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Rijkswaterstaat heeft het beheerplan voor 

de Voordelta al in concept gereed. In dit 

gebied moet onder meer de zwarte zee-

eend beschermd worden. De grootste 

problemen leken aanvankelijk te worden 

veroorzaakt door het kitesurfen. In 

workshops bleek echter dat kitesurfers 

eigenlijk alleen in het voorjaar en in 

de zomer hun sport beoefenen, terwijl 

de zwarte zee-eend alleen in de winter 

aanwezig is. Met afspraken over de 

periode waarin kitesurfen is toegestaan, 

is het probleem dus opgelost.

Natura 2000
kansen binnen kaders

Contactgegevens 
Provincie Noord-Brabant
Website: www.brabant.nl/natura2000

Team Natura 2000 beheerplannen

Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch
Natura2000@brabant.nl
Tel 073-680 8640

Ewoud van den Berg (projectmanager)

Tel 073-680 8014
evdberg@brabant.nl

Gisela de Leeuw (projectleider voor 

Brabantse Wal)

Tel 073-680 8443
gdleeuw@brabant.nl

Bas van Andel (projectleider voor Regte Heide 

& Riels Laag en Vlijmens Ven, Moerputten & 

Bossche broek)

Tel 073-681 2734
bvandel@brabant.nl

Tineke Laarhoven (projectleider voor Loonse en 

Drunense Duinen en Leemkuilen en 

Kempenland-West)

Tel 06-18303348
tlaarhoven@brabant.nl

De overige gebieden in Brabant zijn nog niet 
aan een projectleider toegewezen.

Contactgegevens overige 
bevoegde gezagen

Dienst Landelijk Gebied

Beheerplannen Biesbosch, de Peelgebieden, 
Strabrechtse Heide en Beuven, Leenderbos, 
Groote Heide & De Plateaux, Ulvenhoutse Bos, 
Oeffelter Meent, Biesbosch.
Jacqueline Jonkers
Postbus 1180, 5004 BD Tilburg
Tel 013-595 0595
j.jonkers@minlnv.nl 

Provincie Limburg

Beheerplan Weerter- en Budelerbergen & 
Ringselven en Boschhuizerbergen
Leon Janssen
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht
Tel 043-389 7931
lfh.janssen@prvlimburg.nl
  
Rijkswaterstaat Zeeland

Beheerplan Deltawateren 
(Krammer Volkerak, Zoommeer)
Aylin Erkman 
Postbus 5014, 5330 KA Middelburg 
Tel 0118-622 382 
aylin.erkman@rws.nl

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Beheerplan Deltawateren (Hollands Diep)
Sandra Cramer
Postbus 556, 3000 AN Rotterdam
Tel 010-4026645
alexandra.cramer@rws.nl

Provincie Gelderland

Beheerplan Loevestein
Jan Willem van der Vegte
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
Tel 026-359 9440
j.vander.vegte@prv.gelderland.nl

Ministerie van LNV

Coördinatie beheerplannen Noord-Brabant 
Sjoerd Sibbing
Postbus 6111, 5600 HC Eindhoven
Tel 070-888 3278
s.n.sibbing@minlnv.nl



Brabant heeft 21 unieke natuurgebieden. Ze zijn zo bijzonder, omdat 

er planten en dieren voorkomen die elders in Europa zeldzaam zijn. 

De rijkdom aan soorten en variatie in landschappen is van grote 

biologische, esthetische en economische waarde. De biodiversiteit in 

Europa loopt echter terug. Daarom stelt de Europese Unie zich tot doel 

om de achteruitgang in 2010 te stoppen. 

Dit is een belangrijke reden voor het ontstaan 
van een netwerk van natuurgebieden die samen 
de Europese top vormen: Natura 2000. Tot dat 
netwerk behoren in heel Nederland 162 gebieden, 
waaronder dus 21 in Brabant.

