
 

 

MEMO

Aan: Gebiedscommissie ZWK 

Van: Mirjam Bakker/ ErnstJan Cornelius 

Datum: 18 februari 2019 

Onderwerp: Notitie beheer NNN

 
 
 
 
Proces rond waterbeheersing natuur 
In de afgelopen vergadering van de Gebiedscommissie zijn er zorgen geuit over 
de mogelijkheden voor beheer van (natte) natuurgebieden. Staatsbosbeheer 
heeft tijdens de vergadering een toelichting gegeven over de mogelijkheden. 
Voorliggende memo licht toe op welk proces wordt ingezet om te komen tot 
beheerbare natte natuurgebieden. 
 
Pachten in waterberging 
Het beheer van gebieden, die in het kader van de natuurontwikkeling en 
waterberging worden ingericht zal als gevolg van de inrichting veranderen. SBB 
heeft daarom op 24 januari een pachtersbijeenkomst gehouden. Tijdens deze 
bijeenkomst is uitgelegd wat de plannen voor de in te richten gebieden zijn en 
hoe het gebied er straks uit komt te zien. Uitgelegd is dat het peil langzaam, over 
een periode van meerdere jaren, wordt opgezet, zodat bodem, flora en fauna 
zich kan instellen op het nieuwe natuurpeil. Dit kan gezien worden als een soort 
‘hand aan de kraan’ principe. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd om 
de gewenste situatie zo snel mogelijk te benaderen.  Uitgangspunt blijft dat SBB 
de gebieden als vochtige graslanden kan blijven beheren. Op de drogere delen 
kunnen de pachters daaraan bijdragen. Op de laagste delen, die voor een 
pachter niet te doen zijn, zal SBB zelf het beheer voeren of gespecialiseerde 
machines inzetten.  
 
Tijdens de avond heerste een goede sfeer. Na afloop konden de pachters in een 
bus een briefje doen of ze wilden blijven pachten. Het merendeel van de 
pachters binnen de waterbergingsgebieden heeft na de toelichting aan gegeven 
te willen blijven pachten. 
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Van inrichtingsplan naar een biodivers natuurgebied 
In het inrichtingsplan is onderzocht welke grondwaterstanden en waterpeilen de 
natuurdoeltypen ondersteunen en natuurwaarden minder kwetsbaar maken voor 
externe invloeden en droogteperioden.  
In de bovenstaande dia laat SBB zien hoe de vertaling van de streefwaarden uit 
het inrichtingsplan naar een gebied met de gewenste natuurdoelen en een grote 
biodiversiteit wordt gemaakt. 
 
Door de waterpeilen geleidelijk te veranderen, kan de natuur zich goed 
aanpassen aan de nieuwe nattere situatie. De karakteristieke soorten van 
vochtiger milieus krijgen geleidelijk meer de overhand over de soorten van droge 
milieus. Voor deze overgang wordt rekening gehouden met een periode van 5 tot 
tien jaar. Voor de optimale ontwikkeling van de gewenste soorten is het 
belangrijk dat de vegetatie kort de winter in gaat en verstoringsoorten beheerd 
worden. De kunstwerken, die de waterhuishouding regelen in het gebied onder 
normale omstandigheden, worden zo gemaakt, dat het ook in natte zomers 
mogelijk blijft om de vegetatie kort de winter in te laten gaan. 
 
Met monitoring van planten, dieren, grondwaterstanden en bodemchemie zal de 
ontwikkeling van het gebied gevolgd worden. Daarmee kunnen vragen 
beantwoord worden als: Hebben we het natuurdoel al bereikt? Waar is bijsturing 
nodig? Dit jaar worden al een aantal bodemanalyses verricht om te kijken hoe de 
kansen kunnen worden benut en verstoring zoveel mogelijk kan worden 
vermeden.  
 
Met het inrichtingsplan is onderzocht hoe de waterhuishouding er in theorie uit 
zou moeten zien. Met de monitoring volgen we de ontwikkeling in het veld om te 
beoordelen of de waterhuishouding al voldoende is aangepast ten behoeve van 
de natuurdoelen. Samen met haar pachters hoopt SBB zo te groeien naar een 
natuurgebied met grote biodiversiteit. 


