijk van de prijs
van het krachtvoer. De genoemde vergoeding is de vergoeding voor 1998.

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

E. W. de Walle tel.: 026 -3781459
+ 026.3781200c.n.
0344-602713 pflv + ) Gildeland 204033 BH Lienden
0653 - 487319 (mo )n. om. aogtia ¶990:0651.699732
e.walle@wxs.nl em.. .d,e.)
Bureau Beheer Landbouwgronden, Postbus 9079, 6800 ED Arnhem
Antwoordnummer 1663, 6800 WC Arnhem
Kantooradres: Rosendaalsestraat 64 te Arnhem
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BUREAU BEHEER LANDBOUWGRONDEN
(RBON-pakket 6 voor uiterwaarden (kleigronden)
Bergboerenovereenkomst:
Geen wijzigingen aanbrenger in de kavel- en perceelstructuur, reliëf, bodemstructuur of
bodemprofiel.
Geen wijzigingen aanbrengen in de begreppeling, detailontwatering, grondwaterstand c.q.
slootwaterpeil.
Geen wijzigingen aanbrengen in landschapselementen anders dan onderhoud.
Bij particuliere onderbemaling: tot 1 juni niet onder bemalen.
De vergoeding voor de bergboerenovereenkomst bedraagt f 180.- per ha bij een veebezetting van
1 of meer grootvee-eenheden (g.v.e.) per ha.
Beheersovereenkomst:
Perceel als grasland gebruiken; ter voorkoming van verruiging jaarlijks (bossen)maaien.
Niet scheuren, niet frezen, niet herinzaaien.
Niet maaien en niet weiden van 1 april tot 15 juni.
Niet rollen, niet slepen en niet doorzaaien van 1 april tot 15 juni.
•
Geen bemesting opbrengen van 1 april tot 15 juni.
Geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken m.u.v. pleksgewijze bestrijding van
akkerdistel, brandnetel en ridderzuring; het gebruik van een veldspuit is niet toegestaan,
rugspuit wel.
Vergoeding in. bergboerenvergoeding f1460.-- per ha.
excl. bergboerenvergoeding f1 280,-- per ha.
Extra vergoeding voor het aanbrengen van vaste rundveemest
in de periode van 1 augustus tot 1 april f1 70,- per ha.
Eventuele extra bepaling oerceelrandenbeheer:
Een strook van 3, 5 of 10 meter breed niet bemesten.
vergoeding:
rand 3 meter breed f 0.27 per strekkende meter
rand 5 meter breed f 0.45 per strekkende meter
rand 10 meter breed f 0.90 per strekkende meter
- Andere breedte mogelijk
Algemene opmerkingen:
De duur van de overeenkomst is 5 jaar.
De overeenkomst kan jaarlijks - onder voorwaarden - tussentijds worden beëindigd.
Vergoedingen worden per kwartaal betaald.
De hoogte van de vergoeding kan van jaar tot jaar iets schommelen, dit is o.a. afhankelijk van
de prijs van het krachtvoer. De genoemde vergoeding is de vergoeding voor 1998.

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

E. W. de Walle tel.: 026 - 3781459 a,..nooii + 02e-3781200c.nu.
0344 - 602713 (pd.á fb Gildeland 20 4033 BH Lienden
0653 - 487319 mo)c...ugmta199S:OS61-Uhl32
e.walle@wxs.nl W-mi
Bureau Beheer Landbouwgronden, Postbus 9079, 6800 ED Arnhem
Antwoordnummer 1663, 6800 WC Arnhem
Kantooradres: Rosendaalsestraat 64 te Arnhem hisr stado. Vt~10
0d100
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BUREAU BEHEER LANDBOUWGRONDEN
(RBON-pakket 7 voor uiterwaarden (kleigronden)
Bergboerenovereenkomst:
Geen wijzigingen aanbrengen in de kavel- en perceelstructuur, reliëf, bodemstructuur of
bodemprofiel.
Geen wijzigingen aanbrengen in de begreppeling, detailontwatering, grondwaterstand c.q.
slootwaterpeil.
Geen wijzigingen aanbrengen in landschapselementen anders dan onderhoud.
Bij particuliere onderbemaling: tot 1 juni niet onder bemalen.
De vergoeding voor de bergboerenovereenkomst bedraagt t 180,- per ha bij een veebezetting van
1 of meer grootvee-eenheden (g.v.e.) per ha.
Beheersovereenkomst:
Perceel als grasland gebruiken; ter voorkoming van verruiging jaarlijks (bossen)maaien.
Niet scheuren, niet frezen, niet herinzaaien.
Niet maaien en niet weiden van 1 april tot 22 juni.
Niet rollen, niet slepen, niet doorzaaien van 1 april tot 22 juni.
Geen bemesting opbrengen van 1 april tot 22 juni.
Geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken m.u.v. pleksgewijze bestrijding van
akkerdistel, brandnetel en ridderzuring; het gebruik van een veldspuit is niet toegestaan,
rugspuit wel.
Vergoeding incl. bergboerenvergoeding f1 560,-- per ha.
excl. bergboerenvergoeding f1380,-- per ha.
Extra vergoeding voor het aanbrengen van vaste rundveemest
in de periode van 1 augustus tot 1 april f1 70,- per ha.
Eventuele extra bepaling perceelrandenbeheer:
Een strook van 3, 5 of 10 meter breed niet bemesten.
vergoeding:
rand 3 meter breed f 0.27 per strekkende meter
rand 5 meter breed f 0.45 per strekkende meter
rand 10 meter breed f 0.90 per strekkende meter
- Andere breedte mogelijk
Algemene opmerkingen:
De duur van de overeenkomst is 5 jaar.
De overeenkomst kan jaarlijks - onder voorwaarden - tussentijds worden beëindigd.
Vergoedingen worden per kwartaal betaald.
De hoogte van de vergoeding kan van jaar tot jaar iets schommelen, dit is o.a. afhankelijk van
de prijs van het krachtvoer. De genoemde vergoeding is de vergoeding voor 1998

