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1. Inleiding 
 
Het Natuurbeheerplan Zeeland is het provinciale beleidskader voor ontwikkeling en beheer 
van natuurgebieden en agrarische beheergebieden van het Natuurnetwerk Zeeland en voor 
het agrarisch natuur- en landschapsbeheer van leefgebieden buiten het Natuurnetwerk 
Zeeland. Het Natuurbeheerplan Zeeland is een nadere uitwerking van de Natuurvisie 
Zeeland 2017-2022 en het Omgevingsplan Zeeland 2018. De natuurgebieden en agrarische 
beheergebieden van het Natuurnetwerk Zeeland zijn in de Omgevingsverordening Zeeland 
2018 planologische begrensd en beschermd. Voor de wezenlijke kenmerken en waarden 
van deze gebieden geldt het Natuurbeheerplan Zeeland. Met het oog op de 
subsidieverlening voor natuur- en landschapsbeheer via het Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap (SNL), wordt het Natuurbeheerplan Zeeland jaarlijks geactualiseerd. Daarbij 
worden ook verzoeken van eigenaren en beheerders behandeld.  
 
Op 31 maart 2015 hebben Gedeputeerde Staten het thans geldende Natuurbeheerplan 
Zeeland 2016 vastgesteld (besluit nr 15004486). Dat Natuurbeheerplan is geënt op het 
subsidiestelsel SNL 2016 en op het bestuurlijke kader van het decentralisatieakkoord natuur 
uit 2013. Sindsdien zijn de volgende gedeeltelijke planwijzigingen doorgevoerd: 
Planwijziging 2015 (GS 22 september 2015, nr 15013315); 
Kleine planwijziging agrarische leefgebieden 2016 (GS 29 maart 2016 nr 16005177); 
Planwijziging natuurgebieden 2016 (GS 20 september 2016, nr 16013475); 
Planwijziging agrarische leefgebieden 2017 (GS 11 april 2017, nr 17006678); 
Planwijziging natuurgebieden 2017 (GS 19 september 2017, nr 17019352),  
Planwijziging 2018 (GS 25 september 2018, nr 18922719), 
Planwijziging 2019 (GS 24 september 2019, nr 19424442), 
Aanvulling 2019 (GS van 21 april 2020, nr 20013041), en 
Planwijziging 2020 (GS van 22 september 2020, nr 20027714). 
 
Voor de uitvoering van het natuurbeleid in 2022 is een aantal gedetailleerde verdere 
aanpassingen van het Natuurbeheerplan noodzakelijk. Daarin voorziet deze planwijziging. 
 
Verzoeken tot wijziging van de begrenzing en beheertypen van natuur-en beheergebieden 
van het Natuurbeheerplan Zeeland kunnen jaarlijks van 1 oktober tot en met 31 december 
door eigenaren en/of beheerders worden ingediend. Deze worden meegenomen in de 
ontwerp planwijziging van het daaropvolgende jaar. GS stellen de definitieve planwijziging 
van het Natuurbeheerplan jaarlijks uiterlijk in september vast, tijdig voor de daaropvolgende 
aanvraagperioden van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 
(SVNL2016) voor het agrarisch natuurbeheer (in oktober), voor het natuurbeheer (15 
november tot en met 31 december) en voor de aanvraagperiode van de Subsidieregeling 
kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zeeland (SKNL) van 1 januari tot en met 31 oktober 
van het daaropvolgende jaar – in dit geval is dat dus het subsidiejaar 2022. Bij het 
voorbereiden van deze planwijziging is onder andere ook informatie gebruikt van 
Poldernatuur Zeeland, Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten en 
enkele particuliere natuurbeheerders en grondeigenaren. 
 
Deze planwijziging betreft de volgende punten: 
1- wijziging van de begrenzing bestaande natuur (BN); 
2- wijziging van de begrenzing nieuwe natuur (NN); 
3- wijziging van de begrenzing agrarisch gebied van ecologische betekenis (AG); 
4- wijziging van de begrenzing van overige gebiedscategorieën; 
5- wijziging van beheertypen (BHT) van bestaande natuur; 
6- wijziging van ambitietypen (AMB) van bestaande en nieuwe natuur; 
7- wijziging van de begrenzing van agrarische leefgebieden; 
8- doorwerking van de planwijziging naar de Omgevingsverordening Zeeland; 
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 9- beleidsregels SVNL en SKNL; en 
 10- technische kaartcorrecties. 
 
Deze planwijziging is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure als opgenomen in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Kennisgeving van het ontwerpbesluit vond plaats via het Provinciaal blad en via de 
provinciale website. Het ontwerp is vervolgens op de gebruikelijke wijze gedurende zes 
weken, van 22 maart tot en met 3 mei,  ter inzage gelegd op het provinciehuis en op de 
gemeentehuizen in Zeeland. Gedurende de periode van terinzagelegging kon een ieder naar 
keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op de ontwerp planwijziging naar voren 
brengen. Bezwaar of beroep was op het ontwerp besluit nog niet mogelijk. Eerst na 
vaststelling van de planwijziging door GS kunnen degenen die een zienswijze naar voren 
hebben gebracht - en zij die redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze te 
hebben ingediend - beroep instellen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. 
 
Er zijn zes zienswijzen ingediend. De PCGR heeft op 20 mei 2021 geadviseerd over de 
ontwerp planwijziging en een concept antwoordnota. Zienswijzen en advies PCGR zijn 
verwerkt in de definitieve antwoordnota, die deel uitmaakt van dit besluit. Hierin zijn voorts 
nog twee wijzigingen meegenomen naar aanleiding van eerder ingediende verzoeken, 
waarover ten tijde van de vaststelling van de ontwerp planwijziging nog onvoldoende 
informatie  beschikbaar was. Op basis van de antwoordnota is de ontwerp-planwijziging op 
enkele punten aangepast.  
 
In verband met de planwijziging van het Natuurbeheerplan, inclusief de daarbij behorende 
kaartwijzigingen, wijzigen GS tevens de bijlagen 9, 10 en 11 van de Omgevingsverordening 
Zeeland 2018. Het Ontwerpbesluit tot 7e wijziging van de Omgevingsverordening is 
gelijktijdig met de Ontwerp planwijziging 2021 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 
bekendgemaakt via de Staatscourant en op ruimtelijkeplannen.nl en eveneens ter inzage 
gelegd van 22 maart tot en met 3 mei. Gedurende deze periode kon een ieder naar keuze 
schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op dat ontwerpbesluit naar voren brengen. 
Tegen de wijziging van de Omgevingsverordening kan geen beroep worden ingediend. 
 
De Omgevingsverordening Zeeland 2018 wordt in 2021 integraal herzien. De nieuwe 
omgevingsverordening zal naar verwachting eind 2021 door Provinciale Staten worden 
vastgesteld. De Planwijziging 2021 van het Natuurbeheerplan Zeeland loopt hierop vooruit 
en is geënt op de huidige Omgevingsverordening 2018.  
 
