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Deel 1: Beheerplan 

Inhoudsopgave 

Het beheerplan bevat de volgende hoofdstukken:  

1. Doelen en ambities 

2. Knelpunten voor realiseren ambities 

3. Spelregels voor het beheer 

4. Beheeroverzicht inclusief beheerkaart 

5. Kwalitatieve onderbouwing van het beheer 

6. Relatie met ander beheer 

7. Afstemming met andere gebiedspartijen 

8. Gebruikte informatie 

 

De inhoud van deze onderdelen wordt hierna verder toegelicht.  

1. Doelen en ambities 

Doelstelling van het Agrarisch collectief 

Het Collectief Deltaplan Landschap is een landelijk collectief dat zich richt op de realisatie van 

groenblauwe dooradering op boerenland en gronden met agrarisch gebruik dan wel een agrarische 

bestemming, ontwikkeling van bio-diverse bouwplannen en kennisoverdracht van agrarisch 

natuurbeheer. 

Het gebied waar het collectief Deltaplan landschap zich op richt, zijn die delen van het agrarisch 

cultuurlandschap waar vanuit eigenaren en of grondgebruikers behoefte bestaat aan optimalisering 

van de natuur-, landschaps- en biodiversiteitswaarden. Wij richten ons o.a. op groepen van boeren 

en agrarische grondgebruikers waaronder die in de Maasheggen (provincie Gelderland, Limburg en 

Noord Brabant).  

Deze gebiedsaanvraag richt zich op het leefgebied Droge dooradering Maasheggen in de provincie 

Noord Brabant. 

Aandachtsgebieden collectief (inclusief leefgebieden en beheertypen) (Citaat uit Handboek Certificering)  

 Onze aandachtsgebieden strekken zich voornamelijk uit tot de door Alterra omschreven 

leefgebieden “groene” (natte en droge) dooradering en “open akkerland”. Deze beschouwen wij 

als ondersteuning en mogelijke invulling van het Deltaplan voor het landschap. 

 Nadrukkelijk wensen wij in de openstelling van maatwerkpakketten ook het nationaal 

Beschermingsplan Akkerplanten te betrekken waarbij we bijzonder aandacht hebben het 

instellen van florarijke akkers op klei die tot op heden nauwelijks voorhanden zijn. 

 Onze aandachtsgebieden vertalen zich ook naar de fysiek ruimtelijke invulling van pakketten 

door deelnemers. Daarbij wordt actief ingezet op zowel gebieden als ensembles van maximaal 10 
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samenwerkende boeren in het kader van de vergroening eerste pijler van het GLB. Evenals 

herstel van landschappelijk erfgoed in de vorm van hout-, es- en tuunwallen, heggen, 

knotbomen, etc. 

 Vertaald naar concrete beheertypen voor de Groene of droge dooradering betekent dit inzet op 

struweelhagen en knip- /scheerheggen en randenbeheer 

Vertaling van de Beleidsdoelen en criteria van de provincie Noord Brabant (voordeurafspraken ) 

voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer provincie Noord Brabant naar het gebied 

(achterdeurafspraken, gebiedsdoelen) 

Beleidsdoelen provincie Noord Brabant 

Voor het agrarisch natuur- en landschap streeft de provincie naar het behoud van een aantal soorten 

dat van internationaal belang is. Daarnaast streeft de provincie naar het behoud van soorten die tot 

nu toe weinig aandacht hebben gehad. In deze gebiedsaanvraag gaan wij nader in op hoe wij het 

leefgebied van deze soorten willen verbeteren. 

De provincie heeft o.a. gekozen voor het agrarische beheer “Droge dooradering Maasheggen”. Het 

gebied omvat het Maasdal en is geselecteerd  op basis van de aanwezigheid van Maasheggen. 

In dit gebied wordt onderscheid gemaakt naar gebieden die zich richten op doelsoorten in een 

mozaïek van opgaande begroeiing, struwelen, graslandranden, ruigten en kruidenrijke graslanden. 

De doelsoorten die worden genoemd in het Natuurbeheerplan zijn hiervoor o.a. kerkuil, steenuil, 

grote lijster, das en sleedoornpage. In de gebieden die zich richten op doelsoorten in een mozaïek 

van struwelen, kruidenrijke akkers, ruigten en randen zijn de doelsoorten onder andere patrijs en 

kneu.  

Beschrijving van het gebied 

Het leefgebied waar het collectief een gebiedsaanvraag voor doet ligt op de Brabantse oever van de 

Maas, van Maashees tot Cuijk. Het gebied is langgerekt en vormt onderdeel van het 

Maasheggenlandschap, het grootste aaneengesloten heggengebied van Nederland. Het 

Maasheggenlandschap is waardevol vanwege haar hoge biodiversiteit, maar eveneens vanwege 

landschappelijk schoon, cultuurhistorisch waarde, en als genenbron voor autochtone bomen en 

struiken.  

 heg en biodiversiteit 
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Landbouwkundig wordt het gebied hoog gewaardeerd. Het agrarisch grondgebruik is dan ook 

intensief. De dooradering met heggen, bomen, zomen, poelen en bosjes is van groot ecologisch maar 

ook landschappelijk (recreatief) belang. De ervaringen met beheer en ontwikkeling van 

landschapselementen in het gebied van de afgelopen jaren onderstrepen de gevoelige balans tussen 

ecologisch, landschappelijk wenselijk beheer van de landschapselementen en de belangen van de 

agrariërs in het gebied. Hiervoor is echter wel een modus gevonden. Deze kan geconsolideerd en 

hopelijk versterkt worden met een vergoeding voor het onderhoud van de heggen, het belangrijkste 

landschapselement in het gebied.  Het grootste deel  van de heggen in het gebied is eigendom van 

agrariërs, de overige heggen zijn eigendom van Staatsbosbeheer en de gemeenten Boxmeer en Cuijk. 

Het collectief DL is van mening dat een juiste balans gezocht moet worden in het beheer waarbij de 

belangen van agrariërs nadrukkelijk meegenomen dienen te worden. Het beheer moet daarbij zo 

veel mogelijk aangrijpen bij natuurdoelstellingen die de provincie in haar Natuurbeheerplan heeft 

vastgelegd. Daarbij is het van belang om het beheer niet op element of perceelniveau te beschouwen 

maar op grotere schaal waarbij ook de aanwezigheid en kwaliteiten van terreinen van 

Staatsbosbeheer meegenomen dienen te worden. 

Keuze doelsoorten 

We verwachten dat de gekozen beheerpakketten en geplande beheermaatregelen een positief effect 

op de doelsoorten zullen hebben welke in het natuurbeheerplan van de provincie voor dit leefgebied 

genoemd worden. Onze keuze valt hierbij op de volgende doelsoorten:  braamsluiper, sleedoornpage 

en das voor struweelhagen, de steenuil voor bomen, de das en het rapunzelklokje voor grasland en 

graslandranden en de kamsalamander en boomkikker voor poelen. Zoals in de volgende tabel te zien 

is, gaan de meeste doelsoorten vergezeld van een of meer meeliftende doelsoorten.  De boomkikker 

en de grauwe klauwier zijn de laatste jaren niet meer in het gebied gezien hoewel de Maasheggen 

hen een goede biotoop zou moeten kunnen leveren. De gekozen doelsoorten en meeliftende 

doelsoorten zijn opgesomd in een tabel in deel 2, vraag 1. Bij de monitoring zal daarom met extra 

interesse op hun aanwezigheid gelet worden. De gekozen pakketten en geplande maatregelen 

bieden de das verbeterde leefomstandigheden. In deze gebiedsaanvraag gaan wij nader in op hoe wij 

het leefgebied van deze doelsoorten willen verbeteren. 

 Doelsoort: steenuil in knotes 
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Visie collectief Deltaplan Landschap  

Het collectief streeft naar het behoud en versterking van het agrarisch cultuurlandschap. Deze visie 

op het beheer van het agrarische landschap steunt op twee pijlers te weten: duurzaam beheer en 

monitoring/lerend beheren. 

Duurzaam beheer: 

Het beheer is gericht op het duurzaam in stand houden en waar nodig op het herstel van elementen 

als bomen, struiken en poelen.  Duurzaam beheer heeft een cyclisch karakter wat kan passen maar in 

feite los staat van de duur van de contractperiode.  

De wijze waarop de pakketten uitgevoerd worden kan in de praktijk een wereld van verschil 

uitmaken voor de beoogde versterking van de natuur. Het collectief beschouwt de beheereisen en 

aanvullende beheervoorschriften in veel gevallen als minimum eisen en zal de pakketten niet als 

blauwdruk maar als maatwerk uitvoeren. Zowel in de voorbereiding als in de uitvoering beschikt het 

collectief over praktijk ervaring met het beheer van landschapselementen in het bijzonder in de 

Maasvallei. Met de in deze aanvraag gepresenteerde wijze van beheer van de diverse ecotypen heeft 

partnerorganisatie stichting Heg&Landschap al vele jaren en op grote schaal ervaring opgedaan in 

projecten in de Maasheggen van de gemeenten Wijchen en Heumen, en op het totale 

Maasheggenterrein van Staatsbosbeheer gelegen in de gemeenten Cuijk en Boxmeer.  

Voor de provincie is het belangrijk dat op soortniveau monitoring van de doelsoorten plaatsvindt, 

zodat het effect van de investering in de subsidies voor agrarisch natuurbeheer gemeten kan 

worden. Voor het landschap is het belangrijk dat de juiste beheermaatregelen genomen worden, 

zodat er sprake is van toekomstbestendig beheer en de landschappelijke kwaliteit van het 

Maasheggengebied wordt versterkt.  

Monitoring / lerend beheren: 

Conform de uitkomsten van de evaluatie van Alterra (april 2015) over het invoeren van het nieuwe 

stelsel voor agrarisch natuurbeheer is het heel belangrijk dat het nieuwe stelsel ruimte geeft voor 

lerend beheren. Wij merken overigens op dat de instapeisen voor droge dooradering qua ambitie 

nogal afwijken van het advies van Alterra. Die spreken over tenminste 4% aaneengesloten 

landschapselementen op een gebied van 2000ha. Dat staat in schril contract met een ambitie 1km 

haag per 50ha wat afhankelijk van de breedte van een element rond de 1% is.  

Het collectief vindt het belangrijk dat er in het gebied constant monitoring plaats vindt in relatie tot 

het gevoerde beheer: Beheer op maat. De resultaten hiervan worden jaarlijks met de deelnemers 

geëvalueerd en indien nodig worden de beheermaatregelen aangepast. Er zijn goede contacten met 

de verschillende natuurwerkgroepen die de inventarisatiegegevens van de doelsoorten actualiseren. 

Deze gegevens worden in een digitaal beheerprogramma verwerkt waardoor de relatie beheer – 

doelsoorten zo inzichtelijk mogelijk wordt gemaakt. Door de toetsing van de beheerresultaten én de 

opslag van de verzamelde velddata, wordt er uitgebreide gebiedskennis opgebouwd. Deze 

gebiedskennis is (web-based) toegankelijk (onder andere voor deelnemende vrijwilligersgroepen), 
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kan eenvoudig uitgewisseld worden en draagt bij aan een optimaal landschapsbeheer voor de 

betreffende doelsoorten.  

Het collectief vindt het belangrijk dat er kennisontwikkeling en –uitwisseling plaats vindt op het 

gebied van beheer van droge dooradering, lees heggenlandschappen. Het collectief zorgt via een 

netwerk van met haar samenwerkende (internationale) partijen voor scholing van de deelnemers. 

