
Afsprakenkader Kwaliteitsverbetering van het landschap  
in de regio West-Brabant 
 
 
1. Aanleiding en doel  
 
Aanleiding 
Voorliggende notitie bevat eenduidige afspraken die de regio West-Brabant en de provincie Noord-
Brabant gezamenlijk hebben gemaakt met betrekking tot de toepassing van het principe 
Kwaliteitsverbetering van het landschap. Dit principe vindt zijn oorsprong in de Structuurvisie 
ruimtelijke ordening van de provincie Noord-Brabant en de Verordening ruimte. Een nadere uitwerking 
van dit principe was de Handreiking kwaliteitsverbetering van het landschap die is opgesteld door de 
provincie als hulpmiddel voor een nadere invulling van het kwaliteitsverbeteringsprincipe door de 
Brabantse gemeenten. 
Voorliggende notitie is de nadere uitwerking van de kwaliteitsverbetering van het landschap voor de 
regio West-Brabant en bevat afspraken die in het regionaal ruimtelijk overleg (RRO) van West-Brabant 
zijn gemaakt. 
 
Het principe voor kwaliteitsverbetering van het landschap is in principe van toepassing op alle 
ruimtelijke ontwikkelingen die plaatshebben buiten het bestaand stedelijk gebied, zoals begrensd in de 
Verordening ruimte 2014 (hierna te noemen: Vr). In artikel 3.2 van de Vr is onder lid 5. opgenomen dat 
‘de toelichting van een bestemmingsplan een verantwoording kan bevatten over de wijze waarop de 
afspraken over de kwaliteitsverbetering van het landschap, die zijn gemaakt in het regionaal ruimtelijk 
overleg, bedoeld in artikel 37.4, onder b, worden nagekomen’.  
 
De regio West-Brabant is landschappelijk gezien een regio met grote verschillen. Waar het zuidelijk 
gedeelte overwegend bestaat uit een meer kleinschalig landschap op zandgronden, wordt het 
landschap naar het noorden toe grootschaliger met open polders op zee- en rivierklei. In het 
landschap komen ook relicten uit het verleden voor, zoals linies, vestingen en turfvaarten. Ook de 
infrastructuur en de verstedelijking bepalen voor een groot deel het beeld van het landschap. 
Vanwege deze diversiteit zal de ene gemeente andere gedachten hebben bij kwaliteitsverbetering van 
het landschap dan de andere. Het afsprakenkader biedt ruimte voor kwaliteitsverbetering in en van  
verschillende landschappen en voor verschillende gedachten over kwaliteitsverbetering.  
 
In dit afsprakenkader is de minimale basisinspanning voor de investering in het landschap 
opgenomen. Gemeenten kunnen er voor kiezen een grotere investering te vragen voor ontwikkelingen 
in het buitengebied. 
 
Doel van het afsprakenkader 
Deze notitie geeft aan hoe de gemeenten in de regio West-Brabant toepassing geven aan artikel 3.2. 
Kwaliteitsverbetering van het landschap van de provinciale verordening.  
Deze notitie biedt: 
- een eenduidig regionaal beleidskader en methodiek voor de West-Brabantse gemeenten, met 

uitzondering van de gemeente Steenbergen, met instemming van de provincie Noord-Brabant; 
- duidelijkheid over hoe aan het principe Kwaliteitsverbetering van het landschap uitvoering 

gegeven kan worden in te ontwikkelen bestemmingsplannen in overeenstemming met de 
Verordening ruimte; 

- de mogelijkheid tot maatwerk. Voor gemeenten is het mogelijk om de ‘couleur locale’ te 
behouden. 

 
Het afsprakenkader biedt duidelijkheid voor het grootste gedeelte van de buitenstedelijke ruimtelijke 
ontwikkelingen. In het afsprakenkader is opgenomen of en welke vorm van kwaliteitsverbetering van 

Vastgesteld in het RRO 
West-Brabant, 18-12-2014  



toepassing is bij ontwikkelingen, aan de hand van een drietal categorieën. Niet alle buitenstedelijke 
ruimtelijke ontwikkelingen zijn vooraf in een categorie te plaatsen. In dergelijke situaties blijft het 
noodzakelijk om aan artikel 3.2 Vr te blijven voldoen, maar zal in overleg tussen initiatiefnemer, 
gemeente en provincie naar maatwerkoplossingen moeten worden gezocht. Deze zullen in lijn met de 
voorliggende notitie moeten zijn. 
 