Deze planwijziging is van toepassing op de aanvraagperiodes voor subsidies SVNL2016 en 
SKNL voor het subsidiejaar 2022. De digitale kaarten van het Natuurbeheerplan worden 
hiertoe landelijk aangeleverd aan BIJ12 in de vorm van een IMNA database en op het 
Portaal Natuur en Landschap Portaal natuur en landschap 
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/ geplaatst. De definitieve IMNA 
database wordt uiterlijk 31 augustus 2021 door de provincie aan GBO-provincies opgeleverd. 
 
De kaarten van deze planwijziging kunnen vanaf 1 september 2021 meer in  detail worden 
bekeken via de Atlas van Zeeland op de provinciale website op de kaarten: 'Natuurnetwerk 
2022', en 'Agrarische zoekgebied 2022’ op: Atlas van Zeeland 
https://kaarten.zeeland.nl/map/natuur_landschap.  

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/
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2. Planwijzigingen 
 

2.1 Wijzigingen bestaande natuur 
 
Naar aanleiding van beleidsontwikkelingen op provinciaal en rijksniveau dient de begrenzing  
bestaande natuur in het Natuurbeheerplan Zeeland op enkele onderdelen gewijzigd te 
worden. 
 
2.1.1 Wijzigingen bestaande natuur binnendijken 
De binnendijken van Zeeland zijn beschermd op grond van de Omgevingsverordening 
Zeeland. Alle binnendijken die staan vermeld op de bijlage 9 van de Omgevingsverordening 
Zeeland 2018 worden primair bestemd als natuur, beschermde dijk of waardevolle dijk. De 
bestemming natuur is gericht op de instandhouding van de dijk en van de aanwezige 
natuurbeheertypen zoals vermeld in het Natuurbeheerplan Zeeland. Hiervan kan alleen 
worden afgeweken indien er sprake is van groot openbaar belang, er geen reële 
alternatieven zijn en indien de negatieve effecten worden gecompenseerd. Bestaand  
gebruik mag positief worden bestemd. Binnendijken die in de Omgevingsverordening zijn 
aangeduid als regionale waterkering (artikel 2.22) worden primair bestemd voor waterkering 
en secundair voor natuur (beschermde of waardevolle dijk).  
In 2019 is begrenzing van de binnendijken in het Natuurbeheerplan en in de 
Omgevingsverordening verfijnd. De dijken zijn daarbij als vlakken begrensd en niet langer als 
lijnelementen. In het Natuurbeheerplan Zeeland wordt bovendien onderscheid gemaakt 
tussen dijkvlakken met een natuurbeheertype, waar natuurbeheer via het Subsidiestelsel 
natuur en landschap (SNL) mogelijk is, en dijkvlakken zonder een natuurbeheertype, waar 
geen natuurbeheer via het SNL mogelijk is. Dit laatste geldt met name voor vlakken met 
infrastructuur en bebouwing.  
In de planwijziging 2020 is de begrenzing van de binnendijken verder verfijnd voor Noord- en 
Midden Zeeland. Dit betrof met name het nader onderscheiden van infrastructuur en 
bebouwing en het corrigeren van dijkvakken die te ruim begrensd waren en overlapten met 
landbouwpercelen.  
In deze planwijziging 2021 wordt de begrenzing van de binnendijken verder verfijnd voor met 
name Zeeuws-Vlaanderen. Het betreft een groot aantal detailaanpassingen van zeer geringe 
omvang. De plaatsen waar de detaillering binnendijken heeft plaatsgevonden zijn 
weergegeven op kaartbijlage 3.1.1a-c. 
Ook wordt de status Bestaande natuur van enkele binnendijken gewijzigd in Agrarisch 
beheergebied binnendijken. Alle binnendijken behoren tot de bestaande natuur volgens de 
bijlage 9 van de Omgevingsverordening Zeeland. Binnendijken waarvoor 
natuurbeheermaatregelen noodzakelijk zijn nader aangeduid als bestaande natuur 
binnendijken. Binnendijken waarvoor agrarische natuurbeheermaatregelen noodzakelijk zijn 
worden nader aangeduid als agrarisch beheergebied binnendijken. Op verzoek van 
Poldernatuur Zeeland worden enkele binnendijken als zodanig aangeduid. Dit maakt het 
mogelijk om agrarisch beheer via de SNL op deze dijken te kunnen uitvoeren. Zie bijlage 
3.1.1d. 
 
2.1.2 Begrenzen bestaande natuur 
Begrensd worden de volgende gebieden: 
a- een perceel Pereboomsgat 0,33 ha wegens voltooiing van de inrichting. Zie kaartbijlage 
3.1.2a; 
b- enkele percelen van het Zeeuws Landschap gelegen in het weidevogelgebied bij Veere 
24,71 ha, in de Baarzandse kreek 1,94 ha, de wallen Sluis 1,12 ha en de bossen Sint 
Jansteen 2,36 ha, wegens voltooiing van de inrichting. Zie kaartbijlage 3.1.2b; en 
c- enkele percelen van Natuurmonumenten, gelegen in het Ganzenreservaat 8,95 ha en de 
inlagen Hoedekenskerke 6,32 ha, wegens voltooiing van de inrichting, en voorts enkele 



 

 

percelen met aanwezige natuurwaarde in de Zak van Zuid-Beveland 14,72 ha, waaronder 
het Sloespoor, wegens aanwezige natuurwaarden. Zie kaartbijlage 3.1.2c.  
De totale oppervlakte begrensde bestaande natuur bedraagt 60,45 ha. 
 