Stichting Heg&Landschap ondersteunt het collectief met het verzorgen van cursussen onderhoud en 

beheer aan deelnemers. In deze cursussen zal gebruik gemaakt worden van de monitoringresultaten 

van het gevoerde beheer. 

Termijn van doelrealisatie 

We zullen ons richten op een kwalitatieve verbetering in het beheer binnen de eerste termijn en een 

uitbreiding van het aantal deelnemers na 6 jaar. De kwalitatieve verbetering betreft: 

- inboeten van gaten in heggen (verhogen dekkingsgraad) tot minimaal 95% voor alle heggen aan het 

einde van de contractperiode, met na 3 jaar minimale dekkingsgraad van 90%   

- uitbreiding van de lengte aan graslandranden in de volgende (2e) beheerperiode afhankelijk van 

beschikbare budgetten en koppelings(on)mogelijkheden van vergroening landbouwbeleid.  

- aanplant van bomen in heggen met gemiddeld minimaal 1 boom/100 meter heg na 3 jaar en 1,5 

boom/100 meter heg na 6 jaar. 
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2. Knelpunten voor realiseren ambities 

Beschrijving – eventueel per deelgebied – van de knelpunten om de ambitie waar te maken en de 

onderzochte oplossingen (in termen van inrichtingsmaatregelen, beheersing predatie, etc.). 

Beschrijving knelpunten voor het realiseren van ambities in het deelgebied Maasheggen 

 In het gebied wordt het beheer van heggen en bomen gekenmerkt door een sterke tegenstelling. 

Op terreinen van Staatsbosbeheer is het beheer van landschapselementen extensief. Veel 

heggen zijn uitgegroeid tot struweelheggen, opgaande bomen kunnen uitgroeien en zijn laag 

vertakt. In het deel wat eigendom is van agrariërs is het beheer over het algemeen intensief, te 

intensief waardoor heggen, vrijwel uitsluitend knip-/scheerheggen, te smal/laag zijn, gaten 

vertonen en vooral oude heggen door verkeerd beheer af dreigen te sterven. 

 Buiten Staatsbosbeheer terrein hebben bomen hebben het vaak moeilijk en kruidenranden zijn 

afwezig doordat tot aan de voet van de heg geploegd wordt. 

 Zomen verruigen er door de gevolgen van bemesting en gewasbeschermingsmiddelen.  

 Cultuurhistorisch waardevolle elementen (oude knotbomen of heggen met vlechtsporen) 

worden niet met zorg beheerd. 

 Een praktisch knelpunt is dat ons collectief geen toegang heeft gekregen tot de voorintekentool. 

En er ook geen gebiedsdekkende eigenarenkaart ter beschikking is gesteld door zowel provincie, 

gemeente (wel een kadastrale kaart) als rijkswaterstaat. Dat is met name van belang omdat veel 

heggen op grenzen van percelen liggen. 

 Bevoegd gezag ten aanzien van herstel van hagen. Rijkswaterstaat ziet het inboeten van hagen 

die niet specifiek staan aangemerkt als heg op elementniveau in de vegetatielegger als nieuwe 

aanleg en daarmee waterwetvergunningplichtig. Wij zouden graag zien dat er afstemming komt 

tussen de provincie en rijkswaterstaat om los van de aanduiding van hagen op 

perceelsgrensniveau in de legger een mengklasse 90/10 als verruwingsklasse op te nemen om 

zodoende zwaar vervallen Maasheggen vergunningvrij op te kunnen knappen. En herstel 

conform de door provincie en rijkswaterstaat ondertekende visie ‘ruimte voor herinnering in de 

maasvallei’ uit te voeren.  

 Het grootste knelpunt is het beschikbare budget. Voor het uitvoeren van de provinciale ambitie 

van de Maasheggen puur op basis van de instapcriteria is voor het leefgebied van ruim 1400 

hectare jaarlijks voor het beheer van ruim 145 km Maasheggen 430.000 euro nodig. Dan hebben 

we het alleen over het beheer van bestaande Maasheggen. Het animo onder grondeigenaren om 

beheerafspraken te maken is bovendien bijzonder groot.  In relatief weinig tijd hebben we een 

groot aantal eigenaren bereid gevonden om hun Maasheggen in een gebiedsofferte te brengen. 

Tegelijkertijd is er lokaal de sociale druk dat bestaande contracten zoveel mogelijk gerespecteerd 

en gecontinueerd dienen te worden. Dat is ook waar bij vrijwel ieder collectief in Nederland als 

eerste de aandacht is uitgegaan.   

Het collectief hanteert de volgende uitgangspunten voor het beheer om de ambities waar te 

maken:  
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 Zorgen voor en netwerk van met elkaar verbonden heggen. Belangrijk is dat percelen omzoomd 

zijn en onderling verbonden worden door heggen. 

 ‘Een heg is meer dan …’ . Een heg is meer dan en rij struiken. Een heg bestaat uit verschillende 

soorten struiken, aan beide zijden begeleid door een strook kruiden/ruigte  (de zoom) en hier en 

daar verrijkt met een boom. De aanwezigheid van bomen en zomen is voor agrariërs  een heikel 

punt. Hierover zullen duidelijke afspraken gemaakt worden. 

 Duurzaam beheerde heggen en bomen die een dichte takkenstructuur hebben, aaneengesloten 

en volledig zijn. Het beheer dient een cyclisch karakter te hebben dat verder strekt dan de 

periode waarin de vergoedingsregeling van kracht is. 

 Variatie in velerlei opzicht: in verschillende fases van onderhoud, in de soortensamenstelling en 

in de eerder genoemde aanwezigheid van zowel struiken, bomen, kruidenrijke randen en 

poelen. Engels onderzoek toont aan dat de biodiversiteit van een heg toeneemt naarmate deze 

rijker is aan elementen. Dat willen zeggen dat de biodiversiteit toeneemt in de volgende reeks: 

struikenrij < struikenrij+bomen < struikenrij+bomen+kruidenrijke randen < 

struikenrij+bomen+kruidenrijke randen+greppel of sloot of poel. Des te meer elementen 

gezamenlijk een heg vormen, des te hoger de biodiversiteit. Variatie is daarom veel meer 

bepalend dan enkel de hoogte van een heg. Het collectief wil haar beheer hier dan ook op 

afstemmen. 

 De nadruk op genoemde punten ligt bij heggen. Het leefgebied is immers begrensd op basis van 

de aanwezigheid van de heggen. Maar in het Maasheggenlandschap zijn daarnaast een aantal 

andere ecotopen van belang zoals grasland, akker- en grasland (randen), solitaire bomen, 

knotbomen, poelen en akkers.  

 Het collectief heeft gezocht naar verbinding van deze ecotopen door te zoeken naar eigenaren 

die deze variatie in het beheer te bieden hebben en dat in combinatie met de aanwezigheid van 

natuurgebieden in beheer bij SBB. 

Algemene opmerkingen: 

Belangrijke knelpunten zijn de beschikbaar gestelde middelen in relatie tot het bestaande aantal 

heggen die beheer (en herstel) behoeven.  

Op boerenland buiten het reservaat van SBB staat op dit moment nog 147 km bestaande heg. 

Daarvan heeft 116 km überhaupt geen onderhoudsovereenkomst. En zijn vele tientallen kilometers 

toe aan herstel, met name het inboeten van gaten. Er zijn nogal wat heggen waar de gaten groter zijn 

dan de lengte stammen op een rij.   

Het tweede knelpunt is dat de filosofie van collectieven om gezamenlijk tot effectiever en efficiënter 

(ecologisch) beheer te komen in de praktijk niet van de grond komt. Ook is er nog weinig animo voor 

collectiviteit te bespeuren. Idealiter zouden wij iedere eigenaar van een  Maasheg een premie willen 

uitkeren voor het registeren en onderbrengen van een heg in een collectief beheerplan. Bijvoorbeeld 

vanuit verschil voor- en achterdeur tarief. En dat vervolgens vanuit het totaalbudget op basis van 

ecologische doelen en landschapspakketten integraal en gefaseerd beheer plaats zal vinden. Daarbij kan 

een eigenaar zich registeren bij een werkploeg van het collectief, kan het collectief kiezen of een eigenaar 

beheer zelf uit voert of samen  met anderen het beheer in een werkploeg onderbrengt die zelf hun heg 
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niet willen beheren of tenderen in de markt. Schaalvoordeel zou te halen zijn wanneer SBB  en het 

collectief de feitelijke uitvoeringsgelden bijeen brengen. Mochten we gehonoreerd worden dan is dat de 

inzet. De praktijk is desalniettemin dat uitsluitend lopende SNL contracten voort worden gezet en alleen 

de aanvraag collectief vorm wordt gegeven.  

Ook is een belangrijk aandachtspunt de regie, uitvoeringskracht en synergie tussen verschillende 

beleidsthema’s. Het programma Stroomlijn en het Deltaprogramma zorgen voor veel onrust in het 

gebied.  Ook frustreren deze programma’s het herstel van Maasheggen waar ze bijna zijn verdwenen 

of eigenaren bereid zijn een reconstructie van kavelgrenzen vorm te geven. Tijdens een presentatie 

van Rijkswaterstaat in juli ’15 in het gebied voor een grote groep agrariërs - die geïnformeerd werden 

over het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer -  werd duidelijk te verstaan gegeven dat aanleg van 

nieuwe heggen aanlegvergunning plichtig zijn omdat ze een opstuwende werking van meer dan 1mm 

op de waterstand zouden hebben. En waarbij de bewijslijst en onderzoekskosten bij de 

initiatiefnemer liggen. In de praktijk wordt het daarmee bijzonder ingewikkeld om nieuwe 

Maasheggen te realiseren. Terwijl het werkelijke probleem voor waterstandsverhoging en opstuwing 

bij de brug tussen Oeffelt Gennep ligt. 

 

Het niet kunnen benutten van BBL gronden (ruim 65ha) voor herstel en beheer op de percelen zelf, 

voor kavelruil of een aangepaste en innovatieve vorm van het concept ondernemende EHS is ook een 

gemiste kans. Het is irreëel om toekomstige eigenaren te vinden die agrarische gronden afwaarderen 

naar natuur, een bestemmings- en boekwaarde verlies hebben van 90% van de agrarische waarde en 

slechts de helft daarvan vergoed krijgen. Temeer er voor het leefgebied droge dooradering 

Maasheggen juist een aangepaste vorm van landbouw nodig is om überhaupt de ecologische doelen 

te halen. Logischer is het om flink gebufferde strips Maasheggen af te splitsen of de 50% 

afwaardering met de gewenste aangepaste (biologische) landbouw privaatrechtelijk vast te leggen in 

een zakelijk recht/kwalitatieve verplichting. De idee daarbij is  50% afwaarderen, bestemming 

agrarisch houden maar natuurwaarden borgen via privaatrechtelijke kwalitatieve verplichting voor 

onbepaalde tijd, 20% omvormen naar landschapselementen en op overige 80% de drie g’s als 

voorwaardelijk kader: (kruiden-/bloemrijk) gras, (oude) graan(soorten) en geen 

gewasbeschermingsmiddelen) omarmen. Bij het zoeken naar eigenaren hebben we ook geprobeerd 



Bijlage 3 van de checklist: onderbouwing doelrealisatie:  
Deel 1: Beheerplan  
Deel 2: Beantwoording vragen onderdeel D. 
 