Het is van belang op te merken dat het afsprakenkader niet de aanvaardbaarheid of wenselijkheid 
van een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling bepaalt. Deze afweging wordt gemaakt in 
besluitvormingsprocessen op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het is aan het bevoegd 
gezag om hier een besluit over te nemen. Alleen indien het bevoegd gezag besluit mee te werken aan 
een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling is het Afsprakenkader  Kwaliteitsverbetering van het Landschap 
van toepassing. 
 
Leeswijzer 
De uitwerking van het afsprakenkader Kwaliteitsverbetering van het Landschap voor de regio West-
Brabant is uitgewerkt aan de hand van de volgende hoofdstukken met bijlagen: 
 
- Hoofdstuk 1   Aanleiding en doel 
- Hoofdstuk 2   Reikwijdte regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap 
- Hoofdstuk 3   Methodiek categorie-indeling 
- Hoofdstuk 4   Investeren in Kwaliteitsverbetering van het landschap 
- Hoofdstuk 5   Hardheidsclausule 
- Hoofdstuk 6   Borging kwaliteitsverbetering van het landschap 
 
Bijlagen 
-   Bijlage 1.1     Verwerking regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap/koppeling in het 

gemeentelijke beleid 
- Bijlage 1.2      Stappenplan toepassing artikel 3.2 Verordening ruimte 
- Bijlage 1.3      Voorbeeld borging landschappelijke inpassing in bestemmingsplan  
- Bijlage 1.4      Standaardovereenkomst Kwaliteitsverbetering van het landschap en planschade 
- Bijlage 1.5     Bijlage c t/m e van het Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant (STIKA) 
- Bijlage 1.6     Voorbeeld goed LandschapsInpassingsPlan gemeente Moerdijk 
- Bijlage 1.7     Voorbeeld goed LandschapsInpassingsPlan gemeente Etten-Leur 
-  
 
 



2. Reikwijdte regeling Kwaliteitsverbetering van het Landschap 
  
 
Begrip ruimtelijke ontwikkeling 
De Verordening ruimte 2014 definieert het begrip ruimtelijke ontwikkeling als ‘bouwactiviteiten en 
planologische gebruiksactiviteiten waarvoor een wijziging van het planologisch regime nodig is’. 
 
Echter, er zijn ook besluiten die niet onder de werking van de Verordening vallen. Zie in dit kader 
artikel 4.1 Wro: 
 

1. Indien provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk 
maken, kunnen bij of krachtens provinciale verordening regels worden gesteld over de inhoud 
van bestemmingsplannen, van omgevingsvergunningen waarbij met toepassing van artikel 
2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van 
het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, over de daarbij behorende 
toelichting of onderbouwing, evenals over de inhoud van beheersverordeningen. 

 
Dit betekent het volgende: 

- Artikel 4.1 van de Wro bepaalt dat de Verordening regels kan stellen over 
bestemmingsplannen, beheersverordeningen, projectafwijkingsbesluiten en 
projectuitvoeringsbesluiten. 

- Artikel 1.2 van de Verordening bepaalt dat onder een bestemmingsplan tevens wordt verstaan 
een beheersverordening, een projectafwijkingsbesluit en een projectuitvoeringsbesluit (alle 
conform artikel 4.1 van de Wro) en een omgevingsvergunning (op basis van binnenplanse 
afwijking). 

- Dit houdt in dat alles wat vergunningvrij is en alle binnenplanse afwijkingsbesluiten op basis 
van bestaande bestemmingsplannen die niet onder de werking van Verordening zijn 
vastgesteld, niet onder de Verordening vallen.  

- Bij nieuwe bestemmingsplannen die onder de werking van de Verordening ruimte zijn 
vastgesteld vallen de binnenplanse afwijkingen uiteraard wel onder de Verordening.  

- Verder vallen ook alle buitenplanse afwijkingsbesluiten op basis van artikel 4 van Bijlage II van 
het Bor niet onder de Verordening.  