2.1.3 Schrappen bestaande natuur  
Op basis van nieuwe informatie van enkele natuurbeheerders en grondeigenaren worden 
ook enkele afzonderlijke percelen bestaande natuur geschrapt uit de begrenzing: 
a- enkele delen van percelen bij Groede 1,33 ha, waar erf, bebouwing, openbare weg en 
parkeerterrein uit de begrenzing worden geschrapt. Daarmee wordt een onnauwkeurigheid 
van de kaart hersteld. Zie bijlage 3.1.3a; 
b- een perceel bij slot Moermond 3,33 ha, waarvan de begrenzing wordt gewijzigd van 
bestaande natuur naar nieuwe natuur. Dit perceel was voorheen al begrensd als nieuwe 
natuur. In verband met het voornemen tot omvorming is in 2015 een subsidie voor 
functieverandering en inrichting op grond van de SKNL verstrekt. Vervolgens is destijds, 
anticiperend op deze omvorming, ook de begrenzing in het Natuurbeheerplan gewijzigd van 
nieuwe natuur naar bestaande natuur. Het project is echter niet uitgevoerd en de beschikking 
is inmiddels vervallen. De begrenzing bestaande natuur is ten onrechte gehandhaafd 
aangezien er geen afwaardering heeft plaatsgevonden en het perceel nog steeds agrarisch 
in gebruik is. De eigenaar is nu van plan om de omvorming alsnog door te voeren en 
verzoekt daartoe, met het oog op de benodigde SKNL subsidie, de begrenzing nieuwe 
natuur te herstellen. Er is voldoende aanleiding om dit verzoek over te nemen. De status 
bestaande natuur wordt geschrapt en de status nieuwe natuur wordt hersteld. Zie ook bijlage 
3.1.3b;  
c- een perceel op buitenplaats Molenwijk 0,14 ha waar op verzoek erf en bebouwing worden 
geschrapt aangezien deze geen deel uitmaken van het natuurnetwerk. Ook hiermee wordt 
een onnauwkeurigheid van de kaart hersteld. Zie bijlage 3.1.3c; 
d- een deel (0,28 ha) van een groter perceel (5,99 ha) bestaande natuur in de Yerseke Moer 
wordt geschrapt wegens een onjuiste begrenzing in het verleden. In 2015 is een groot 
perceel van 5,99 ha met SKNL subsidie omgevormd van landbouw naar natuur met 
beheertype zilt grasland. Een deel van dit perceel, ter grootte van 0,28 ha, is niet 
omgevormd aangezien dit deel hiervoor ongeschikt bleek wegens hoge ligging en 
landbouwkundig inrichting. De begrenzing bestaande natuur die volgde op de inrichting is ten 
onrechte op het volledige perceel toegepast; de genoemde 0,28 ha had buiten de 
begrenzing moeten blijven. Dit deel is bovendien nog steeds agrarisch in gebruik.  Op 
verzoek van de beheerder wordt de status bestaande natuur nu geschrapt en worden de 
verstrekte subsidies gecorrigeerd. Zie bijlage 3.1.3d. 
De totale oppervlakte te schrappen bestaande natuur bedraagt 5,36 ha. 
 
Netto neemt de oppervlakte bestaande natuur toe met 55,09 ha. 
 
De gewijzigde begrenzing bestaande natuur kan in detail bekeken worden via de Atlas van 
Zeeland (kaart Natuurnetwerk Zeeland 2022 onder Natuurnetwerk). 
 
De kaarten 8.1 a t/m g  van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en de bijlage 9 van de 
Omgevingsverordening Zeeland 2018 worden op deze punten gewijzigd. 
 

2.2  Wijzigingen nieuwe natuur 
 
Naar aanleiding van beleidsontwikkelingen op provinciaal niveau dient ook de begrenzing 
nieuwe natuur in het Natuurbeheerplan Zeeland op enkele onderdelen gewijzigd te worden. 
 
2.2.1 Begrenzen nieuwe natuur 



 

 

In deze planwijziging 2021 worden enkele percelen toegevoegd aan de begrenzing nieuwe 
natuur aangezien deze percelen kansrijk zijn voor de afronding van bestaande 
natuurgebieden en ter versterking van het Natuurnetwerk Zeeland: 
a- een perceel op Landgoed Moermond 3,33 ha, waar de begrenzing nieuwe natuur wordt 
hersteld, zoals ook beschreven in paragraaf 2.1.3b. Hiermee wordt het mogelijk om dit 
perceel om te vormen van landbouw naar natuur als uitbreiding en versterking van het 
bestaande natuurgebied van Landgoed Moermond. Zie kaartbijlage 3.2.1a; 
b- enkele percelen Oude Vaart Groot Eiland 12,17 ha, waar de begrenzing agrarisch gebied 
van ecologische betekenis wordt gewijzigd in nieuwe natuur. Hiermee wordt het mogelijk om 
deze percelen, na beëindiging van de lopende subsidie agrarisch natuurbeheer,  om te 
vormen van landbouw tot natuur als uitbreiding en versterking van het bestaande 
natuurgebied Groot Eiland. Zie kaartbijlage 3.2.1b; 
c- enkele percelen aan het Weidevogelgebied Sint Laurens (Poppenroede) 8,64 ha bij 
Middelburg. Hiermee wordt het mogelijk om deze percelen om te vormen van landbouw naar 
natuur als uitbreiding en versterking van het bestaande weidevogelgebied. Zie kaartbijlage 
3.2.1c; 
d- een perceel aan de Schenge 2,37 ha. Hiermee wordt het mogelijk om dit perceel om te 
vormen van landbouw tot natuur als uitbreiding en versterking van het bestaande 
natuurgebied de Schenge. Zie kaartbijlage 3.2.1d; 
e- een perceel in de Clingepolder 0,56 ha. Hiermee wordt het mogelijk om dit perceel om te 
vormen van landbouw naar natuur als uitbreiding en versterking van het bestaande 
natuurgebied Clingepolder. Zie kaartbijlage 3.2.1e; 
f- een perceel bij Driewegen 1,96 ha. Hiermee wordt het mogelijk om dit perceel om te 
vormen van landbouw tot natuur als uitbreiding en versterking van de aangrenzende kreek. 
Zie kaartbijlage 3.2.1f. 
De totale uitbreiding nieuwe natuur op kaart in deze planwijziging bedraagt 29,03 ha. 
 
2.2.2 Schrappen nieuwe natuur  
Ook worden enkele percelen nieuwe natuur geschrapt wegens voltooiing van de omvorming 
van landbouw naar natuur. Het betreft: 
a- een perceel aan het Pereboomsgat 0,33 ha. Zie kaartbijlage 3.2.2a; 
b- percelen van het Zeeuwse Landschap in weidevogelgebied Veere 24,71 ha, Baarzandse 
kreek 1,94 ha, wallen Sluis 1,12 ha en bossen Sint Jansteen 2,36 ha. Zie kaartbijlage 3.2.2b, 
en 
c- percelen van Natuurmonumenten in het Ganzenreservaat 8,95 ha en inlagen 
Hoedekenskerke 6,32 ha. Zie kaartbijlage 3.2.2c. 
De percelen worden vervolgens begrensd als bestaande natuur met het oog op het in te 
voeren natuurbeheer. Zie ook paragraaf 2.1.2. 
 
In totaal wordt 45,37 ha nieuwe natuur geschrapt. 
 
Netto neemt de oppervlakte begrensde (te ontwikkelen) nieuwe natuur af met 16,34 ha. 
 
De gewijzigde begrenzing nieuwe natuur kan in detail bekeken worden via de Atlas van 
Zeeland (kaart Natuurnetwerk Zeeland 2022 onder Natuurnetwerk). 
 
De kaarten 8.1 a t/m g  van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en de bijlage 11 van de 
Omgevingsverordening Zeeland 2018 worden op deze punten gewijzigd. 
 

2.3  Wijzigingen agrarisch gebied van ecologische betekenis 
 
Naar aanleiding van beleidsontwikkelingen op provinciaal niveau dient ook de begrenzing 
agrarisch gebied van ecologische betekenis op enkele onderdelen gewijzigd te worden. 