 

Coöperatieve Vereniging Deltaplan Landschap U.A. Pagina 10 
 

clusters te maken met nabijgelegen BBL gronden. Daar liggen überhaupt kansen om Maasheggen 

patronen te verbeteren. En het is dan ook bijzonder jammer dat nogal wat percelen op dit moment 

volgepland staan met mais. En pijnlijk om te zien dat een van onze deelnemers BBL percelen heeft 

verworven waar een voorkeursrecht van de gemeente Boxmeer gold en volstrekt legitiem binnen de 

kaders bestemmingsplan, verordening ruimte, FF wet, etc. oude hagenpatronen met robuuste 

struweelheggen geminimaliseerd heeft tot pollen meidoorn op een smal strookje.  

Daarbij is de grondmarkt in het gebied in beweging. Omdat het relatief goedkope landbouwpercelen 

zijn met veel oudere eigenaren is het gebied in trek bij schaal vergrotende en intensiverende boeren 

die binnen een straal van 18km ivm plaatsingsruimte van mest en dikwijls met druk vanuit een 

herinvesteringsreserve en de fiscus gronden opkopen in de Maasheggen. Ons is opgevallen het 

verschil in schaalgrootte tussen boeren in het gebied en  ‘nieuwe’ en van buiten de Maasheggen 

opererende boeren.  

 

 

 

 

3. Spelregels voor het beheer 

Hieronder worden de spelregels uit de beheerstrategie uitgewerkt waarbij de nummering uit de 

Checklist Beheerstrategie is aangehouden. 

Ad 12. Wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om maatwerkpakketten te gebruiken?  

Er zal maatwerk geleverd worden zonder dat er gebruik gemaakt gaat worden van 

maatwerkpakketten. Echter, de toepassing van de pakketten zal  dus wel aangescherpt worden om 

zo goed mogelijk aan de natuurdoelstellingen te beantwoorden. Dit betreft onder meer kwaliteit 

onderhoud en maatvoering (robuust) bij het onderhoud van heggen. 

Ad 13. Hoe worden de criteria uit het Natuurbeheerplan ingevuld? Passen de geformuleerde 
instapeisen of wil je hier onderbouwd van afwijken?  
Er zal niet van de geformuleerde instapeisen worden afgeweken. Wel wil het collectief opmerken dat 

het beheerpakket struweelhaag 5-7 jaar betrekkelijk weinig ecologische meerwaarde zal opleveren. 

Het collectief zal inzetten op een maximale kwaliteit van de heggen in combinatie met goede werk- 

en productieomstandigheden voor agrariërs. Dit wil het collectief realiseren door: 

- inzetten op een maximaal percentage struweelhaag >12 jaar met bloemrijke gras- of akkerrand  

- een robuuste maatvoering voor de korte cyclus struweelhaag (bij voorkeur 7 en niet de 5 jaar 

cyclus) met toepassing van snoei-op-groei (geleidelijke groei) waardoor meer en snellere bloei 

gerealiseerd wordt 
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-  voor knip-/scheerheggen een robuuste maatvoering te introduceren waarbij door geleidelijke groei 

(ieder jaar iets hoger en breder snoeien)  ook deze heggen zullen bloeien en vrucht dragen, zij het 

minder uitbundig dan struweelhagen.  

- om op minimaal elke 75 meter in een robuuste knip-/scheerheg een knotboom dan  wel een 

opgaande meidoornstruik te handhaven dan wel te realiseren.  

- rekening houden met oogst van zaad van autochtone soorten bomen en struiken door oude heggen 

voldoende uit te laten groeien en gefaseerd te snoeien. 

- afspraken met Staatsbosbeheer en gemeenten om zoveel mogelijk heggen als struweelheggen te 

beheren en het snoeien van deze heggen gefaseerd uit te voeren. Een benadering gehanteerd door 

het collectief Deltaplan die zich richt op het totale gebied waarin genoemde organisaties een 

belangrijk deel van de landschapselementen in eigendom hebben.  

De landschapselementen worden natuurgericht onderhouden, wat onder andere inhoudt: 

 gefaseerd onderhoud per object en per gebied van heggen, poelen, bomen en akker- en 
grasranden 

 bomen met het onderhoud van heggen meenemen 

 de wijze van snoeien van heggen is gebaseerd op het principe van geleidelijk groei (snoei-op-
groei) waardoor robuuste,  dichte structuren ontstaan. 

 
Ad 14. N.v.t. op aanvraag collectief. 
 
Ad 15. Maak een afweging in de toe te passen beheerpakketten qua kosteneffectiviteit.  
Er worden bijna geen dure beheerpakketten zoals kruidenrijk grasland opgenomen. De animo er voor 

is gering en met goed beheer van akker- en grasranden, heggen, bomen en poelen valt ecologisch 

meer te bereiken.  

Ad 16. Wordt er afgeweken van de tarieven uit de landelijke lijst van beheerpakketten, 
bijvoorbeeld omdat ze te hoog of te laag zijn?  
Nee er zal niet worden afgeweken van de tarieven uit de landelijke lijst van beheerpakketten. 

Ad 17. Is er een eigen beleid ten aanzien van de deelname van bedrijven?  
Er zijn eigen instapeisen t.a.v. de ligging van het bedrijf. Getracht wordt om binnen een deelgebied 
een cluster te vormen wat door haar ligging goede voorwaarden voor effectief natuurbeheer geeft. 
Belangrijk daarbij is het aansluiten bij terreinen van Staatsbosbeheer. Door deze aansluiting worden 
deze terreinen als het ware vergroot, waardoor soorten zich gemakkelijk kunnen verspreiden. 
Particuliere eigenaren die een extra bijdrage willen leveren hebben zich bij ons collectief 
aangesloten. 

 
Ad 18. Maak een inschatting van de minimaal benodigde hoeveelheid beheer voor het behalen 
van de natuurdoelen. Kies een strategie om voldoende deelname te bewerkstelligen.  
Deze aanvraag is opgesteld voor de eerste instapperiode 2016. In 2016 en verder gaan we via 
persoonlijke benadering het gebied uitbreiden aansluitend aan de nu aangevraagde ecotopen in het 
gebied, zodat de voortplantings- en foerageermogelijkheden voor de doelsoorten in het leefgebied 
worden vergroot.  
Ad 19. Is de contractperiode goed doordacht?  
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Het betreft in alle gevallen zesjarige contracten, de maximaal toegestane termijn, omdat continuïteit 
van beheer van groot belang is.  

 
Ad 20. Wat doe je als er teveel animo is voor deelname in het gebied en/of te weinig budget?  
Bij te veel animo zal voorrang gegeven worden aan locaties waar door hun ligging synergie in doelen 
behaald kan worden en eventueel zal extra financiering gezocht worden. Bij te weinig budget zal 
bezuinigd worden op de duurdere pakketten, zoals de vlakdekkende pakketten.  
 
De beheerstrategie van het collectief is: 

 Een  gedetailleerd onderhoudsplan maken voor de heggen, bomen en gras- en akkerranden en 
poelen  van de aangesloten particuliere eigenaren. 

 Maatwerk onderhoud dat rekening houdt met de ecologische kwaliteiten van heggen, poelen, 
bomen en randen. 
In het onderhoud van heggen waar nodig herstelmaatregelen opnemen. De belangrijkste 
daarvan gaten opvullen met autochtoon bosplantsoen, het verwijderen van hinderlijke opslag, 
het terugzetten van houtige opslag in de zoom, het knotten van bomen met achterstallig 
onderhoud en inboeten van bomen waar dit kan en wenselijk is. 

 Efficiënte en kwalitatief goede wijze van onderhoud, met gebruik van passende machines en  
juiste snoeiregimes.  Hiermee is in samenwerking met de stichting Heg&Landschap de laatste 
jaren veel ervaring opgedaan met onderhoud en herstel van ecotopen in het Maasheggengebied. 

 Fasering in tijd en ruimte van visueel en ecologisch ingrijpende onderhoudsmaatregelen.  

 Jaarlijkse evaluatie van de beheerresultaten met deelnemers.  Aanpassingen in het 
onderhoudsplan indien de beheerresultaten daar aanleiding toe geven. Deze evaluatie en 
monitoring van resultaten wordt mogelijk gemaakt door toepassing van het digitale 
beheerprogramma BOOM (Beheer en Onderhoud Op Maat). 
 

Langs deze weg wil het collectief zorgen dat eigenaren de onderhoudsplannen en geschetste 
streefbeelden steunen en de kwaliteit van de landschapselementen waarvan de heggen de 
ruggengraat vormen, na enkele jaren goed zal zijn.  
 

Welke concrete beheervormen en -activiteiten, handvatten gaat het collectief toepassen om haar 

doelen te bereiken? 

Bij het snoeien van struweelhagen langs paden en wegen zal zo gesnoeid worden dat zich aan de 

wegzijde een groene wand ontwikkeld. Langs paden kan de top van de struweelhaag zonder 

problemen uitgroeien waardoor bloei en vruchtvorming zoveel mogelijk bevorderd wordt.  

In het Natuurbeleidsplan voor Noord-Brabant wordt om cultuurhistorische en ecologische redenen 

een groot aandeel struweelhagen tot doel gesteld. De ecologische kwaliteiten van kip-/scheerheggen 

worden niet hoog ingeschat. Niettemin vormen ze maximaal 25% van het totaal aan heggen, bij een 

volgende instap te verminderen naar maximaal 10%.  De ervaring in Nederland en in het buitenland, 

met name Engeland, toont dat er door beter beheer van de knip-/scheerheggen  grote vooruitgang in 

zowel landschappelijke als ecologische waarde gerealiseerd kan worden, terwijl dit geen nadeel voor 

agrariërs oplevert.  
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De oplossing is de robuuste knip-/scheerheg. De 
robuuste knip-/scheerheg is een knip-/scheerheg 
die door het toepassen van snoei-op-groei (zie 
illustratie) elk jaar iets breder en hoger wordt. 
Dit binnen de grenzen van agrarisch 
grondgebruik. Het resultaat is een heg met een 
dichte structuur die niet alleen landschappelijk 
fraai is maar waarvan de ecologisch waarde 
hoog is. Het is bijvoorbeeld een heg die 
uitstekende nestgelegenheid biedt aan kleine 
zangvogels zoals de braamsluiper  en in beperkte 
mate ook bloeit en vrucht zet. Het Collectief 
Deltaplan zal om deze reden alle knip-
/scheerheggen omvormen tot robuuste knip-
/scheerheggen en daarmee een aanzienlijke 
extra bijdrage aan het realiseren van 
natuurdoelen bewerkstelligen. 
 

 

Waar nodig worden gaten, zoals eerder aangegeven, opgevuld met bosplantsoen van streekeigen 

soorten en worden vlieren indien deze te sterk domineren door degeneratie van de heg, teruggezet. 

Sleedoornopslag in de zoom wordt, indien aanwezig ook gefaseerd teruggezet, wat een gunstig 

effect op het voorkomen van de sleedoornpage heeft. Omdat inboet van de heggen niet is 

opgenomen in de beheerpakketten, zal het collectief zonodig met eigen financieringsmiddelen en in 

samenwerking met vrijwilligers de heggen inboeten.  

Bij het snoeien van heggen zal de uitvoerder er op gewezen worden dat bomen, jong en oud, beslist 

onbeschadigd dienen te blijven. Er zal maatwerk in de aansturing plaats vinden doordat de 

uitvoerder een kaart krijgt met daarop de locatie van de heggen en de bomen en een omschrijving 

van de onderhoudsmaatregel. Jonge bomen en bomen die in struweelheggen onvoldoende opvallen 

zullen voor het snoeien van de heg in het veld goed zichtbaar gemarkeerd worden. 