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

E. W. de Walle tel.: 026- 3781459
+ 02I.3781200.n.
0344-602713 pflv• + fii Gildeland 204033 BH Lienden
0653 - 48731 9 (mo6. . c.. .ugustus 19e: 0e5.599732
e.walle@wxs.nl .
Bureau Beheer Landbouwgronden, Postbus 9079, 6800 ED Arnhem
Antwoordnummer 1663, 6800 WC Arnhem
Kantooradres: Rosendaalsestraat 64 te Arnhem twhtot etadon v.i.,poan
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BUREAU BEHEER LANDBOUWGRONDEN
(RBON-pakket 8 voor uiterwaarden (kleigronden)
Bergboerenovereenkomst:
Geen wijzigingen aanbrenger in de kavel- en perceelstructuur, reliëf, bodemstructuur of
bodemprofiel.
Geen wijzigingen aanbrengen in de begreppeling, detailontwatering, grondwaterstand c.q.
slootwaterpeil.
Geen wijzigingen aanbrengen in landschapselementen anders dan onderhoud.
Bij particuliere onderbemaling: tot 1 juni niet onder bemalen.
De vergoeding voor de bergboerenovereenkomst bedraagt t 180,- per ha bij een veebezetting van
1 of meer grootvee-eenheden (g.v.e.) per ha.
Beheersovereenkpmst:
Perceel als grasland gebruiken; ter voorkoming van verruiging jaarlijks (bossen)maaien,
N»t cheuren, niet frezen, niet herinzaaien.
iaïen en niet weiden van 1 april tot 30 juni.
Nen, niet slepen, niet doorzaaien van 1 april tot 30 ni.
Gemesting opbrengen van 1 april tot 30 juni.
Gec
;hemische bestrijdingsmiddelen gebruiken m v. pleksgewijze bestrijding van
akke stel, brandnetel en ridderzuring; het gebruik van een veldspuit is niet toegestaan,
rugspuit wel.
Vergoeding incl. bergboerenvergoeding f1660,-- per ha.
excl. bergboerenvergoeding f1480,-- per ha.
Extra vergoeding voor het aanbrengen van vaste rundveemest
in de periode van 1 augustus tot 1 april f1 70,- per ha.
Eventuele extra bepaling perceelrandenbeheer:
Een strook van 3, 5 of 10 meter breed niet bemesten.
vergoeding:
rand 3 meter breed f 0.27 per strekkende meter
rand 5 meter breed f 0.45 per strekkende meter
rand 10 meter breed f 0.90 per strekkende meter
- Andere breedte mogelijk
Algemene opmerkingen:
De duur van de overeenkomst is 5 jaar.
De overeenkomst kan jaarlijks - onder voorwaarden - tussentijds worden beëindigd.
Vergoedingen worden per kwartaal betaald.
De hoogte van de vergoeding kan van jaar tot jaar iets schommelen, dit is o.a. afhankelijk van
de prijs van het krachtvoer. De genoemde vergoeding is de vergoeding voor 1998.