 

 

 
2.3.1 begrenzen agrarisch gebied van ecologische betekenis 
Er wordt in deze planwijziging geen agrarisch gebied van ecologische betekenis begrensd.  
 
2.3.2 schrappen agrarisch gebied van ecologische betekenis 
Er worden op verzoek van de eigenaar wel enkele percelen agrarisch gebied van 
ecologische betekenis geschrapt. Dit betreft enkele percelen aan de Oude Vaart bij Hulst 
12,17 ha, waar omvorming naar natuur wordt voorbereid en waarvoor de status moet worden 
gewijzigd in nieuwe natuur. De wijziging is mogelijk aangezien de lopende subsidie ANLb op 
31 december 2021 afloopt. Zie ook par. 2.2.1b en 2.7.3. De geschrapte percelen zijn 
weergegeven in kaartbijlagen 3.3.2 
 
In totaal wordt 12,17 ha geschrapt. 
 
De totale oppervlakte te schrappen agrarisch gebied van ecologische betekenis bedraagt 
12,17 ha.  
 
De gewijzigde begrenzing agrarisch gebied van ecologische betekenis kan in detail bekeken 
worden via de Atlas van Zeeland (kaart Natuurnetwerk Zeeland 2022 onder Natuurnetwerk). 
 
De kaarten 8.1 a t/m g van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en de bijlage 10 van de 
Omgevingsverordening Zeeland 2018 worden op deze punten gewijzigd. 
 

2.4  Wijzigingen overige gebiedscategorieën 
 
2.4.1 Gebiedsgerichte project p.m. 
De begrenzing wordt niet gewijzigd. 
 
2.4.2 Natuurcompensatie p.m. 
De begrenzing wordt niet gewijzigd. 
 
2.4.3 Bestaande natuur deltawater 
Enkele (delen van) percelen van Natuurmonumenten aan de oever bij Neeltje Jans 4,99 ha 
en op schorren in de Oosterschelde 7,89 ha en in de Westerschelde 0,53 ha worden 
toegevoegd aan de begrenzing Bestaande natuur deltawater. Het betreft (delen van) 
percelen met aanwezige natuurwaarde die nog ontbraken op de kaarten van het 
Natuurbeheerplan en waarmee de plankaarten verder worden geactualiseerd. De begrensde 
gebieden zijn weergegeven in bijlage 3.4.3.  
 

2.5  Wijziging beheertypen  
 
Op basis van nieuwe informatie van natuurbeheerders en op grond van wijzigingen in 
basisregistraties worden enkele wijzigingen doorgevoerd in de aanduiding van 
natuurbeheertypen en landschapsbeheertypen voor enkele bestaande natuurgebieden. De 
informatie is onder andere afkomstig uit recente monitoringsrapportages en 
kwaliteitsbeoordelingen die de afgelopen jaren in de natuurgebieden hebben plaatsgevonden 
en van recente topografische kaarten en luchtfoto’s. De beheertypen op kaart worden daarbij 
in overeenstemming gebracht met de werkelijke situatie in de terreinen. Het betreft de 
volgende gebieden:  
a- enkele percelen in de omgeving van Groede, zie bijlage 3.5a; 
b- een perceel aan het Pereboomsgat, zie bijlage 3.5b; 



 

 

c- enkele percelen van Natuurmonumenten met name in de Zak van Zuid-Beveland, zie 
bijlage 3.5c; 
d- een perceel van Staatsbosbeheer aan het Veerse Meer, zie bijlage 3.5d;  
e- enkele percelen van het Zeeuwse Landschap, zie bijlage 3.5e; 
f-  enkele percelen van Staatsbosbeheer in Braakman zuid, zie bijlage 3.5f; en 
g- een perceel van Staatsbosbeheer in het bos bij Koewacht, zie bijlage 3.5g. 
 
De kaart 8.2 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 wordt op deze punten gewijzigd. 
 
De gewijzigde beheertypen kunnen in detail bekeken worden via de Atlas van Zeeland (kaart 
Natuurnetwerk Zeeland 2022 onder Natuurbeheertypen). 
 

2.6 Wijziging ambitietypen  
 
De kaart met de natuurbeheertypen ambitie (kaartbijlage 8.3 van het Natuurbeheerplan 
Zeeland 2016), kortweg de ‘ambitiekaart’, toont de gewenste natuurbeheertypen van de 
bestaande en nieuwe natuurgebieden van het Natuurnetwerk Zeeland op de langere termijn.  
 
Voor de gebieden van de categorie nieuwe natuur is het ambitietype het streefbeeld waarop 
de omvorming van landbouw naar natuur is gericht. Het ambitietype is daarbij ook het 
toetsingskader voor de omvorming en inrichting van nieuwe natuur. Op grond van de SKNL 
kan hier subsidie voor functieverandering en investering nieuwe natuur worden verstrekt. Zie 
in dit kader ook de planwijziging 2019 (GS 24 september 2019, nr 19424442). Voor nieuw 
begrensde gebieden moet een ambitietype worden toegewezen. Het ambitietype van een 
gebied is geënt op de ecologische mogelijkheden (abiotische condities en ecologische 
samenhang) van het betreffende gebied.  
 
Voor de gebieden van de categorie bestaande natuur zijn de ambitietypen het streefbeeld 
waarop het beheer voor de toekomst is gericht. In bestaande natuurgebieden is het 
ambitietype in het algemeen gelijk aan het natuurbeheertype. Het ambitietype wijkt alleen af 
van het beheertype als de kwaliteit achterblijft bij het streefbeeld. In dergelijke gevallen is er 
sprake van een kwaliteitsopgave en kan er behoefte zijn aan een kwaliteitsimpuls. Het 
ambitietype is daarbij het toetsingskader voor de kwaliteitsverbetering in bestaande natuur. 
Op grond van de SKNL kan subsidie voor deze kwaliteitsimpulsen worden verstrekt. Zie in dit 
kader ook de planwijziging 2019 (GS 24 september 2019, nr 19424442).  
Ook voor nieuw begrensde bestaande natuurgebieden moet een ambitietype worden 
toegewezen en ook daarbij geldt dat het ambitietype geënt is op de ecologische 
mogelijkheden (abiotische condities en ecologische samenhang) van het betreffende gebied.  
 