Fasering van het onderhoud is voor zowel het landschapsbeeld als ook uit ecologisch oogpunt van 

belang. Fasering is belangrijk bij het (zwaar) snoeien van struwelen, het terugzetten van 

sleedoornopslag in de randen (zoomen) van heggen, het knotten van bomen die in de heg staan en 

bij het onderhoud van het natte profiel van poelen. Deze fasering wordt in het meerjaren 

onderhoudsplan opgenomen. In de planning wordt rekening gehouden met de aanwezigheid en 

verdeling van struweelhagen van Staatsbosbeheer en de gemeenten (Boxmeer en Cuijk). Hierdoor 

wordt de samenhang in beheer van het gebied versterkt. 
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4. Beheeroverzicht incl. beheerkaart 

Het beheeroverzicht en de uiteindelijke afspraken waar welk beheer ligt in het gebied is het resultaat 

van de voorintekening, de toets op de beheerstrategie en het natuurbeheerplan.  

In tabelvorm en eventueel per deelgebied wordt een overzicht gegeven van:  

 de gekozen beheerpakketten per leefgebied;  

 de oppervlakte die van elk van deze beheerpakketten zal worden gerealiseerd; 

 daar waar sprake is van een groeimodel: een planning van de maatregel per jaar. 

 

Leefgebied: Maasheggen: de gekozen beheerpakketten:  

Ecotoop Beheerpakketten Hoeveelheid 
(maximaal) 

Instapeisen 2016 Sprake van 
groeimodel? 

Struweel(haag) P22: Knip-/scheerheg 5800 m Max. 25% Afname naar 10% 

Struweel(haag) P23: Struweelhaag 17.400 m Min. 75% Toename naar 
90% 

Grasland P 5: Kruidenrijk 
grasland 

5 ha Max. 5 ha  

Akker- en 
graslandranden 

P19: Kruidenrijke 
akkerrand 

3828 m * 
12m breed 

Min. 30% vd 75% 
randen langs 
struweel is 
akkerrrand 

 

Akker- en 
graslandranden 

P5: Kruidenrijke 
graslandranden 

8932 m  * 
6m breed 

Max. 70% van de 
75% is 
graslandrand 

 

Bomen P21 Bomenrijen 200 st Behoud bomen 
en beheerplan 
knotwilgen 

 

Poel P9 Poelen 6 st Cluster min. 3 
poelen max. 400 
meter van 
bronpopulatie in 
natuurgebied 

 

Akker P18 Vlakdekkend 
akkerflorabeheer 

2 ha Max. 1 locatie, 
min. 1 ha. groot 

 

 

NB. De struweelhagen van de pakketten P22 en P23 zijn lengtematen – evenals de eenheidsprijzen 

van deze pakketten.   
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Beheerplankaart 

De spelregels uit de beheerstrategie en de volumes aan beheerpakketten vormen samen een 

kaartbeeld. Presenteer hier de beheerkaart(en) met zo nodig een korte toelichting. 

  

Beheergebied Droge dooradering Maasheggen op TOP kaart met in geel vlakdekkend de reservaatsgronden van 

Staatsbosbeheer.  



Bijlage 3 van de checklist: onderbouwing doelrealisatie:  
Deel 1: Beheerplan  
Deel 2: Beantwoording vragen onderdeel D. 
 
 

Coöperatieve Vereniging Deltaplan Landschap U.A. Pagina 16 
 

 

 

 

Overzicht leefgebied  Droge dooradering Maasheggen met daarop de clusters die in de 

gebiedsofferte van het Collectief Deltaplan Landschap zijn opgenomen.  

Geel gearceerd zijn de aangrenzende reservaten van Staatsbosbeheer zodat zichtbaar is dat er sprake 

is van verbinding van de natuur tussen het deel agrarische natuurbeheer en de reservaten van SBB. 
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Weergave van de clustering van het collectief Deltaplan Landschap binnen het leefgebied  bij BBL 

percelen (oranje gearceerd) en pachtvrije gemeente Boxmeer percelen (blauw gearceerd). Hieruit 

blijkt dat er volop mogelijkheden zijn in het gebied om de komende jaren de ambities van het 

collectief waar te maken. 
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In onderstaande figuren een gedetailleerde weergave van de vier clusters op TOP kaart en luchtfoto.  

Deze kaarten geven de percelen weer met in hoofdlijnen de ecotopen. Vanwege de schaal van de 

kaarten zijn de poelen, akkers en randen niet apart weergegeven maar wel in de tabel van de 

gekozen beheerpakketten opgenomen. 

  



Bijlage 3 van de checklist: onderbouwing doelrealisatie:  
Deel 1: Beheerplan  
Deel 2: Beantwoording vragen onderdeel D. 
 
 

Coöperatieve Vereniging Deltaplan Landschap U.A. Pagina 19 
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Voorbeeld ligging poelen bij struweelbeplanting  
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Gewenst beeld: met o.a. meer solitaire bomen in heggen. 

 Deze foto geeft ook weer dat de heggen breder zijn dan de berekening (lengtemaat). 

5. Kwalitatieve onderbouwing van het beheer 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke afwegingen gemaakt zijn bij de uitwerking van het 

beheerplan en wordt uitgelegd waarom in bepaalde gevallen is afgeweken van de beheerstrategie of 

de beoordelingscriteria uit het natuurbeheerplan en uiteindelijk een andere invulling van het beheer 

is gekozen t.a.v. locaties, type beheerpakketten of hoeveelheden per beheerpakketten.  

Het beheerplan heeft betrekking op een deelgebied met droge dooradering als leefgebied en gericht 

op doelsoorten in een mozaïek van struwelen, kruidenrijke akkers, ruigten en randen (zoals patrijs, 

kneu, akkerogentroost). Het gebied wordt landschappelijk gekenmerkt door een combinatie van aan 

elkaar grenzende (kleinschalige) akkers, graslanden, beplantingen/struwelen, poelen en opgaande 

beplanting. We zijn van mening dat een kwalitatieve verbetering van de (struweel) hagen, poelen, 

akker- en weideranden de meest kosteneffectieve wijze is om de natuurkwaliteit te verbeteren. Een 

goede opbouw van een grasrand en soortenrijke heggen (laag en hoog), goed gesloten met hier en 

daar een boom biedt aan veel planten en dieren een goede leefomgeving. Dit effect wordt versterkt 

door de aanwezigheid van poelen en watergangen in het gebied en de betrekkelijk dichte 

dooradering met heggen en bomen. 

In het beheer zullen we ons richten op belangrijke succesfactoren voor agrarisch natuurbeheer, te 

weten 1) continuïteit van beheer in tijd en ruimte, en 2) diversiteit waar het gaat om fasering van 

onderhoud, verscheidenheid aan elementen en een rijke, streekeigen soortensamenstelling. 

Aan de continuïteit wordt vorm gegeven door een meerjaren onderhoudsplan met betrokkenen vast 

te stellen. Dit plan heeft een cyclisch karakter en zal ook na de termijn van 6 jaar gecontinueerd 
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moeten worden. Aanpassingen, binnen het kader van de afgesproken beheerpakketten, moet op 

basis van evaluatie van de resultaten altijd mogelijk zijn. Continuïteit in ruimte is eveneens het geval 

omdat ecotopen  zoveel mogelijk op vergelijkbare wijze onderhouden zullen worden. 

Onderhoud is één ding, goed onderhoud een tweede. We zullen accent leggen op goed onderhoud. 

Dat impliceert het gebruik van de juiste machines, goede en progressieve maatvoering, respecteren 

van bomen, tijdig knotten van bomen, niet tot op de heg ploegen, bemesten of spuiten, geen 

insporing bij snoeien van heggen of het schonen van poelen. Dit alles met als doel een goed gesloten, 

structuurrijke, robuuste heggen met akker- en grasrandranden,  mooie knotbomen en poelen te 

krijgen. 

De diversiteit krijgt vorm in een goed meerjaren onderhoudsplan. In overleg met andere eigenaren 

zoals Staatsbosbeheer en de gemeenten Boxmeer en Cuijk zal gezorgd worden voor een gefaseerde 

uitvoering van ingrijpende maatregelen zoals het knotten van bomen en snoeien van struweelhagen 

zodat er steeds sprake zal zijn van een gevarieerde opbouw. Met Staatsbosbeheer is afgesproken dat 

poelen gefaseerd geschoond zullen worden. Hetzelfde geldt voor het onderhoud van de struiken en 

bomen op de dassenburchten in het gebied. Staatsbosbeheer volgt  bij het snoeien van bomen en 

(struweel)hagen al enige jaren, op advies van Heg&Landschap, de eerder beschreven wijze van 

onderhoud (maatvoering, machinegebruik, snoei-op-groei). Met het Waterschap zal gezorgd worden 

dat bij het schonen van watergangen er rekening gehouden wordt met de aanliggende elementen. 

Hiermee zijn eerder door Heg&Landschap in opdracht van Staatsbosbeheer goede, tevens 

kostenbesparende, ervaringen opgedaan. 

 

6. Relatie met ander beheer 

Beschrijving van de relatie met andere typen beheer, zoals dat op basis van andere regelingen dan 

het SNL of beheer vanuit de GLB-vergroeningsmaatregelen. Geef aan of en hoe er bij de situering van 

het beheer rekening is gehouden met beheer dat uit andere bronnen wordt gefinancierd.  

Er is in het betreffende gebied geen sprake van andere typen beheer die van invloed zijn op ons 

beheerplan. Er wordt nadrukkelijk wel rekening gehouden met het beheer door Staatsbosbeheer en 

gemeenten wat in het deelgebied plaats vindt. Zie punt 7. 

7. Afstemming met andere gebiedspartijen 

Beschrijf met welke relevante gebiedspartijen is overlegd, welke afspraken daaruit zijn gekomen en 

hoe deze een plek hebben gekregen in het beheerplan. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

 Terreinbeherende organisaties (TBO’s). Is het beheer afgestemd op het beheer van  

natuurterreinen? Wordt er gezamenlijk opgetrokken bij opknapwerk of predatieverlaging? 

 WBE / FBE: zijn er afspraken gemaakt over beheersing van de predatiedruk? 

 Andere relevante gebiedsorganisaties of samenwerkingsverbanden van gebiedsorganisaties (bijv. 

een Weidevogelkring). 
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Er zijn, naast de deelnemende eigenaren, diverse gebiedspartijen die direct of indirect van invloed 

zijn op het Maasheggenbeheer dat betrekking heeft op deze aanvraag. Belangrijke partijen zijn 

aangrenzende agrariërs, Staatsbosbeheer, gemeente Boxmeer en het Waterschap. Diverse natuur- 

en landschapsorganisaties spelen een rol waaronder het IVN – De Maasvallei, de Stichting 

landschapsbeheer Boxmeer (SlaBox) en de dassenwerkgroep. 

Aangrenzende agrariërs zullen door hun deelnemende collega’s op de hoogte gebracht worden van 

het geplande beheer van hun landschapselementen, om daar waar nodig voor de juiste afstemming 

te zorgen. 

Met Staatsbosbeheer zijn afspraken gemaakt over  verstrekken van gegevens over het geplande 

onderhoud, met name de fasering van struweelhagen, knotbomen en poelen in terreinen die dicht 

bij de terreinen van de deelnemers liggen. Zodoende kan gefaseerd onderhoud op een groter gebied 

vorm gegeven worden.  Dit geldt ook voor het door geven van het afzetten/verwijderen van heggen 

of hegdelen als gevolg van bacteriebesmetting. 