 
Systematiek regionaal afsprakenkader 
Artikel 3.2 stelt dat elke ruimtelijke ontwikkeling, buiten het “bestaand stedelijk gebied” (zoals is 
aangeduid in de Vr) gepaard moet gaan met een kwaliteitsverbetering van het landschap.  
Onder kwaliteitsverbetering wordt verstaan: landschappelijke inpassing (van bebouwing), toevoegen, 
versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage leveren aan de versterking van de 
landschapsstructuur of de relatie stad-land, activiteiten gericht op behoud of herstel van 
cultuurhistorische waardevolle bebouwing of terreinen, wegnemen van verharding, slopen van 
bebouwing, een fysieke bijdrage aan de realisering van de ecologische hoofdstructuur en ecologische 
verbindingszones. Ook voorzieningen ten behoeve van extensieve recreatie, extra investeringen in 
beeldkwaliteit en watergerelateerde elementen, zoals poelen, worden als kwaliteitsverbetering van het 
landschap gezien. Groen- of landschappelijke structuren die onderdeel uitmaken van een stedelijke 
uitbreiding/ontwikkeling of de inrichting van (recreatieve) bedrijfspercelen worden hier niet toe 
gerekend. Landschappelijke inpassing van deze gebieden en terreinen in het buitengebied wel.  
 
De regio West-Brabant meent dat het begrip "elke ruimtelijke ontwikkeling" genuanceerd moet worden 
op basis van de ruimtelijke invloed die een beoogde ruimtelijke ontwikkeling heeft op de omgeving.  
 
Deze invloed wordt onder meer bepaald door: 

- de omvang van de ontwikkeling (is daarvoor vergroting bestemmingsvlak of bouwvlak nodig); 
- nieuw ruimtebeslag of wordt er gebruik gemaakt van bestaande bebouwing; 
- de aard van de locatie en de omgeving; 
- de aard van de ontwikkeling en de mogelijke hinder voor de omgeving (verkeersaantrekkende 

werking, geluid, milieucategorie); 
- het onderscheid in een (traditionele) gebiedseigen, of gebiedsvreemde ontwikkeling; 
- de “gewenstheid” van een ontwikkeling vanuit een (sectorale) beleidswens. 

 



Hiermee rekening houdend heeft de regio de volgende categorieën onderscheiden, welke in het 
volgende hoofdstuk nader worden uitgewerkt:  
 
- Categorie 1:  Ruimtelijke ontwikkelingen met nauwelijks tot geen landschappelijke invloed 

en waarbij geen (extra) kwaliteitsverbetering van het landschap wordt geëist. 
 
- Categorie 2:  Ruimtelijke ontwikkelingen met weinig landschappelijke invloed, dan wel 

ruimtelijke ontwikkelingen die van nature aan het buitengebied zijn gebonden, 
of plaatsvinden in hiervoor aangewezen gebieden. De kwaliteitsverbetering 
vindt plaats in de vorm van landschappelijke inpassingsmaatregelen. Deze 
categorie is niet limitatief. 

 
- Categorie 3: Ruimtelijke ontwikkelingen welke niet tot categorie 1 of 2 behoren. De 

kwaliteitsverbetering wordt berekend op basis van de bestemmingswinst.  
 
 
De beschrijving en verantwoording van de maatregelen ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van 
het landschap, zowel op basis van categorie 2 als 3, dienen opgenomen te worden in de ruimtelijke 
onderbouwing. Onderbouwd dient worden dat de kwaliteitsverbetering in verhouding is tot de  
ontwikkeling, en inzichtelijk dient te zijn, uit een deugdelijk landschappelijk inpassingsplan en een 
beschrijving van maatregelen, dat aan het afsprakenkader wordt voldaan.  
Omdat voor alle ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied het principe van 
kwaliteitsverbetering van het landschap geldt, dient een beschrijving hiervan in alle gevallen, ook 
wanneer sprake is van categorie 1, onderdeel uit te maken van de ruimtelijke onderbouwing.  
 
 



3. Methodiek categorie-indeling  
 
Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven heeft de regio West-Brabant gekozen voor een indeling van 
ruimtelijke ontwikkelingen in 3 categorieën. Dit hoofdstuk geeft een nadere uitwerking van deze 
categorieën.   
 