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

E. W. de Walle tel.: 026-3781459 aintoo +O2-37812oOcentrale
+ tea, Gildeland 204033 BH Lienden
0344- 602713 t
0653 - 487319 (mobc.. sqtma 1995: 06151499732
e.walle@wxs.nl ..,,
Bureau Beheer Landbouwgronden, Postbus 9079, 6800 ED Arnhem
Antwoordnummer 1663, 6800 WC Arnhem
Kantooradres: Rosendaalsestraat 64 te Arnhem echt., station V.Ip.tpoou)
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BUREAU BEHEER LANDBOUWGRONDEN
(RBON-pakket 11 voor uiterwaarden (kleigronden)
Bergboerenovereenkomst:
•
Geen wijzigingen aanbrengen in de kavel- en perceelstructuur, reliëf, bodemstructuur of
bodemprofiel.
Geen wijzigingen aanbrengen in de begreppeling, detailontwatering, grondwaterstand c.q.
slootwaterpeil.
Geen wijzigingen aanbrengen in landschapselementen anders dan onderhoud.
Bij particuliere onderbemaling: tot 1 juni niet onder bemalen.
De vergoeding voor de bergboerenovereenkomst bedraagt f 180,- per ha bij een veebezetting van
1 of meer grootvee-eenheden (g.v.e.) per ha.
Beheersovereenkomst:
Perceel als grasland gebruiken; ter voorkoming van verruiging jaarlijks (bossen)maaien.
Niet scheuren, niet frezen, niet herinzaaien.
•
Geen enkele vorm van bemesting opbrengen!!! (dit is 0-stikstof pakket).
Niet maaien tussen 1 oktober en 15 juli. Hooien na 15 juni is toegestaan ter voorkoming van
zaadvorming van akkerdistel en ridderzuring.
Het gemaaide dient altijd te worden afgevoerd.
Geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken met uitzondering van pleksgewijze bestrijding
van akkerdistel, brandnetel en ridderzuring; het gebruik van een veldspuit is niet toegestaan,
rugspuit wel.
Standweiden is voor 5 juli toegestaan met 3 runderen per ha.
(jaarrondbeweiding mag dus ook)
Beweiden moet plaatsvinden als standîeiden;
dus de gehele oppervlakte onder overeenkomst gelijktijdig beweiden.
Vergoeding incl. bergboerenvergoeding f1770,-- per ha.
excl. bergboerenvergoeding f1 590,-- per ha.
Algemene opmerkingen:
De duur van de overeenkomst is 5 jaar.
De overeenkomst kan jaarlijks - onder voorwaarden - tussentijds worden beeindigd.
Vergoedingen worden per kwartaal betaald.
De hoogte van de vergoeding kan van jaar tot jaar iets schommelen, dit is o.a. afhankelijk van
de prijs van het krachtvoer. De genoemde vergoeding is de vergoeding voor 1998.

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

+o2e-37912ooc.nu.
E. W. de Walle tel.: 026-3781459 cw
0344 - 602713 pflv + ?S*) Gilcieland 20 4033 8H Lienden
0653 48731 9 (mo) n. c.. .ogan* 195: O Or, I-69G732
e.walle@wxs.ni e.mt .dre,)
Bureau Beheer Landbouwgronden, Postbus 9079, 6800 ED Arnhem
Antwoordnummer 1663, 6800 WC Arnhem
Kantooradres: Rosendaalsestraat 64 te Arnhem (.Ch.I
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BUREAU BEHEER LANDBOUWGRONDEN
(RBON-pakket 12 voor uiterwaarden (kleigronden)
In uiterwaarden alleen te sluiten op botanisch bijzonder waardevolle plekken welke niet kunnen
overstromen.
Beraboerenovereenkomst:
-

Geen wijzigingen aanbrengen in de kavel- en perceelstructuur, reliëf, bodemstructuur of
bodemprofiel.
Geen wijzigingen aanbrengen in de begreppeling, detailontwatering, grondwaterstand c.q.
slootwaterpeil.
Geen wijzigingen aanbrengen in landschapselementen anders dan onderhoud.
Bij particuliere onderbemaling: tot 1 juni niet onder bemalen.

De vergoeding voor de bergboerenovereenkomst bedraagt f 180,- per ha bij een veebezetting van
1 of meer grootvee-eenheden (g.v.e.) per ha.
Beheersovereenkomst:
Perceel als grasland gebruiken; ter voorkoming van verruiging jaarlijks (bossen)maaien.
Niet scheuren, frezen of herinzaaien.
Bemesting is niet toegestaan
Geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken met uitzondering van pleksgewijze bestrijding
van akkerdistel, brandnetel en ridderzuring; het gebruik van een veldspuit is niet toegestaan.
Niet maaien
Standweiden met maximaal 2 runderen per ha. Na 1 augustus is bossenmaaien toegestaan.
Vergoeding

incl. bergboerenvergoedirig f 2260.-- per ha.
excl. bergboerenvergoeding f 2080,-- per ha.

Algemene opmerkingen:
De duur van de overeenkomst is 5 jaar.
De overeenkomst kan jaarlijks - onder voorwaarden - tussentijds worden beeindigd.
Vergoedingen worden per kwartaal betaald.
De hoogte van de vergoeding kan van jaar tot jaar iets schommelen, dit is o.a. afhankelijk van
de prijs van het krachtvoer. De genoemde vergoeding is de vergoeding voor 1998.

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

02-371200c.n.
E. W. de Walle tel.: 026-3781459
0344 - 602713
+f.i Gildeland 20 4033 BH Lienden
0653 - 487319 (mo.I mc*. ou~tue 1998: 0851.699732
e.walle@wxs.nl
Bureau Beheer Landbouwgronden, Postbus 9079, 6800 ED Arnhem
Antwoordnummer 1663, 6800 WC Arnhem
Kantooradres: Rosendaalsestraat 64 te Arnhem .ht.t.donV.rpoort
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