Met de gemeente Boxmeer betreffen de afspraken vooral de heggen langs wegen. Ook hier zal 

informatie over het geplande beheer worden uitgewisseld zodat voorkomen wordt dat er 

onverhoopt in een gebied te veel heggen  ineens zwaar gesnoeid worden. Daarnaast is er de afspraak 

dat de gemeente haar knip-/scheerheggen zoveel mogelijk als robuuste knip-/scheerheggen zal 

snoeien. Dit versterkt de natuurwaarde en de verbindende functie van deze heggen. 

De gemeente Boxmeer heeft ook 10 ha gemeentegrond (hieronder weergegeven) die in jaarlijkse 

pacht uitgegeven zijn ter beschikking gesteld aan het collectief die in voorkomende gevallen 

aangeboden kunnen worden als alternatieve grond voor deelnemende agrariërs.  
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Tot slot heeft de gemeente Boxmeer kadastrale gegevens verstrekt en ambtelijk met ons een lijst van 

high potentials opgesteld van eigenaren die strategisch liggen om ensembles te vormen en die 

vervolgens zijn benaderd en geworven door het collectief. En kadastrale gegevens geleverd. 
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Met het Waterschap betreffen de afspraken tijdig overleg over het schonen van watergangen die 

door of langs terreinen van deelnemers lopen. Afspraken over de wijze van uitvoering  kunnen de 

kwaliteit van de landschapselementen versterken en zelfs de kosten van (achterstallig) onderhoud 

verlagen, zoals blijkt uit recente ervaringen van Staatsbosbeheer, het Waterschap en de stichting 

Heg&Landschap. 

Met de SlaBox zijn afspraken gemaakt met betrekking tot hun deelname aan  specifieke 

werkzaamheden ter verbetering van de kwaliteit van het landschap  zoals het inboeten van heggen.  

IVN Maasvallei en de vogelwerkgroep zullen een belangrijke rol spelen bij het monitoren van de 

ontwikkeling van doelsoorten. Hetzelfde geldt voor de dassenwerkgroep die dassen telt en het 

collectief gevraagd en ongevraagd kan adviseren indien wenselijk. Sowieso is er afstemming met de 

lokale dassenwerkgroep vanuit de Stichting Das&Boom die onderdeel uitmaakt van de koepel van 

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. 

Met het ‘Collectief Oost’ zijn diverse gesprekken gevoerd. Op bestuurlijk niveau is kennisgemaakt en 

we hebben elkaar een aantal ontmoet rondom bijeenkomsten met provincie, ZEBRA, brainstorm 

Unesco Biosfeer. Ook hebben wij deelgenomen aan een informatie avond voor agrariërs in het 

gebied op 13 juli j.l. en onszelf gepresenteerd.  

Het belangrijkste overleg om tot samenwerking te komen was op 22 juni j.l.  voor de presentatie van 

de Maasheggenfilm. In een eerder stadium is bilateraal overleg gevoerd met Brabants Landschap die 

vervolgens deze avond organiseerde met een brede vertegenwoordiging bestaande uit  ZEBRA, ZLTO, 

Collectief Oost, gemeente Boxmeer. Echter, tot een samenwerking is het niet gekomen. Omdat in 

simpele bewoordingen ons collectief herhaaldelijk werd verzocht af te zien van het indienen van een 

gebiedsofferte. En gezamenlijke indiening of herverdeling van geworven eigenaren door het 

collectief werd verworpen.   

Het collectief heeft samenwerking gezocht met de stichting Common Lands. Deze is opgericht door 

de oud directeur van IUCN Nederland Willem Ferwerda en Wijnand Pon van Volkswagen. Hun 

uitgangspunt is dat een weldoordacht landschapsverbeteringsplan met duurzame business cases 4 

returns levert: banencreatie, economisch winst, toename van biodiversiteit en zingeving. Zij zoeken 

naar initiatieven die landschapsherstel en –ontwikkeling combineren met een duurzaam 

bedrijfsmodel. De (potentiële) oppervlakte van initiatieven bedraagt 500ha en richten zich op het 

ontwikkelen van 4 returns: inspiration (hoop, toekomstperspectief, zingeving), return of social capital 

(brengt werkgelegenheid, onderwijs en sociale zekerheid terug), return of natural capital (herstelt 

biodiversiteit, bodem, vegetatie en waterhuishouding, vermindert erosie) en return of financial 

capital (zorg voor duurzame winst op lange termijn met evenwichtig risicoprofiel). De Maasheggen is 

in beeld als voorbeeldgebied waarbij common lands actief helpt bij het ontwikkelen van nieuwe 

bedrijfsmodellen en zoeken naar benodigde financiële middelen middels investeringen, leningen en 

subsidies vanuit hun eigen fonds. 

Met Triodos is een veldbezoek georganiseerd om de mogelijkheden te onderzoeken om het enige 

biologische bedrijf in de Maasheggen verder te ontwikkelen, groter te maken, gunstiger te 

verkavelen en substantieel pachtrecht te geven op reservaatsgronden van SBB.  
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8. Gebruikte informatie 

Korte beschrijving van de informatie die is gebruikt voor het opstellen van het beheerplan: 

 Bron(nen) van de gebruikte gegevens; 

 Gebruikte databases/toolkits/applicaties; 

 Gevoerd overleg en de resultaten daarvan. 

Bronnen:  

 Natuurbeheerplan 2016 provincie Noord Brabant 

 Kaartmateriaal Maasheggengebied provincie Noord Brabant 

 Ravon: rapport 2014.090 

 Stichting Heg & Landschap, 2012: Maasheggen onderhoud. Herstelplan 2012-2013. In opdracht 

van Staatsbosbeheer. 

 Stichting Heg & Landschap, 2011 : Herstelplan Maasheggen Nederasselt-Heumen. In opdracht van 

gemeente Heumen en Staatsbosbeheer.  

 www.portaalnatuurenlandschap 

 www.scan.nl 

 

Databases:  

Gegevens bestaande SNL contracten Maasheggengebied, provincie Noord Brabant 

 

Gevoerd overleg: Provincie Noord Brabant 4 en 25 juni. 

Bezoeken aan eigenaren in de periode mei t.m. juli 

Contact gelegd met Staatsbosbeheer St Anthonis, Waterschap, Slabox, dassenwerkgroep en IVN De 

Maasvallei 

Tekst Beheerplan en beantwoording vragen deel D: 

Lex Roeleveld: Stichting Heg&Landschap 

Egbert Jaap Mooiweer collectief Deltaplan Landschap U.A. 
Carin Laarman: Laarman Groen Adviesbureau 

Foto’s in Beheerplan en beantwoording vragen deel D: 

Robert Ceelen: Bureau Elfenboom 

Lex Roeleveld: Stichting Heg&Landschap 

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap 

Louis Bolk 

 

Kaartmateriaal in Beheerplan en beantwoording vragen deel D: 

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap 

  

http://www.portaalnatuurenlandschap/
http://www.scan.nl/
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Deel 2: Beantwoording vragen onderdeel D. 

Toelichting op projectomschrijving en onderbouwing doelrealisaties 

1. Voor welke soorten of soortgroepen van internationaal belang en/of waterdoelen zet het 
collectie zich per leefgebied in? Met andere woorden: op welke doelsoorten is de 
gebiedsaanvraag gericht?  
De lijst met doelsoorten wordt hieronder weergegeven. De belangrijkste doelsoorten waarop 
deze aanvraag gericht is zijn  struweelvogels (bijvoorbeeld de braamsluiper),  
boerenlandvogels zoals steenuil en patrijs, maar ook aan bomen gebonden soorten zoals 
gekraagde roodstaart en geelgors. Voor genoemde soorten vormt het Maasheggengebied 
een belangrijk onderdeel van hun verspreidingsgebied.  We hopen met het voorgestelde 
beheer bij te zullen dragen tot de terugkeer van de grauwe klauwier en patrijs. Het beheer 
richt zich ook op het vergroten van een goede leefomgeving voor de das en kleine 
marterachtingen, de wezel, hermelijn en bunzing. Het juiste, gefaseerde beheer van 
sleedoornstruwelen zorgt voor een goede habitat voor de sleedoornpage. In samenspraak 
met Staatsbosbeheer zal waar mogelijk aangepast beheer van de kruidenranden langs de 
heggen ( zoomen) plaatsvinden een maatregel die gericht is op terugkeer van de boomkikker.  

Ecotype Doelsoort Meeliftende doelsoorten 

Struweelhaag braamsluiper spotvogel 

  
gekraagde roodstaart 

  
ringmus 

  
zomertortel 

  
ransuil 

  
geelgors 

  
grauwe klauwier 

 
das hermelijn 

  
wezel 

  
boomkikker 

 
sleedoornpage 

 Bomen Steenuil ransuil 

  
spotvogel 

  
torenvalk 

  
zomertortel 

  
geelgors 

  
grote lijster 

  
grauwe klauwier 

Poelen kamsalamander vinpootsalamander 

 
boomkikker alpenwatersalamander 

  
waterspitsmuis 

  
poelkikker 

Graslandranden das rapunzelklokje 

Akker en akkerrand patrijs  bleekgele hennepnetel 
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2. Welke beheerfuncties hebben de soorten nodig en in welke verhouding? Licht toe welke 

beheerfuncties al in het gebied aanwezig zijn en welke functies nog ondersteuning met 

beheer vragen. Beschrijf ook hoe dit zich verhoudt tot de aanwezige landschapselementen. 

Op pag. 30/31 van het Natuurbeheerplan 2016 worden 2 beheerfuncties genoemd, namelijk 1) het 

optimaliseren van voortplantingsmogelijkheid en 2) het creëren van fourageergebied. De 

beheerfunctie optimaliseren voortplantingsmogelijkheid is gekoppeld aan de beheerclusters 

akkerranden, botanische grasland percelen en de overgang nat-droog (poelen). Fourageergebied 

wordt versterkt door middel van de beheerclusters opgaande begroeiing (struweelhagen en bomen), 

graslandranden (botanische graslandranden) en randen&ruigte (struweelranden). In bijgaande tabel 

zijn de relaties met de gekozen doelsoorten uitgewerkt.  

De verhouding tussen de beheerfuncties voorplantingsmogelijkheid en fourageergebied is 

gerelateerd aan de oppervlakte van het totale leefgebied dat 1427 ha groot is. 

Het percentage beheerfunctie voor voortplanting is 1,57%.  

Het percentage voor de beheerfunctie fourageren is 1,54%. 

Het % voor de beheerfunctie is voor Bomen en Poelen kon niet worden meegerekend, omdat dit niet 

aan te duiden is in een percentage t.o.v. de totale oppervlakte van het leefgebied, terwijl deze wel 

degelijk meetellen voor de beheerfuncties voortplanting en fourageren. 

Als beide beheerfuncties van toepassing zijn voor de ecotoop zijn deze twee keer meegerekend. 1x 

voor voortplanting en 1x voor fourageren.  

Beide beheerfuncties zijn in het gebied aanwezig. Ze worden door de genoemde 

landschapselementen mogelijk gemaakt. Beide verdienen  echter ook versterking omdat het 

onderhoud en beheer lang niet optimaal zijn. In bijgaande tabel wordt aangegeven welke accenten in 

het beheer van de aanwezige landschapselementen (ecotopen) wordt gelegd opdat 

voortplantingsmogelijkheid en foerageergebied voor de doelsoorten versterkt worden. 
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Relatie doelsoorten – gekozen beheer 

Voor de leesbaarheid  de tabel ook toegevoegd als bijlage bij de aanvraag bij de checklist. 