 
3.1 Categorie 1  Ruimtelijke ontwikkelingen met nauwelijks tot geen landschappelijke 
invloed en waarbij geen (extra) kwaliteitsverbetering van het landschap wordt geëist. 
 
De ontwikkelingen die in categorie 1 zijn opgenomen betreffen de volgende ontwikkelingen: 
 
a. Ontwikkelingen die de geldende (bestemmings)planregeling rechtstreeks mogelijk maakt of 
die door de wet zijn uitgezonderd. 
De Vr, en daarmee ook artikel 3.2, is alleen van toepassing als er planologische besluitvorming nodig 
is. Daarmee is het gebruik maken van de directe bouw- en gebruiksregels die in geldende plannen zijn 
opgenomen, uitgesloten van de verplichting tot kwaliteitsverbetering van het landschap. 
In het Besluit omgevingsrecht is in Bijlage II, art. 2, 3 en 4 door de wetgever aangegeven welke 
ruimtelijke ontwikkelingen vergunningsvrij of met buitenplanse ontheffing van het bestemmingsplan 
kunnen worden gerealiseerd. Hiermee vallen ook deze ruimtelijke ontwikkelingen niet onder de 
werkingssfeer van artikel 3.2. van de Vr. Naar verwachting zal de wetgever deze lijst in de toekomst 
verder uitbreiden. Dit komt tegemoet aan de wens tot deregulering.  
 
b. Ontwikkelingen die primair kwaliteitsverbetering van het landschap tot doel of gevolg 
hebben 
Hiertoe behoren alle ontwikkelingen die primair tot doel hebben de fysieke verbetering van de 
kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van extensieve recreatieve 
mogelijkheden. Dit betreft niet alleen de aanleg van natuur- en landschapselementen, maar ook van 
voorzieningen ten behoeve van extensief recreatief medegebruik, zoals de aanleg van wandelpaden. 
Verder behoren hiertoe ook planologische ontwikkelingen/gebruiksactiviteiten die bijdragen aan het 
behoud of herstel van cultuurhistorische waarden, zoals woningsplitsing binnen cultuurhistorisch 
waardevolle bebouwing. 
 
c. Kleinschalige ontwikkelingen die plaatsvinden binnen bestaande en/of binnen de geldende 
planologische regeling passende bebouwing. 
Hiertoe behoren onder meer aan huis gebonden beroepen en bedrijven, huisvesting van 
seizoensarbeiders en reclasseringsjongeren in omgebouwde bedrijfsgebouwen, bed & breakfast, (o.a. 
recreatieve) nevenactiviteiten en verbrede landbouwactiviteiten voor zover dit alles gerealiseerd wordt 
binnen de bestaande bebouwing en/of vigerende bouwregeling. 
 
d. Kleinschalige ontwikkelingen waarvan de regio en de provincie afgesproken hebben dat 
voor deze ontwikkelingen vanwege de (zeer) geringe ruimtelijke impact geen 
kwaliteitsverbeteringsvereiste geldt. Deze ontwikkelingen worden specifiek benoemd en zijn  
daarmee limitatief. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om het vergroten van het bestemmingslak wonen of het vergroten van de 
inhoud van solitaire recreatiewoningen. 
 



De ontwikkelingen die onder categorie 1 zijn geplaatst zijn hierna weergegeven. 
 
GENERIEK: 
 
- Ontwikkelingen die zonder dat een afwijkingsbesluit nodig is passen binnen de regels van het 
geldende bestemmingsplan (planconforme vergunningen); 
 
- Ontwikkelingen die vallen onder artikel 2 – 3 en 4 Bijlage II Bor, voor zover deze 
vergunningsvrij zijn; 
 
- Ontwikkelingen die vallen onder artikel 3 Bijlage II Bor, voor zover niet vergunningsvrij (een 
aantal specifieke vergunningen met een afwijkingsbesluit); 
 
- Ontwikkelingen die vergund worden op basis van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 1 Wabo 
(vergunningen met binnenplanse afwijking), voor zover die afwijking geen wezenlijke 
ruimtelijke impact heeft; 
 