De kaart met de ambitietypen is in de planwijziging 2019 nog integraal herzien. Naar 
aanleiding van nieuw ontvangen informatie van eigenaren en beheerders op basis van 
inventarisaties, kwaliteitsbeoordelingen en plannen zijn verdere wijzigingen in de 
ambitiekaart noodzakelijk. De wijzigingen hebben betrekking op de volgende gebieden: 
a- een perceel Pereboomsgat wegens begrenzing bestaande natuur; zie bijlage 3.6a 
b- enkele percelen van het Zeeuws Landschap wegens begrenzing bestaande natuur; zie 
bijlage 3.6b 
c- enkele percelen van Natuurmonumenten wegens begrenzing bestaande natuur; zie bijlage 
3.6c 
d- een perceel op Landgoed Moermond in verband met herstel van de begrenzing nieuwe 
natuur. Het ambitietype wordt gewijzigd van N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland naar 
N14.03 Haagbeuken-essenbos. Daarmee kan het bestaande bosgebied van Landgoed 
Moermond worden versterkt en wordt voldaan aan het nieuwe klimaatbeleid resp. de 
Nationale bosvisie. zie bijlage 3.6d; 



 

 

e- enkele percelen Oude Vaart Groot Eiland in verband met nieuwe begrenzing nieuwe 
natuur, zie bijlag 3.6e; 
f- een perceel van het Zeeuws Landschap Poppenroede in verband met nieuwe begrenzing 
nieuwe natuur. Zie bijlage 3.6f 
g- een perceel aan de Schenge in verband met nieuwe begrenzing nieuwe natuur. Zie bijlage 
3.6g; 
h- een perceel in de Clingepolder in verband met nieuwe begrenzing nieuwe natuur. Zie 
bijlage 3.6h; 
i- een perceel bij Driewegen in verband met nieuwe begrenzing nieuwe natuur. Zie bijlage 
3.6i; 
j- enkele percelen bij Groede naar aanleiding van nieuwe informatie. Zie bijlage 3.6j; 
k- een perceel  van Staatsbosbeheer aan het Veerse Meer op grond van nieuwe informatie. 
Zie bijlage 3.6k;  
l- enkele percelen op de buitenplaats Molenwijk op verzoek van de eigenaar op grond van 
nieuwe informatie. Zie bijlage 3.6l; 
m- enkele percelen van Staatsbosbeheer in Braakman zuid, wegens omvorming tot 
natuurbos, zie bijlage 3.6m; en 
n- een perceel van Staatsbosbeheer in het bos bij Koewacht, wegens omvorming tot 
natuurbos, zie bijlage 3.6n. 
 
De kaart 8.3 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 wordt op deze punten gewijzigd. 
 
De gewijzigde ambitietypen kunnen in detail bekeken worden via de Atlas van Zeeland (kaart 
Natuurnetwerk Zeeland 2022 onder Ambitietypen). 
 

2.7 Wijziging agrarische leefgebieden 
 
Op basis van informatie van Poldernatuur Zeeland wordt de begrenzing van de agrarische 
leefgebieden op enkele punten gewijzigd. 
 
2.7.1 Leefgebied Open akker 
De begrenzing van het leefgebied Open akker wordt met enkele percelen vergroot. Het 
betreft akkerbouwpercelen die, op grond van vogelinventarisaties, van belang zijn voor 
akkervogels van internationale betekenis zoals de veldleeuwerik en de gele kwikstaart. Het 
betreft enkele percelen bij Brouwershaven en een perceel in de Joanna Mariapolder op 
Tholen. Zie kaartbijlage 3.7a. 
 
De gewijzigde begrenzing is in detail te bekijken op de kaart Agrarisch zoekgebied 2022 
onder Leefgebied Open akker.  
 
De kaart 8.5.1 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 wordt op dit punt gewijzigd. 
 
2.7.2 Leefgebied Open grasland 
De begrenzing van het leefgebied Open grasland wordt niet gewijzigd. 
 
2.7.3 Leefgebied Droge dooradering  
De begrenzing van het leefgebied Droge dooradering wordt met enkele percelen vergroot. 
Het betreft (delen van) landbouwpercelen die op grond van vogelinventarisaties, van belang 
zijn voor de diversiteit van dier- en plantensoorten van het polderlandschap en waarvoor 
agrarisch natuurbeheer vereist is. Zie kaartbijlage 3.7c1-3.  
 



 

 

Ook wordt de begrenzing Droge dooradering vergroot met enkele dijkpercelen waarvan de 
status is gewijzigd van Bestaande natuur binnendijken naar Agrarisch beheergebied 
binnendijken. Zie kaartbijlage 3.7c4 
 
Deze gebieden worden toegevoegd aan het leefgebied Droge dooradering. Zie ook 
paragraaf 2.7.3. 
 
Het agrarisch leefgebied droge dooradering op de percelen agrarisch gebied van 
ecologische betekenis in de Oude Vaart, die worden omgezet naar Nieuwe natuur (zie par. 
2.2.1b), komt te vervallen.  
 
De gewijzigde begrenzing is in detail te bekijken op de Atlas van Zeeland op de kaart 
Agrarisch zoekgebied 2022 onder Leefgebied Droge dooradering.  
 
De kaart 8.5.3 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 wordt op deze punten gewijzigd. 
 
 
2.7.4 Leefgebied natte dooradering  
De begrenzing van het leefgebied natte dooradering wordt niet gewijzigd. 
 

2.8   Doorwerking planwijziging  naar Omgevingsverordening 
 
2.8.1 Algemeen 
De planologische begrenzing van het Natuurnetwerk Zeeland is vastgelegd in de 
Omgevingsverordening Zeeland 2018. Het Natuurnetwerk Zeeland maakt deel uit van het 
nationaal Natuur Netwerk Nederland en bevat alleen de natuurgebieden die onder de 
werking van de Omgevingsverordening Zeeland vallen. Het groot open water (deltawateren) 
valt daarbuiten. Daarvoor geldt het rijksplanologisch kader van de SVIR en Barro. Zie 
hiervoor ook de Planwijziging 2019 (GS 24 september 2019, nr 19424442). In het 
Natuurbeheerplan Zeeland worden de deltawateren apart aangeduid als Bestaande natuur 
deltawater.  
De bestaande natuurgebieden, de nieuwe natuurgebieden en de agrarische gebieden van 
ecologische betekenis, die tot het Natuurnetwerk Zeeland behoren, zijn in de 
Omgevingsverordening Zeeland 2018 begrensd op de kaartbijlagen 9, 10 en 11. Voor deze 
gebieden geldt een planologische bescherming. Artikel 2.26 van deze verordening geeft GS 
de bevoegdheid deze begrenzing te wijzigen. Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing 
en wezenlijke kenmerken en waarden van de bestaande natuurgebieden en agrarische 
gebieden van ecologische betekenis wijzigen ten behoeve van verbetering van de 
ecologische en planologische samenhang van het Natuurnetwerk Zeeland of ten behoeve 
van de inpassing van kleinschalige ontwikkelingen voor zover dit kortgezegd leidt tot een 
verbetering van de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Zeeland en 
voor zover de oppervlakte van het natuurnetwerk ten minste gelijk blijft. In de planwijziging 
2019 van het Natuurbeheerplan (GS 24 september 2019, nr 19424442) staat de 
planologische doorwerking nader beschreven. 
 