 

  

Leefgebied Beheerfunctie pakket beheeractiviteiten resultaat beheer beheerfunctie beheerfunctie beheerfunctie

fourageer voortplanting fourageer voortplanting fourageer voortplanting

Droge 

dooradering

Opgaande begroeiing P23 - struweelhaag Gefaseerd snoeien jonge struweelhagen. Streven na zo lang 

moeglijke snoeicyclus, echter geen goed ontwikkelde oude heggen 

bij de grond afzetten. 

zoveel lang mogelijke cycli struweelheggen realiseren 

rekening houdend met mogelijkheden van boeren en 

cultuurhistorische, ecologische waarde van de heggen

zorgt voor beter 

voedselaanbod

meer (hoge) struweelheggen 

zorgt voor betere 

nestgelegenheid

beter voeraanbod en 

mogelijkheid om zich te 

verplaatsen op zoek naar 

voedsel

betere mogelijkheid tot graven 

pijpen of burchten

P23 ruime maatvoering bij snoei (min 1,5*1,5 m) en gebruik cirkelzaag, bij 

afzetten dit gefaseerd doen

volle heg, goede kwaliteit snoeiwerk snel weer 

foerageerfunctie

snel weer voortplantingsfunctie idem

P23 NB> inboeten van grote gaten in heggen (extra maatregel, uit eigen 

middelen)

zorgt voor gesloten, dichte heg zorgt voor groter 

fourageergebeid

zorgt er voor dat slechte heggen 

weer goede 

voortplantingscondities krijgen

idem

P23 geen grondbewerking, beweiding of chemische onkruidbestrijding zorgt voor betere kruidenrand langs heggen zorgt voor beter 

voedselaanbod (insecten, 

zaden)

zorgt voor betere 

beschikbaarheid voedsel 

zoals slakken

P23 tijdig onderhoud (knot)bomen zorgt voor goede kwaliteit bomen zorgt voor beter 

voedselaanbod 

P23 gefaseerd afzetten van sleedoornopslag in randen van 

struweelhagen, en gefaseerd snoeien van heggen (met veel 

sleedoorn)

zorgt voor permanente beschikbaarheid jonge (2-3 jarige) 

sleedoornscheuten 

zorgt voor 2-3 jarige 

sleedoornscheuten waarop 

vlinder eieren afzet

P22 - knip-/scheerheg Jaarlijks snoeien met slagmaaier. Zo laat mogelijk in het seizoen, 

beslist geen zomer of herfst snoei.

Goede kwaliteit snoeiwerk, geen verruiging door snoeiafval 

in heg, ideale structuur voor kleine zangvogels

zorgt voor beter 

voedselaanbod

betere nestmogelijkheden betere mogelijkheid tot 

verplaatsing voor 

foerageren

P22 ruime maatvoering (min. 1,1 h*1,0 br na snoeien), snoei-op-groei 

toepassen (maatvoering loopt geleidelijk op tot 1,5*1,5 m)

robuuste, dicht vertakte, gesloten heggen, enige 

bloei/vruchtzetting

zorgt voor beter 

voedselaanbod

robuuste knip-/scheerheggen 

bieden excellente 

nestgelegenheid 

betere mogelijkheid tot 

verplaatsing voor 

foerageren

P22 NB> inboeten van grote gaten in heggen (extra maatregel, uit eigen 

middelen)

hogere  dekkingsgraad, betere kwaliteit heg zorgt voor betere 

voedselaanbod

betere voortplantingscondities 

(nest, bescherming)

betere mogelijkheid tot 

verplaatsing voor 

foerageren

P22 zoom van de heg niet bewerken of spuiten zorgt voor kruidenrand langs heggen biedt soort betere 

foerageermogelijk-heden

zorgt voor betere 

beschikbaarheid voedsel 

zoals slakken

P22 tijdig onderhoud (knot)bomen zorgt voor goede kwaliteit bomen, verhoging ecologische 

kwaliteit heg

zorgt voor beter 

voedselaanbod

P22 aanplant knotbomen waar mogelijk verdichting van het bomennetwerk, verhoging ecologische 

kwaliteit heg

zorgt voor beter 

voedselaanbod

spotvogel, gekraagde roodstaart, ringmus, zomertortel, 

ransuil, geelgors, grauwe klauwier

hermelijn, wezel

das

doelsoorten + meeliftende doelsoorten

braamsluiper sleedoornpage

Leefgebied Beheerfunctie pakket beheeractiviteiten resultaat beheer

fourageer voortplanting

Droge 

dooradering

Opgaande begroeiing P21 bomen tijdig, gefaseerd onderhoud (knot)bomen zorgt voor goede kwaliteit bomen, verhoging ecologische 

kwaliteit heg

zorgt voor iets beter 

voedselaanbod

zorgt voor betere 

nestgelegenheid

aanplant knotbomen waar mogelijk verdichting van het bomennetwerk, verhoging ecologische 

kwaliteit heg

zorgt voor iets beter 

voedselaanbod

zorgt voor meer 

nestgelegenheid

markeren van bomen bij heggenonderhoud voorkomen schade aan bomen

Leefgebied Beheerfunctie pakket beheeractiviteiten resultaat beheer

fourageer voortplanting

Droge 

dooradering

Akkers en akkerranden  P18 Vlakdekkend 

akkerflora-beheer

Niet te dicht gezaaid zodat kruiden, waaronder meerjarige soorten, 

voldoende ruimte krijgen. 

Voldoende voedselaanbod blad, zaden, graankorrels en 

insecten voor de kuikens.

Kuikens hebben insecten 

nodig, oudere vogels 

vooral blad van kruiden, 

zaden en graankorrels.

essentieel voor de 

voortplanting van de patrijs.

P19 Kruidenrijke 

akkerrand

Soortenmengsel en beheerplan zullen worden afgestemd op 

doelsoorten. Maaien en afvoeren na min. 2 jaar.

Voldoende voedselaanbod blad, zaden, graankorrels en 

insecten voor de kuikens. Nestgelegenheid nabij 

struweelhagen.

idem. Groeter aanbod 

insecten en 

'onkruid'zaden

essentieel voor de 

voortplanting van de patrijs.

Leefgebied Beheerfunctie pakket beheeractiviteiten resultaat beheer

fourageer voortplanting

Droge 

dooradering

Poelen P9 Poelen Gefaseerd verwijderen watervegetatie (september-halfoktober) en 

opslag van bomen en struiken in oeverzone verwijderen 

Geisoleerd gelegen water met goed ontwikkelde oever- en 

watervegetatie. Dicht bij natuurgebied. Poelen liggen in de 

buurt van struweelhagen met kruidenrijke randen en 

braamstruweel (boomkikker).

essentieel voor beide 

soorten. Lange periode 

van het jaar voor de 

kamsalamander, korte 

periode voor de 

boomkikker.

essentieel voor het leggen van 

eieren en ontwikkeling van 

larven en juvenielen

Leefgebied Beheerfunctie pakket beheeractiviteiten resultaat beheer

fourageer voortplanting

Droge 

dooradering

Grasland P5 Grasland (randen 

en grasland)

Een, maximaal 2 keer maaien en afvoeren.  Goede, niet ideale 

mogelijkheid voor dassen om hun basisvoedsel, regenwordemn, te 

vinden. Goede groeiomstandigheden voor het rapunzelklokje. 

een voedselrijke habitat voor dassen en een goede 

standplaats voor het rapunzelklokje

das is voor voedsel groot 

deel afhankelijk van 

regenwormen, daarnaast 

muizen, hommelnesten 

ed in hogere grasstrook. 

doelsoort en meeliftende doelsoorten

das

rapunzelklokje

beheerfunctie

beheerfunctie

beheerfunctie

doelsoort en meeliftende doelsoorten

kamsalamander, boomkikker

poelkikker, alpenwatersalamander

patrijs

bleekgele hennepnetel

beheerfunctie

doelsoort en meeliftende doelsoorten

steenuil
ransuil, spotvogel, torenvalk, zomertortel, geelgors, grote 

lijster, grauwe klauwier
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3. Hoe zijn de (a)biotische omstandigheden (bijv. waterkwaliteit, openheid, structuur singels) 

van het gebied en wat zijn de gewenste/noodzakelijke omstandigheden? Zijn deze  

omstandigheden met beheer te verbeteren? Beschrijf daarbij ook de belangrijkste knelpunten 

voor het overleven van de soort(en) en soortgroepen en eventuele knelpunten in relatie tot de 

benodigde beheerfuncties. 

De (a)biotische omstandigheden vormen geen belangrijk knelpunt in het behoud, cq. de terugkeer 

van de eerder genoemde soorten. Een onvolledig netwerk aan heggen kan wellicht als een biotisch  

knelpunt beschouwd worden. Dit knelpunt is door aanleg van heggen en duurzaam beheer op te 

lossen.  

Het belangrijkste knelpunt vormt, zoals in het Natuurbeheerplan aangegeven, de slechte kwaliteit 

van de heggen, waaronder we verstaan de struiken, bomen en kruidenrijke randen. Heggen zijn te 

laag en te smal, zijn aan de onderzijde vaak kaal, en hebben te veel gaten en nauwelijks of geen 

zoom. De eerder aangestipte onderlinge verbinding van de heggen en de corridorfunctie richting de 

terreinen van Staatsbosbeheer laten te wensen over. Bomen in de heggen hebben het vaak zwaar. Ze 

worden hoog en slordig opgekroond, zijn niet zelden beschadigd door machines en knotbomen 

worden niet regelmatig genoeg geknot. In de heggen staan vaak te weinig bomen en de zomen zijn te 

smal waardoor er nauwelijks sprake is van een kruidenrand.   De genoemde knelpunten zijn weg te 

nemen door beter beheer van onder meer heggen, bomen, poelen en het instellen van grasland- en 

akkerranden . Zie voor beheer ook punt 5 en 6. 