Beheerplannen
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit heeft de Provincie Noord-Brabant gevraagd 
om voor 9 van de 21 gebieden beheerplannen op te 
stellen. Dat zijn:
- Regte Heide en Riels Laag
- Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen
- Brabantse Wal
- Langstraat
- Kempenland-West
- Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek
- Kampina en Oisterwijkse Vennen
- Markiezaat
- Pompveld en Kornsche Boezem*

Beheerplannen voor de overige gebieden worden 
opgesteld door de Dienst Landelijk Gebied en 
Rijkswaterstaat. Voor enkele gebieden die gedeeltelijk 
in andere provincies liggen, maken de aangrenzende 
provincies beheerplannen. 
*  De intentie is dat de Provincie Noord-Brabant 
het beheerplan maakt in plaats van de provincie 
Gelderland.

Inhoud van een beheerplan
In een beheerplan staat welke unieke plant- of 
diersoorten in het gebied in stand moeten worden 
gehouden of verder ontwikkeld. Alle activiteiten 
of projectplannen in het gebied worden daarom 
beoordeeld op de invloed die ze hebben op de unieke 
natuurwaarden. Als ze geen schade veroorzaken, 
wordt in het beheerplan opgenomen dat de activiteit 
of het project mag worden uitgevoerd. Bij een negatief 
effect op de natuurwaarden, moeten in overleg met 

Aansluiten op bestaand beleid
Uitgangspunt bij het opstellen van beheerplannen 
in Brabant is dat voortgebouwd wordt op 
bestaand beleid, bijvoorbeeld op de huidige 
reconstructieplannen. Ook moeten de maatregelen 
die genomen worden, haalbaar en betaalbaar zijn. 
Gestreefd wordt naar een optimaal evenwicht tussen 
ecologische, economische en sociale aspecten. 

Samenwerking met belanghebbenden 
De Provincie Noord-Brabant werkt bij de totstand-
koming van het beheerplan samen met andere 
overheden en alle betrokkenen: terreinbeheerders, 
recreatieondernemers, agrariërs, natuur- en milieu-
organisaties, reconstructie commissies en andere 

belanghebbenden in het gebied. Die samenwerking 
kan vorm krijgen in een werkgroep, voorlichtings-
avonden en discussie bijeenkomsten. 

Resultaat
Het resultaat van de inspanningen is een 
beheerplan dat duidelijkheid biedt aan alle 
betrokkenen: wat kan wel, wat mag niet, en waarvoor 
moet een vergunning worden aangevraagd. Een 
ander resultaat is dat waardevolle natuur in Brabant 
beschermd wordt. Daardoor kunnen mensen 
hier blijven leven, wonen en werken in een mooie 
omgeving met unieke natuur.
De looptijd van een beheerplan is zes jaar; daarna 
wordt het plan aangepast of verlengd.

Planning
Begin 2008 is een start gemaakt met het opstellen 
van beheerplannen voor:
- Regte Heide & Riels Laag
- Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen
- Brabantse Wal
Medio 2008 beginnen de werkzaamheden voor:
- Langstraat
- Kempenland-West
- Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche broek
- Kampina & Oisterwijkse Vennen 
Eind 2008 volgen: 
- Markiezaat 
- Pompveld & Kornsche Boezem.

Alle beheerplannen moeten zijn afgerond binnen 
drie jaar na het officiële aanwijzingsbesluit door de 
Minister.

Actuele informatie over de stand van zaken van 
de beheerplannen vindt u op www.brabant.nl/
natura2000.

belanghebbenden in het gebied afspraken worden 
gemaakt over wat wel en niet mag. 

Kansen creëren
Binnen de gestelde kaders zijn er ook kansen. 
Immers, de plannen of activiteiten worden alleen 
beoordeeld op de schade die ze kunnen toebrengen 
aan natuurwaarden die beschermd moeten worden. 
Zo kan een activiteit die veel geluid voortbrengt, 
een negatief effect hebben op een te beschermen 
diersoort, maar bijvoorbeeld niet op een plantensoort 
die beschermd moet worden. En als er slechts in 
een klein deel van het natuurgebied een unieke 
diersoort voorkomt, mag er in de rest van het 
natuurgebied gerust recreatie plaatsvinden. Dat 
is bijvoorbeeld het geval in de Voordelta; bij het 
opstellen van het beheerplan bleek daar juist meer 
ruimte voor recreatie te zijn. Een beheerplan kan dus 
perspectieven bieden voor recreatieondernemers 
die bij of in een natuurgebied hun activiteiten willen 
ontplooien. Niet alles is mogelijk, maar dat betekent 
niet dat er niets mogelijk is. 
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