Het Natuurbeheerplan Zeeland wordt jaarlijks gewijzigd. Wijzigingen in de begrenzing 
bestaande natuur, nieuwe natuur en agrarisch gebied van ecologische betekenis werken 
direct door naar de Omgevingsverordening Zeeland. De formele doorwerking komt tot stand 
door de gelijktijdige wijziging van bijlagen 9, 10 en 11 van de omgevingsverordening. Beide 
besluiten worden gelijktijdig genomen en op de daartoe voorgeschreven wijze bekend 
gemaakt. Deze werkwijze geldt ook voor de planwijziging in 2021 
 



 

 

Naar verwachting zal eind 2021 een nieuwe Omgevingsverordening Zeeland worden 
vastgesteld door Provinciale Staten. Daarin zal de 7e wijziging van de 
Omgevingsverordening Zeeland 2018 overgaan. Het ontwerp van de nieuwe 
omgevingsverordening wordt naar verwachting eind 2021 vastgesteld, dus na de vaststelling 
van de onderhavige planwijziging op 29 juni 2021.  
 
De bijlage 15 Verdrogingsgevoelige natuurgebieden van de Omgevingsverordening Zeeland 
2018 is gebaseerd op de beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan Zeeland. Tot nog toe 
ontbrak een afzonderlijke kaart met de verdrogingsgevoelige beheertypen in het 
Natuurbeheerplan. Opname is gewenst opdat deze kaart een belangrijke rol kan spelen bij 
de uitvoering van het natuurbeleid. De kaart kan als referentie dienen voor het bewaken van 
de hydrologische randvoorwaarden voor de natuurgebieden en voor het nemen van 
eventuele hydrologische maatregelen. Voorts is, met het oog op de Omgevingsverordening, 
jaarlijkse actualisering en gedetailleerde raadpleging (digitale kaartweergave op Atlas van 
Zeeland) van belang. De kaart Verdrogingsgevoelige natuurbeheertypen wordt in deze 
planwijziging toegevoegd. Zie kaartbijlage 3.8. 
 
GS heeft niet de bevoegdheid om de bijlage 15 van de huidige Omgevingsverordening te 
wijzigen door middel van een wijziging van het Natuurbeheerplan Zeeland. Om die reden kan 
bijlage 15 niet worden gewijzigd in de 7e Wijziging Omgevingsverordening die hoort bij deze 
planwijziging. Het is gewenst dat deze bevoegdheid ontstaat bij de invoering van de nieuwe 
Omgevingsverordening. Bij de vaststelling van de Planwijziging 2021 van het 
Natuurbeheerplan Zeeland 2016 wordt PS verzocht de kaart Verdrogingsgevoelige 
natuurbeheertypen mee te nemen bij de vaststelling van de nieuwe Omgevingsverordening. 
 
2.8.2 Verdrogingsgevoelige natuurbeheertypen 
Een natuurbeheertype is verdrogingsgevoelig wanneer de kwalificerende planten en dieren 
van dat beheertype afhankelijk zijn van en aangepast zijn aan ondiep grondwater en 
oppervlaktewater. De hydrologie en kwalificerende planten- en diersoorten van de 
beheertypen staan beschreven in de Index natuur en landschap. Deze is te raadplegen op: 
Index natuur en landschap https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-
natuur-en-landschap/ 
 
De volgende natuurbeheertypen en landschapsbeheertypen van de index Natuur en 
landschap die voorkomen in Zeeland zijn verdrogingsgevoelig: 
N01.02 - Duin- en kwelderlandschap 
N01.03 - Rivier- en moeraslandschap 
N04.02 - Zoete plas 
N05.04 – Dynamisch moeras 
N06.01 - Veenmosrietland en moerasheide 
N06.05 - Zwakgebufferd ven 
N08.03 - Vochtige duinvallei 
N10.01 – Nat schraalland 
N10.02 - Vochtig hooiland 
N12.04 - Zilt- en overstromingsgrasland 
N13.01 - Vochtig weidevogelgrasland 
N14.01 - Rivier- en beekbegeleidend bos 
N17.03 - Park-en stinzenbos 
N17.04 - Eendenkooi 
N17.06 - Vochtig- en hellinghakhout 
 
Op de bijlage 15 van de Omgevingsverordening 2018 zijn tevens de poelen in natuurgebied 
opgenomen die van belang zijn voor Boomkikker en/of Kamsalamander. Dezelfde 
drinkputten zijn ook opgenomen op de kaartbijlage 3.8 in deze planwijziging. Het is gewenst 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/


 

 

om de selectie poelen periodiek, bijvoorbeeld eens per zes jaar, te actualiseren op grond van 
inventarisatie.  
 
De verdrogingsgevoelige beheertypen en poelen zijn op kaart weergegeven in bijlage 3.8 
 

2.9 Beleidsregels SNL 
 
2.9.1  Algemeen 
Het Natuurbeheerplan Zeeland is het formele beleidskader voor de subsidieverlening via het 
SNL. De algemene werkwijze is beschreven in hoofdstuk 3 (Subsidiestelsel) en hoofdstuk 5 
(Subsidieverlening) van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016.  
 
In de planwijzigingen in 2016, 2017, 2018 en 2019 zijn eerder al enkele nadere beleidsregels 
met betrekking tot de subsidieverlening SNL gewijzigd dan wel toegevoegd. 
Planwijziging natuurgebieden 2016 (GS 20 september 2016, nr 16013475): beleidsregels 
collectief particulier natuurbeheer, begrenzing vaargebieden, openstelling natuurgebieden, 
subsidiekaart SVNL, koppeltabel par. 4.5; 
Planwijziging natuurgebieden 2017 (GS 19 september 2017, nr 17019352): beleidsregels 
openstelling natuurgebieden, subsidie SVNL voor gebiedscategorieën; 
Planwijziging 2018 (GS 25 september 2018, nr 18922719): beleidsregels categorie water, 
koppeltabel par. 4.3-4.5,  
Planwijziging 2019 (GS 24 september 2019, nr 19424442): toetsing aan beheertypen, 
ambitietypen en leefgebieden, en 
Planwijziging 2020 (GS van 22 september 2020, nr 20027714): beleidsregels 
toezichtsbijdrage SVNL. 
 