4. Beschrijf welke beheeractiviteiten en/of inrichtingsmaatregelen het collectief gaat nemen om 

het leefgebied voor de soorten te verbeteren. Onderbouw waarom gekozen is voor deze 

beheeractiviteiten 

 

 Snoeien van struweelhagen 

Het onderhoud aan struweelhagen kan op diverse manieren gebeuren afhankelijk van het gekozen 

beheerpakket. De mogelijkheden zijn: 3-zijdig (eventueel regulier 1-zijdig) snoeien, terugzetten en 

vlechten. 

o Driezijdig snoeien voor de beheercyclus van 5-7 en >12 jaar. Ruime maatvoering (1,2X1,2 

meter), bij voorkeur snoeien met cirkelzaag vanwege de minimale schade aan struiken.  Gebruik 

van een hydraulische schaar of klepelmaaier is uitgesloten vanwege de onherstelbare schade die 

deze apparaten aan de bomen en struiken veroorzaken. Snoeiafval zal worden afgevoerd.  

o Eenzijdig snoeien van struweelhagen.  Dit kan tussentijds worden toegepast bij struweelhagen 

die grenzen aan pad of weg (eenzijdig i.v.m. verkeersveiligheid en doorgang). Deze heggen 

zullen overeenkomstig het beheerpakket na tussen 5-7 jaar of >12 jaar driezijdig worden 

gesnoeid resp. teruggezet. 
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Eenzijdig gesnoeide heg (rechts) langs weg 

 

Afwisseling struweelhaag en knip-/scheerheg 

 

o Struweelhagen terugzetten. Het terugzetten van heggen is een beheermaatregel voor 

struweelhagen met een hele lange onderhoudscyclus. Echter voorkomen dient te worden dat 

oude heggen die om reden van landschappelijk schoon, cultuurhistorie of genenbron waardevol 

zijn, uiteindelijk worden teruggezet. Driezijdige (vorm)snoei is in deze gevallen een in veel 

opzicht betere optie. Indien gekozen is voor dit pakket en de heg daadwerkelijk teruggezet is, 

dient dit gepaard te gaan met minimaal 2 jaar nazorg om te voorkomen dat de heg verdwijnt 

door bijvoorbeeld overwoekering van soorten zoals hop of wilde clematis. De heg dient 

eveneens beschermd te worden tegen schade door vee of agrarische activiteiten. Terugzetten 

zal gebeuren met motorzaag of cirkelzaag. Gebruik van een hydraulische schaar of klepelmaaier 

zijn uitgesloten vanwege de onherstelbare schade die deze apparaten veroorzaken. 

o Vlechten van een struweelhaag. Vlechten zal spaarzaam worden toegepast. Het vlechten van 

een heg kan de natuurwaarde verhogen omdat goed gevlochten heggen een dichte 

takkenstructuur hebben. Door voldoende dunne takken bij het vlechten te handhaven zal de heg 

het jaar na vlechten ook kunnen bloeien en vrucht dragen. Heggen zullen in de traditionele 

Maasheggenstijl gevlochten worden. 
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Gevlochten ondoordringbare heg, Maasheggenstijl 

 Snoeien van knip-/scheerheggen 

 

   Heg 1 jaar na snoei 

In het beheerpakket knip-/scheerheg bestaat de optie om jaarlijks of elke 2, 3 jaar de heg te snoeien. 

In alle gevallen zullen heggen driezijdig (onderzijde iets breder dan bovenzijde) gesnoeid worden 

waarbij  snoei-op-groei zal worden toegepast. Hierdoor ontstaan heggen met een dichte structuur en 

een robuuste vorm. Het type heg wat mooi is en optimale omstandigheden voor veel dieren schept. 

Het jaarlijks snoeien van knip-/scheerheggen heeft daarbij onze voorkeur. Het jaarlijks knippen heeft 

namelijk enkele belangrijke voordelen boven het elke 2-3 jaar snoeien van een heg: 

o Jaarlijks snoeien heeft de voorkeur van boeren 

o Door jaarlijks te snoeien kan, bij het toepassen van snoei-op-groei, sneller een mooie, dichte heg 

gevormd worden 
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o Bij jaarlijkse snoei met een slagmaaier ontstaan nette snoeiwonden. Bij snoeien om de 2 of 3 

jaar ontstaat veel meer  snoeiafval dat moet worden opgeruimd. In de praktijk belandt heel veel 

grof snoeiafval in de heggen.  

o Snoei-op -groei levert jaarlijks een bescheiden bloei van de struiken op omdat er door de 

geleidelijke groei, tweejarig hout in de heg aanwezig is. Heggen die iedere 2-3 jaar op dezelfde 

hoogte en breedte gesnoeid worden, bloeien niet. Daarbij komt dat bij deze laatste frequentie 

indien men de heggen niet wil laten verruigen, snoeihout moet worden opgeruimd wat extra 

kosten met zich meebrengt. 

Voor het snoeien van eenjarige hergroei is een slagmaaier de geschikte machine, voor het snoeien 

van 2, 3 jarige hergroei een cirkelzaag . Klepelmaaiers zullen niet toegestaan worden. Wat betreft het 

gebruik van de juiste machines is in nauwe samenwerking met loonwerkers veel ervaring opgedaan.  

 Robuuste knip- en scheerheg 

Door snoei-op-groei toe te passen groeit de heg ieder jaar een klein beetje. De meeste agrariërs 

zullen daarom na circa 10 jaar de heg weer teruggesnoeid willen zien. Dit kan door met een 

cirkelzaag vormsnoei toe te passen. Hierna herhaalt het proces, met als groot voordeel mooie, dichte 

heggen, die ondanks de jaarlijkse snoei wel bloeien en agrariërs geen hinder bezorgen. Met de 

robuuste knip-/scheerheg heeft de stichting Heg&Landschap op diverse plekken ervaring opgedaan. 

 Houtige opslag in de zoom van heggen terugzetten  

Dit betreft in de meeste gevallen de wortelopslag van sleedoorn. Sleedoorn gaat ‘aan de wandel’ en 

kan brede struwelen vormen, waarbij hij niet alleen het weiland intrekt maar ook de oude 

meidoornheg verdringt. De sleedoorn buiten de directe lijn van de heg dient vlak boven de grond 

afgeknipt of gezaagd te worden. De hergroei  van sleedoorn is belangrijk voor de sleedoornpage. 

Vandaar dat het terugzetten gefaseerd dient te gebeuren bij voorkeur in combinatie met een 

inventarisatie van de verspreiding van deze doelsoort. 

 Hinderlijke opslag in de heg  terugzetten.  

In een gezonde heg is geen sprake van hinderlijke opslag. In heggen die degenereren neemt een 

soort als vlier al snel het initiatief over en verdringt door haar snelle groei en schaduwwerking de 

andere struiken. Het terugzetten van vlier is vaak onderdeel van het herstel van een heg waarbij ook  
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grote gaten in de heg worden ingeboet. Een ongewenste soort zoals Japanse duizendknoop zal 

plaatselijk worden bestreden.  

 Bomen in de heg 

 

 
Bijzondere boom, Spaanse aak,  

in gevlochten heg (Maasheggenstijl)  

Het Maasheggengebied wordt mede gekarakteriseerd door de uiteenlopende soorten en vormen van 

bomen die in de heggen en soms daar buiten staan.  In veel gevallen zijn het knotbomen. Bij het 

moderne agrarische grondgebruik komen bomen gemakkelijk in het gedrang. Door knotbomen weer 

zichtbaar te maken en regelmatig te knotten, verbeteren we de kansen op hun behoud. 

  Knotten monumentale wilg 

Voorlichting over het juiste beheer van (knot)bomen (voorkomen van onnodig of verkeerd opkronen) 

zal bijdragen aan een rijker bomenbestand. Het inplanten van bomen waar dit mogelijk is moet 

ervoor zorgen dat het totale aantal bomen toe zal nemen. Een concrete invulling hiervan is het 

planten van knotbomen aan één zijde  van een watergang, strategie die thans ook bij 

Staatsbosbeheer wordt gevolgd. 

  



Bijlage 3 van de checklist: onderbouwing doelrealisatie:  
Deel 1: Beheerplan  
Deel 2: Beantwoording vragen onderdeel D. 
 
 

Coöperatieve Vereniging Deltaplan Landschap U.A. Pagina 35 
 

 Poelen 

Voor de poelenclusters en de omgeving wordt een integraal beheerplan gemaakt . Hierbij wordt 

samengewerkt met andere terreineigenaren. Met Staatsbosbeheer is over de wijze van beheer al 

overeenstemming.  

Om ecologische reden zal het onderhoud van het natte profiel (watervegetatie) gefaseerd gebeuren 

in de maanden september – half oktober. Het collectief gaat uit van een cyclus van 4 jaar waarbij elke 

2 jaar de helft van het natte profiel gemaaid wordt. Mocht de vegetatieontwikkeling gering zijn dan 

kan de cyclus langer worden.  Of het uitrasteren wenselijk is, zal per situatie bekeken worden. Het 

droge profiel zal cyclisch worden onderhouden. De frequentie zal daarbij sterk afhangen van de 

eventuele ontwikkeling van houtige gewassen, vooral wilg. 

  
Goed onderhouden poel Gefaseerd schonen van een poel 

 

 

 Kruidenrijke grasland- en akkerranden 

Kruidenrijke graslandranden  zullen jaarlijks in september worden gemaaid en het maaisel afgevoerd. 

Mogelijk worden de randen beweid. Andere activiteiten zullen er tijdens de rustperiode niet worden 

uitgevoerd. 

Kruidenrijke akkerranden zullen eens in de 2 jaar in september worden gemaaid. Het maaisel zal 

binnen 4 weken worden afgevoerd. 
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 Bloemrijke akkerrand  

 

 Kruidenrijk grasland 

Kruidenrijke graslandranden  zullen jaarlijks voor 1 augustus worden gemaaid en het maaisel 

afgevoerd. Andere activiteiten zullen er tijdens de rustperiode niet worden uitgevoerd. Een tweede 

keer maaien is afhankelijk van de groei van het gewas. Gebruik chemische bestrijdingsmiddelen zal 

tot een minimum beperkt blijven en in alle gevallen binnen de normen van de beheervoorschriften 

blijven.  

 Vlakdekkend akkerflorabeheer 

 Foto: Louis Bolk 

Om de akkerflora zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen wordt gekozen voor minimale niet-

kerende grondbewerking en minimale (organische) bemesting.  



Bijlage 3 van de checklist: onderbouwing doelrealisatie:  
Deel 1: Beheerplan  
Deel 2: Beantwoording vragen onderdeel D. 
 
 

Coöperatieve Vereniging Deltaplan Landschap U.A. Pagina 37 
 

5. Beschrijf de dekkingsgraad van het beheer (de verhouding tussen het aantal aangevraagde 

hectares beheer en het totale aantal hectares leefgebied voor dat deel van de aanvraag) en 

de ruimtelijke samenhang. 

Heggen worden in ha aangegeven. De breedte van de heg is geen standaard afmeting maar 

afhankelijk van de heg. Meest gangbare maat is de afstand tussen de rasterpalen. We houden voor 

de knip- en scheerheggen rekening met een breedte van 3 meter.  Voor de struweelheggen houden 

we rekening met een breedte van 5 meter. Er vindt geen dubbeltelling plaats, dus indien heg over 

weiland of akker(rand) uitsteekt wordt dat deel van de heg niet aan het oppervlak  toegevoegd. 

Omdat in de berekening van de offerte gerekend wordt met pakketten met een eenheidsprijs per 

strekkende meter, hebben we in de offerte gerekend met de lengte * 1 meter breed. In het veld (de 

praktijk) zijn de heggen dus breder en is de bedekkingsgraad dus hoger. 

De kleine poelen zijn clusters van 3 in de nabijheid van natuurgebieden (afstand< 400 meter).  

Alle kruidenrijke akkerrand of kruidenrijke grasland liggen langs percelen. De lengte van de randen is 

50% van de lengte van de struwelen. Er zijn verhoudingsgewijs meer randen opgenomen omdat langs 

grensheggen die worden beheerd door SBB ook voorzien kunnen worden van een kruidenrijke rand.   

 
6. Beschrijf de variatie / mozaïek in het beheer (het aantal verschillende beheerfuncties en de 

verhouding daartussen). 

Er is van mozaïek beheer geen sprake. Goed beheer van heggen, bomen, akker- en graslandranden 

en poelen verbetert de beheerfuncties tot optimaliseren voortplantingmogelijkheid en het scheppen 

van fourageergebied.    

7. Hoeveel verschillende vormen van beheer past het collectief toe? Beschrijf welke 

beheeractiviteiten en/of inrichtingsmaatregelen het collectief gaat nemen om het leefgebied 

voor de soorten te verbeteren en wat de onderlinge verhouding daartussen is. Onderbouw 

ook waarom gekozen is voor deze beheeractiviteiten. 

