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BIJLAGE 6 Streefbeelden natuurbeheertypen 

Rivier- en Moeraslandschap 

Het natuurbeheertype “Rivier- en moeraslandschap” omvat enerzijds de gebieden langs rivieren waar de 

waterdynamiek van de rivieren en successie in combinatie met integrale begrazing door grote grazers het 

landschap bepalen en anderzijds veen- en kleigebieden waar waterstandfluctuaties, hoogteverschillen, 

successie en integrale begrazing het landschap bepalen. Langs de rivieren gaat het ook om kleine in het 

overstromingsbereik van de rivier liggende gebieden die samen langs een rivier een landschappelijke 

eenheid vormen. Al naar gelang de ligging van het gebied bestaat het uit een groot scala van andere in 

rivier- en veen- en kleigebieden voorkomende beheertypen (zoals rivier, zoete plas, moeras, droog 

schraalland, zilt grasland en overstromingsgrasland, ruigteveld, rivier en beekbegeleidend bos of hoog- en 

laagveenbos) die echter vanwege het veranderlijke landschap niet in omvang en ligging apart in het 

beheer worden vastgelegd. De overstromingsdynamiek is langs de rivieren een belangrijke factor. Deze is 

echter door allerlei ingrepen bovenstrooms en door het dieper komen te liggen van de rivier veranderd van 

bijna jaarlijkse lage overstromingen tot onvoorspelbare hoge overstromingen. Hierdoor hebben 

concurrentiekrachtige soorten van storingsmilieus een groot aandeel gekregen en is begrazing belangrijk 

om ook andere soorten nog kansen te geven. In dit grootschalig voorkomende beheertype zijn ook 

toppredatoren als zeearend karakteristiek en daarnaast kan ook de bever invloed hebben op het 

landschap. Ook aanwezigheid van grote zoogdieren zoals edelhert in meer natuurlijke dichtheden zijn van 

belang.  

Kruiden- en Faunarijk grasland 

Het natuurbeheertype “Kruiden- en faunarijk grasland” omvat graslanden die kruidenrijk zijn, maar niet tot 

de schraallanden vochtig hooiland, zilt grasland en overstromingsgrasland of glanshaverhooiland behoren. 

De vegetatie kan behoren tot allerlei verbonden van graslandvegetaties; ondermeer kamgrasvegetaties of 

de meer algemene witbolgraslanden . Diverse soorten ruigte en struweel kunnen in dit grasland 

voorkomen. Het grasland wordt meestal extensief beweid of gehooid en niet of slechts licht bemest. Het 

beheertype Kruiden- en faunarijk grasland kan voorkomen op diverse bodems van vochtig tot droog en 

heeft doorgaans een (matig) voedselrijk karakter. Kruiden- en faunarijk grasland komt in vrijwel alle 

landschapstypen voor. Toch is het areaal de laatste veertig jaar enorm afgenomen door de gangbare 

landbouwpraktijk: sterke bemesting gecombineerd met periodiek doodspuiten van de grasmat en opnieuw 

inzaaien met hoog productieve grasvariëteiten. De meeste overgebleven kruidenrijke graslanden liggen in 

overhoekjes van het agrarische gebied of komen voor in natuurgebieden. Daar kan kruidenrijk grasland 

een tijdelijke fase zijn als de benodigde abiotische omstandigheden voor schraallanden niet of nog niet 

gerealiseerd kunnen worden. Kruiden- en faunarijk grasland wordt bij een goede kwaliteit gekenmerkt door 

variatie in structuur (ruigte en plaatselijk struweel, hogere en lage vegetatie) en een kruidenrijke 

graslandbegroeiing die rijk is aan kleine fauna. Gradiënten binnen (grond)waterpeil en voedselrijkdom 

zorgen voor diverse vegetatietypen. Kenmerkende of bijzondere soorten van schralere beheertypen 

ontbreken grotendeels binnen Kruiden- en faunarijk grasland, maar graslanden zijn vaak wel rijk aan 

minder zeldzame soorten. Het type is o.a. van belang voor vlinders en andere insecten, vogels en kleine 

zoogdieren. 

Vochtig bos met productie 

Dit natuurbeheertype bestaat uit loofbossen die gedomineerd worden door diverse loofboomsoorten zoals 

populier, es, esdoorn, beuk, haagbeuk, eik, iep en els. Het is een grotendeels gesloten bos met een 

weelderige ondergroei. Dit bostype is de productievariant van delen van het natuurlijke haagbeuken- en 
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essenbos en beek- en rivierbegeleidend bos. Het komt voor op matig nat tot matig droge, vrij voedselrijke 

kleiige tot zandige bodems, waaronder overstromingsdelen van beken. Het bostype kan gevonden worden 

in het rivierengebied op oeverwallen en hoge uiterwaarden, lokaal op lemige zandgronden in het oosten, 

op kleibodems, zoals in de Flevopolders, maar ook in de kustgebieden en lemige/kleiige kalkhellingen in 

Zuid-Limburg. Dit bostype levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse houtvoorziening door de 

goede groei van diverse gewilde (hardhout) loofboomsoorten. De diversiteit is laag tot matig hoog. Vooral 

soorten van oudere, meer ontwikkelde bosgroeiplaatsen ontbreken vaak nog, terwijl makkelijk 

koloniserende sporenplanten en vogels al aanwezig zijn. Door snelle groei en sterfte kan binnen 

afzienbare tijd een gevarieerde bosstructuur ontstaan, met veel dood hout en een weelderige struiklaag en 

bodemvegetatie. Populier kan een belangrijke bijdrage leveren aan snelle bosontwikkeling en de productie 

van aanzienlijke hoeveelheid zaaghout, pallethout en (dik) dood hout. De ondergroei bij populier wordt 

echter vaak (nog) gedomineerd door ruigtekruiden zoals grote brandnetel. Ook in door andere 

boomsoorten gedomineerde bossen treedt regelmatig verruiging op in grotere open plekken. Dit kan de 

verjonging van gewenste boom- en struiksoorten belemmeren. Kleinschalige kap en aanplant wanneer 

zaadbronnen van gewenste soorten nog ontbreken kan de (kwalitatieve en kwantitatieve) productie en 

samenstelling bevorderen (www.zuid-holland.nl).  

 

 

 

 