Ten behoeve van de subsidieverlening op grond van de Subsidieverordening Natuur en 
Landschapsbeheer (SVNL2016) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en 
landschap in 2022 zijn enkele nadere beleidsregels in het Natuurbeheerplan noodzakelijk. 
Dit vloeit voort uit de wijzigingen die in 2021 in deze regelingen worden doorgevoerd en die 
van toepassing worden op de subsidies SVNL en SKNL met ingang van 2022. De beide 
gewijzigde (model)regelingen zijn voorgelegd aan en goedgekeurd door de Europese 
commissie. Aangezien de beide modelregelingen landelijk ook nog gereed moeten worden 
gemaakt voor vaststelling door de provincies konden de beleidsregels nog niet in deze 
planwijziging worden meegenomen. Daarom wordt in deze planwijziging volstaan met een 
algemene beschrijving ter aankondiging van de voorgenomen wijzigingen. Het is de 
bedoeling dat GS apart over de beleidsregels besluiten bij de vaststelling van de beide 
regelingswijzigingen in september 2021. Onderstaand worden enkele verwachte wijzigingen 
benoemd, maar dit is geen volledig overzicht  
 
2.9.2 Verwachte wijzigingen SVNL2016 
In de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 2016 worden landelijk in 2021 
wijzigingen voorbereid die van toepassing worden op de subsidies SNL met ingang van 
2022. Enkele wijzigingen hebben concrete subsidiegevolgen. Dat betreft onder meer de 
mogelijkheid voor Gedeputeerde Staten om nadere regels te stellen bij het toepassen van de 
Toezichtsbijdrage. De regels zijn bedoeld om een goed afstemming van het toezicht in de 
regio’s te kunnen verkrijgen. 
 
2.9.3 Verwachte wijzigingen SKNL 
In de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap worden eveneens landelijk in 
2021 enkele wijzigingen voorbereid die van toepassing worden op de subsidies SKNL met 
ingang van 2022. Een aantal wijzigingen heeft concrete subsidiegevolgen. Zo wordt onder 
andere bepaald dat de subsidie functieverandering ten hoogste het verschil bedraagt tussen 

http://www.zeeland.nl/digitaalarchief/ZEE1600375


 

 

de marktwaarde van de landbouwgrond voor de functieverandering en de marktwaarde van 
de natuurgrond na functieverandering. De beide waardes worden bepaald op basis van een 
taxatie die in opdracht van de provincie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke taxateur. 
Het vaste percentage waardevermindering van 85% komt daarmee te vervallen. 
 

2.10 Technische kaartcorrecties 
 
De kaarten van het Natuurbeheerplan moeten jaarlijks worden jaarlijks geactualiseerd op 
wijzigingen in de basisregistraties zoals topografische kaarten en kadastrale kaarten. Het 
betreft hoofdzakelijk detail-aanpassingen (snippers kleiner dan 100m2) die hier niet 
afzonderlijk op kaart van de planwijziging worden weergegeven maar die wel zijn verwerkt in 
de kaarten op de Atlas van Zeeland:  Atlas van Zeeland 
https://kaarten.zeeland.nl/map/natuur_landschap 
 

https://kaarten.zeeland.nl/map/natuur_landschap
https://kaarten.zeeland.nl/map/natuur_landschap


 

 

3.  Kaartbijlagen 
 
3.1 Wijzigingen bestaande natuur BN 
 3.1.1 Wijzigingen bestaande natuur binnendijken a-d 
 3.1.2 Begrenzen bestaande natuur  

a- begrenzen bestaande natuur Pereboomsgat 
  b- begrenzen bestaande natuur Zeeuws Landschap 1-4 
  c- begrenzen bestaande natuur Natuurmonumenten 1-2 

3.1.3 Schrappen bestaande natuur 
  a- schrappen bestaande natuur bij Groede 
  b- schrappen bestaande natuur Moermond 
  c- schrappen bestaande natuur Molenwijk 
  d- schrappen bestaande natuur Yerseke Moer 
3.2 Wijzigingen nieuwe natuur NN 
 3.2.1 Begrenzen nieuwe natuur 
  a- begrenzen nieuwe natuur Moermond 
  b- begrenzen nieuwe natuur Oude vaart 
  c- begrenzen nieuwe natuur Poppenroede 
  d- begrenzen nieuwe natuur Schenge 
  e- begrenzen nieuwe natuur Clingepolder 
  f-  begrenzen nieuwe natuur Driewegen 
 3.2.2 Schrappen nieuwe natuur  
  a- schrappen nieuwe natuur Pereboomsgat  
  b- schrappen nieuwe natuur Zeeuws Landschap 1-4 
  c- schrappen nieuwe natuur Natuurmonumenten 
3.3 Wijzigingen agrarisch gebied van ecologische betekenis AG 
 3.3.1  Begrenzen agrarisch gebied van ecologische betekenis p.m. 

3.3.2 Schrappen agrarisch gebied van ecologische betekenis Oude vaart 
3.4 Wijzigingen overige gebiedscategorieën 

3.4.1 Gebiedsgericht project: pm 
3.4.2 Natuurcompensatie: pm 
3.4.3 Bestaande natuur deltawater 1-3 

3.5 Wijzigingen beheertypen BHT 
  a  beheertypen bij Groede 
  b- beheertypen Pereboomsgat 
  c- beheertypen Natuurmonumenten 
  d- beheertypen Staatsbosbeheer Veerse meer 
  e- beheertypen Zeeuws Landschap 1-4 

f-  beheertypen Staatsbosbeheer Braakman Zuid 
g- beheertypen Staatsbosbeheer bos bij Koewacht 

3.6 Wijzigingen ambitietypen AMB 
a- ambitietypen Pereboomsgat 
b- ambitietypen Zeeuws landschap 1-4 
c- ambitietypen Natuurmonumenten 

  d- ambitietypen Moermond 
  e- ambitietypen Oude vaart  
  f-  ambitietypen Poppenroede 
  g- ambitietypen Schenge  
  h- ambitietypen Clingepolder 
  i-  ambitietypen Driewegen 

j-  ambitietypen bij Groede 
k- ambitietype Staatsbosbeheer Veerse Meer 
l-  ambitietypen Molenwijk 
m-ambitietypen Staatsbosbeheer bos Braakman Zuid 
n- ambitietypen Staatsbosbeheer bos bij Koewacht 

3.7 Wijzigingen agrarische leefgebieden 
a- wijzigingen leefgebied open akker 1-2 
b- wijzigingen leefgebied open grasland: pm 
c- wijzigingen leefgebied droge dooradering 1-4 

  d- wijzigingen leefgebied natte dooradering: pm 
3.8 Verdrogingsgevoelige natuurbeheertypen 
  



 

 

Bijlage 3.1 Wijzigingen bestaande natuur BN 
 
3.1.1 Wijziging bestaande natuur binnendijken a-d 
 
a West-Zeeuws Vlaanderen 

 
 
b Oost-Zeeuws Vlaanderen

 



 

 

c Noord- en Midden-Zeeland 

 
 
d statuswijziging van BN naar ANB 



 

 

3.1.2 Begrenzen bestaande natuur  
 
3.1.2a- begrenzen bestaande natuur Pereboomsgat 
 

 
 
  



 

 

3.1.2b- begrenzen bestaande natuur Zeeuws Landschap 1-4 
 
1- weidevogelgebieden Veere 

 
 
2- Baarzandse kreek 

 



 

 

3- wallen Sluis 

 
 
4- Bossen Sint Jansteen 

  



 

 

3.1.2c- begrenzen bestaande natuur Natuurmonumenten 1-2 
 
1- gerealiseerde nieuwe natuur 

 
 