Het collectief past 8 verschillende vormen van beheer toe. Dit betreft struweelhagen, knip-

/scheerheggen, akkers en kruidenrijk grasland, akker- en graslandranden, bomenrijen, poelen en 

vlakdekkend akkerflorabeheer. De beheer- en inrichtingsmaatregelen die het collectief gaat nemen 

Ecotoop Pakket Stuks Berekening bedekkingsgraad eenheid

Struweel(haag) P22 1,74 1427 0,121934 ha

Struweel(haag) P23 8,7 1427 0,609671 ha

Grasland P5 5 1427 0,350385 ha

akker- en graslandranden P19 4,59 1427 0,321654 ha

akker- en graslandranden P5 5,36 1427 0,375613 ha

Bomen P21 200 nvt st

Poel P9 6 nvt st

Akker P18 2 1427 0,140154 ha

27,3928 1427 1,919411 %
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staan per ecotoop aangegeven in de tabel bij vraag  2.  De onderbouwing van maatregelen is in de 

tabel opgenomen. 

 

8. Wat is de intensiteit ofwel de zwaarte van het aangevraagde beheer? Deze vraag is op deze 

aanvraag niet van toepassing. 

Deze vraag is niet van toepassing op onze aanvraag. 

 

9. Wat is de ambitie per leefgebied : wat wil het agrarisch collectief in deze zesjarige 

beheerperiode  bereiken en wat wil het collectief op langere termijn bereiken? Kan snel 

voldoende kwaliteit in de verschillende delen van het leefgebied worden verkregen? In welke 

mate? 

De ambitie in deze zesjarige beheerperiode is dat: 

 Het digitaal beheerprogramma goed functioneert voor planning van beheerwerkzaamheden en 

monitoring van de beheerresultaten.  

 De gezamenlijke schouw met deelnemers van de beheerresultaten en lerend beheer heeft vorm 

gekregen 

 Beheermaatregelen goed door uitvoerders (loonwerkers, agrariërs) worden uitgevoerd 

 De kwaliteit van de heggen (structuur, volledigheid, kwaliteit zomen, onderhoudsconditie 

bomen) en bomen zichtbaar verbeterd is. 

 Akker- , graslandranden en het botanische grasland kruidenrijk zijn. 

 Akker uitbreiding van de voortplantingsmogelijkheid van patrijzen heeft geleid. 

 Door juiste frequentie van onderhoud mooie open poelen met goede biotoop voor doelsoorten. 

 Alle doelsoorten in aantal een stijgende lijn vertonen (vergelijking nulsituatie – einde 

contractperiode 6 jaar) . 

In onze overtuiging kan gedurende de eerste beheerperiode een duidelijke verbetering in kwaliteit 

worden gerealiseerd. We baseren dit onder andere op onze ervaringen in de Maasuiterwaarden van 

Nederasselt waar in enkele jaren een kwalitatief beter heggenlandschap is ontstaan, uitgaande van 

een in grote lijnen vergelijkbare beheervisie en beheermaatregelen. Dezelfde ervaring doet 

Staatsbosbeheer thans in de Maasheggen gelegen in de gemeenten Boxmeer en Cuijk als resultaat 

van het herstelplan 2012-2013. Ook ervaringen op Doornik Natuurakkers (Bemmel, 

www.doorniknatuurakkers.nl) met het beheer van heggen en de toename van biodiversiteit sterken 

het collectief hierin. 

De ambitie van het collectief op langere termijn is: 

 Dat het heggenbeheer van de deelnemende agrariërs een voorbeeld en inspiratiebron zijn voor 

anderen  om de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het landschap te versterken. 

 Dat er extra (knot)bomen zijn aangeplant en ontbrekende schakels in het netwerk door middel 

van nieuwe heggen zijn verbonden. 
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 Dat  doelsoorten en meeliftende soorten meetbaar zijn toegenomen. Dat de grauwe klauwier 

zich weer in de Maasheggen zal laten zien. 

 Dat gebiedspartijen samenwerken om de kwaliteiten van het Maasheggengebied te versterken. 

 

 

10. Beschrijf hoe de criteria voor doelmatigheid (de omvang van het gebied en de concentratie 

van het beheer daarbinnen) uit het Natuurbeheerplan zijn vertaald naar de beheerstrategie 

van het gebied en de gebiedsaanvraag. Onderbouw daarbij ook hoe de knelpunten in het 

beheer in de gebiedsaanvraag zijn uitgewerkt. 

Het collectief heeft deelnemers gevonden in drie clusters die bij de gronden liggen van 

Staatsbosbeheer en bij gronden van de gemeente Cuijk. De deelnemers liggen dus niet verspreid 

over het hele gebied, maar gecentreerd. Gezocht is naar eigenaren die willen participeren die 

geclusterd liggen (samenwerking tussen eigenaren), bij SBB gronden liggen (robuuster  maken 

reservaat) of bij BBL gronden liggen. Dat maakt ook dat de intensiteit van het gevoerde beheer is 

geconcentreerd. En er kansen zijn voor opschaalbaarheid.  Poelen liggen binnen een afstand van 

minder dan 400 meter van poelen binnen bestaande natuurgebieden. Door de aanliggende 

natuurgebieden ontstaat er een concentratie van goed beheerde struwelen en de overige 

beheertypen. Door de intensieve samenwerking met Staatsbosbeheer die worden begeleid door 

Stichting Heg en Landschap streeft het collectief naar een grote eenheid in beheer.  

 

11. Hoe heeft het collectief rekening heeft gehouden met de aanwezige typen 

landbouwbedrijfsvoering in het werkgebied in relatie tot de uitwerking van de 

beheeractiviteiten in de gebiedsaanvraag. 

Enkele deelnemers zijn particulieren die geen commerciële agrarische doelen nastreven. De 

uitwerking van de beheeractiviteiten met hen is eenvoudig omdat het behalen van een hoge 

natuurkwaliteit hun doel is. 

Een belangrijke pijler van het voorgestelde natuurbeheer in de Maasheggen wordt gevormd door 

struweelhagen. Voor veel boeren is de struweelhaag niet de ideale perceelbegrenzing. Door 

struweelhagen te combineren met graslandranden dan wel akkerranden wordt het nadeel van hoge 

en brede struweelhagen grotendeels ondervangen.  Staatsbosbeheer heeft aangeboden de 

grensheggen in hun geheel te willen onderhouden. Door langs de grensheggen een graslandrand of 

akkerrand te leggen heeft een agrariër hier optimaal baat bij. 

Tijdig knotten van bomen en regelmatig snoeien van knip-/scheerheggen is een uitdrukkelijke wens 

van veel agrariërs. Dit komt de kwaliteit van de genoemde elementen ten goede. Bij de knip-

/scheerheg wordt gekozen voor een vorm die robuust is en op bescheiden schaal ook bloeit. Met 

genoemde hegvorm is de nodige (positieve) ervaring opgedaan. Gefaseerd weghalen 

(zagen/knippen) van sleedoornopslag in de randen van struweelhagen wordt door boeren op prijs 

gesteld en is een maatregel die gunstig is voor de sleedoornpage. 
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Het tijdstip van snoeien van heggen, knotten van bomen of schonen van poelen zal om insporing te 

voorkomen en goed aan te sluiten bij de agrarische werkzaamheden, in nauw overleg met de 

deelnemers gepland worden. 

 

12. Welke verbindingen het collectief met de aanwezige natuurgebieden legt en met ander 

lopend beheer (agrarisch) natuur, landschap, water). 

De agrarische terreinen grenzen aan het uitgestrekte agrarisch cultuurlandschap van 

Staatsbosbeheer tussen Cuijk en Maashees. Door het voorgenomen duurzaam beheer van heggen en 

begeleidende akker- en graslandranden zal de omvang en vooral de kwaliteit van het netwerk aan 

heggen in het gebied toenemen. De kwaliteit neemt toe door enerzijds het betere beheer van 

particulieren die bij het collectief zijn aangesloten en anderzijds door de verbinding met de 

struweelhaagrijke terreinen van Staatsbosbeheer. Daarnaast hebben doelsoorten ook baat bij de 

aanwezigheid van poelen, ruige zoomen, struweel- en hakhoutbosjes en extensief beheerd grasland 

in het aangrenzende Staatsbosbeheer gebied.  De gemeente Boxmeer heeft aangrenzend in het 

gebied  bomen en heggen in eigendom. De soorten in het door het collectief beheerde gebied 

profiteren hier ook van omdat de gemeente dezelfde uitgangspunten van beheer toepast als het 

collectief.  

Aansluiting met STIKA in Noord Brant is beperkt van  belang. Het voegt weinig toe vanwege de kleine 

omvang waarvoor STIKA  mogelijk is in het Maasheggengebied in Noord Brabant.  

 

13. Welke afspraken het collectief heeft gemaakt met andere gebiedspartijen (zoals 

waterschappen en beheerders van natuurgebieden) over de uitvoering van de 

gebiedsaanvraag en het verbeteren van de leefgebieden. 

Afspraken bestaan er met: 

 Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer hanteert dezelfde beheervisie en beheeractiviteiten als het 

collectief Deltaplan Landschap. Het beheer dat gevoerd wordt door het collectief sluit dus 

naadloos aan bij het beheer in de aangrenzende gebieden van Staatsbosbeheer. Beide 

organisaties zullen  hetzelfde digitale beheerprogramma BOOM gebruiken voor planning en 

monitoring van het beheer . 

 Gemeente Boxmeer. Hoewel in lengte heg en aantal bomen in de heg het aantal minder groot is 

dan dat van Staatsbosbeheer, volgt de gemeente dezelfde visie en uitvoering van beheer als het 

collectief Deltaplan Landschap. 

 Stichting Landschapsbeheer Boxmeer. Afspraken uitvoeren van specifieke beheeractiviteiten 

zoals inboeten. 

 IVN - De Maasvallei en vogelwerkgroep. Monitoring van diverse soorten. 

 Dassen werkgroep. Monitoring van dassenpopulatie. 
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 Waterschap Aa en Maas. Afspraken indien er sprake is van onderhoud aan watergangen die 

langs of door de percelen van de deelnemers lopen. Door goede afspraken en maatwerk kan 

schade aan landschapselementen met name heggen, voorkomen worden. 

  

14. Welke koppelingen het agrarisch collectief legt met andere doelen zoals landschap en water. 

In het beheer houdt het agrarisch collectief, zoals in punt 5 aangegeven, expliciet rekening met 

doelen als: 

 agrarisch gebruik – regelmatig onderhoud van heggen, met inbegrip van bomen en zomen, en  

combinatie van dichte structuur van heggen met minimaal ruimtebeslag 

 landschapsbeleving & extensieve recreatie – goed onderhoud (regelmatig knotten) bomen, 

robuuste heggen, afwisseling (hoge en lage heggen), doorkijkjes, fasering in beheer waardoor 

ingrepen verspreid in het gebied plaatsvinden. 

 behoud van genenbronnen van autochtone bomen en struiken – met beheer van heggen en 

bomen rekening houden met oogst bomen en –struiken voor autochtoon zaad. Beheer daarom 

afstemmen met Staatsbosbeheer Zaad&Plantsoen. 

 cultuurhistorische herkenbaarheid – er voor zorgen dat heggen bestaan uit combinatie heg-

struik-zoom, knotbomen in heggen behouden en aanplanten. Indien heggen gevlochten worden 

zal dit in de traditionele Maasheggenstijl gebeuren. 

 