2- aanwezige bestaande natuur 

 
  



 

 

3.1.3 Schrappen bestaande natuur 
 
3.1.3a schrappen bestaande natuur bij Groede  
 

 
 
 
3.1.3 b- schrappen bestaande natuur Moermond 

 
 



 

 

3.1.3c- schrappen bestaande natuur Molenwijk 

 
 
3.1.3d- schrappen bestaande natuur Yerseke Moer 
 

  



 

 

Bijlage 3.2 Wijzigingen nieuwe natuur NN 
 
3.2.1 Begrenzen nieuwe natuur 
3.2.1a- begrenzen nieuwe natuur Moermond 

 
 
3.2.1b- begrenzen nieuwe natuur Oude vaart

  



 

 

3.2.1c- begrenzen nieuwe natuur Poppenroede 

 
 
 
3.2.1d- begrenzen nieuwe natuur Schenge 

  



 

 

3.2.1e- begrenzen nieuwe natuur Clingepolder 

 
 
3.2.1f-  begrenzen nieuwe natuur Driewegen 

  



 

 

3.2.2 Schrappen nieuwe natuur  
 
3.2.2a- schrappen nieuwe natuur Pereboomsgat  

 
 
 
  



 

 

3.2.2b- schrappen nieuwe natuur Zeeuws Landschap 1-4 
 
1- Weidevogelgebieden Veere 

 
 
2- Baarzandse kreek 

 



 

 

3- wallen Sluis 

 
 
4- bossen Sint Jansteen 

  



 

 

3.2.2c- schrappen nieuwe natuur Natuurmonumenten 
 

  



 

 

Bijlage 3.3 Wijzigingen agrarisch gebied van ecologische betekenis AG 
 
 
3.3.1  begrenzen agrarisch gebied van ecologische betekenis p.m. 
 
 
3.3.2 schrappen agrarisch gebied van ecologische betekenis Oude vaart 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Bijlage 3.4 Wijzigingen overige gebiedscategorieën 
 
3.4.1 Gebiedsgericht project p.m. 
3.4.2 Compensatiegebied p.m. 
3.4.3 Bestaande natuur deltawater 1-3 
 
1- Neeltje Jans 

 
2- schorren Oosterschelde 

  



 

 

 
3- schorren Westerschelde 

  



 

 

Bijlage 3.5 Wijzigingen beheertypen BHT 
 
3.5a- beheertypen bij Groede  
 

 
 
3.5b- beheertypen Pereboomsgat

  



 

 

3.5c- beheertypen Natuurmonumenten 

 
 
3.5d- beheertypen Staatsbosbeheer  
1- oeverlanden Veerse Meer 

 
 



 

 

3.5e- beheertypen Zeeuws Landschap 1-4 
 
1- Weidevogelgebieden Veere 

 
 
2- Baarzandse kreek 

 



 

 

3- wallen Sluis 

 
 
4- bossen Sint Jansteen 

 
  



 

 

3.5f  Beheertypen Staatsbosbeheer Braakman zuid 
 

 
 
3.5g Beheertypen Staatsbosbeheer bos bij Koewacht

 
  



 

 

Bijlage 3.6 Wijzigingen ambitietypen AMB 
 
3.6a- ambitietypen Pereboomsgat 

 
 
  



 

 

3.6b- ambitietypen Zeeuws landschap 1-4 
 
1- weidevogelgebieden Veere 

 
 
2- Baarzandse kreek 

  



 

 

3- wallen Sluis 

 
 
4- bossen Sint Jansteen 

 
  



 

 

 
3.6c- ambitietypen Natuurmonumenten 
 

 
 
3.6d- ambitietypen Moermond 

  



 

 

3.6e- ambitietypen Oude vaart  

 
 
3.6f-  ambitietypen Poppenroede 

  



 

 

3.6g- ambitietypen Schenge  

 
 
3.6h- ambitietypen Clingepolder 

  



 

 

3.6i-  ambitietypen Driewegen 

 
 
3.6j-  ambitietypen Groede 

  



 

 

3.6k- ambitietypen Staatsbosbeheer 
 
1- oeverlanden Veerse Meer 

 
3.6l – ambitietypen Molenwijk 

 
 



 

 

 
3.6m ambitietypen Staatsbosbeheer Braakman Zuid 

 
 
3.6n ambitietypen Staatsbosbeheer bos bij Koewacht 

  



 

 

Bijlage 3.7 Wijzigingen agrarische leefgebieden 
 
3.7a- wijzigingen leefgebied open akker 1-2 
 
1- Open akker Brouwershaven 

 
2- Open akker Tholen

  



 

 

3.7b- wijzigingen leefgebied open grasland: pm 
 
3.7c- wijzigingen leefgebied droge dooradering 1-4 
 
1- droge dooradering Tholen 

 
 
2- droge dooradering Bevelanden 

 
 
 
 



 

 

3- droge dooradering Walcheren 

 
 
4- droge dooradering binnendijken 

  



 

 

Bijlage 3.8 Verdrogingsgevoelige beheertypen 
 
 

 
  



 

 

Verklaring beheertypen 
 
Natuurbeheertypen 

N01.02 Duin- en kwelderlandschap  
N01.03 Rivier- en moeraslandschap  
N04.02 Zoete plas  
N04.03 Brak water 
N04.04 Afgesloten zeearm 
N05.04 Dynamisch moeras 
N06.01  Veenmosrietland en moerasheide  
N06.05 Zwakgebufferd ven  
N08.01 Strand en embryonaal duin  
N08.02 Open duin  
N08.03 Vochtige duinvallei  
N08.04 Duinheide  
N09.01 Schor of kwelder 
N10.02 Vochtig hooiland 
N11.01 Droog schraalland  
N12.01  Bloemdijk  
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)  
N12.03 Glanshaverhooiland  
N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland  
N12.05 Kruiden- en faunarijke akker (met IGG)  
N12.06 Ruigteveld 
N13.01 Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)  
N14.01  Rivier- en beekbegeleidend bos 
N14.03  Haagbeuken- en essenbos  
N15.01  Duinbos  
N15.02  Dennen-, eiken- en beukenbos  
N16.03 Droog bos met productie (hout op stam) nieuw 
N16.04 Vochtig bos met productie (hout op stam) nieuw 
N17.02  Droog hakhout  
N17.03  Park- en stinzenbos  
N17.04  Eendenkooi  
N17.06 Vochtig en hellinghakhout 
  

Landschapsbeheertypen 

L01.01  Poel en klein historisch water 
L01.02 Houtwal en houtsingel 
L01.03  Elzensingel 
L01.05  Knip- of scheerheg 
L01.06  Stuweelhaag 
L01.07  Laan 
L01.08  Knotboom 
L01.09  Hoogstamboomgaard 

 
Voor nadere beschrijving zie Portaal Natuur en Landschap: 
Index natuur en landschap https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-
landschap/ 
 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/
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