- Ontwikkelingen die vergund worden op basis van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 2 Wabo 
juncto artikel 4 Bijlage II Bor (vergunningen met kleine buitenplanse afwijking), met 
uitzondering van lid 6 (installatie bij een glastuinbouwbedrijf voor warmtekrachtkoppeling als 
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder w, van de Elektriciteitswet) en lid 7 (installatie bij een 
agrarisch bedrijf waarmee duurzame energie wordt geproduceerd door het bewerken van 
uitwerpselen van dieren tot krachtens artikel 5, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit 
Meststoffenwet aangewezen eindproducten etc.), voor zover die afwijking geen wezenlijke 
ruimtelijke impact heeft; 
 
- Ontwikkelingen die naar hun aard reeds een fysieke verbetering van de aanwezige of 
potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van extensieve 
recreatieve mogelijkheden tot gevolg hebben; 
 
- Alle ontwikkelingen in panden met cultuurhistorische waarden en met instemming van een 
deskundige instantie, zoals de Boerderijenstichting, waarbij de ontwikkelingen (mede) zijn 
gericht op behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden. 
 
 
SPECIFIEK: 
 
- Vergroten bestemmingsvlak Wonen tot 1500 m². Boven 1500 m² worden bestaande situaties 
gerespecteerd; 
 
- Vergroten inhoud woning tot 750 m³, of zoveel het geldende bestemmingsplan toestaat; 
 
- Herbouw woning binnen bestemmingsvlak (artikel 6.7 en 7.7 lid 3 onder a Vr); 
 
- Vergroten aantal m² bijgebouwen bij woning tot maximaal 100 m², of zoveel het geldende 
bestemmingsplan toestaat; 
 
- Vestiging van of splitsing in meerdere woonfuncties in monumentale/karakteristieke/ 
cultuurhistorisch waardevolle bebouwing (artikel 6.7 en 7.7 lid 3 onder b Vr); 
 
-  Eenmalige vergroting inhoud solitaire recreatiewoning met ten hoogste 10% van de op grond 
van het op 1 maart 2011 geldende bestemmingsplan (artikel 6.7 en 7.7 lid 5 Vr) toegelaten 
inhoud, of oppervlakte; 
 
- Tijdelijke mantelzorgwoning in/bij woning binnen het geldende bestemmingsplan; 
 
- Aan huis gebonden beroep/bedrijf in/bij woning binnen het geldende bestemmingsplan; 
 
- Bed & breakfast en kleinschalige recreatieve nevenactiviteiten in/bij woning binnen het 
geldende bestemmingsplan; 



 
- Nevenactiviteiten en verbrede landbouwactiviteiten bij een agrarisch bedrijf binnen geldend 
bouwvlak en binnen het geldende bestemmingsplan; 
 
- Verkoop van op het eigen (agrarisch) bedrijf vervaardigde producten (inclusief de verkoop 
van streekeigen producten) tot een maximum van 200m², of zoveel het bestemmingsplan 
toestaat, binnen het geldende bestemmingsplan;  
 
- Tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen; 
 
- Wijziging bestemming Agrarisch Bedrijf (inclusief agrarisch verwant en agrarisch-technisch 
hulpbedrijf) of Bedrijf, met een omvang van minimaal 1 ha, in bestemming Wonen of andere 
bestemming zoals Horeca, maatschappelijke doeleinden of recreatie, mits het 
bestemmingsvlak wordt verkleind tot maximaal 1500 m2, overtollige voormalige 
bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en maximaal 200 m² aan bijgebouwen resteert (wat 
voormalige agrarische bedrijfsbebouwing kan zijn); 
 
- Tijdelijke huisvesting seizoenarbeiders: binnen (omgebouwde) bedrijfsbebouwing binnen het 
bouwvlak; 
 
- Paardenbakken binnen bestemmings-, of regulier bebouwingsvlak welke het 
bestemmingsplan rechtstreeks toestaat; 
 
 - Vrijkomende agrarische bedrijfswoningen welke worden aangemerkt als ‘plattelandswoning’; 
 
- Vormverandering van een (agrarisch) bouwvlak of van een bestemmingsvlak (zonder 
afwijking van de geldende bouwregels), indien de vormverandering niet leidt tot een 
verslechtering van de kwaliteit van het landschap; 
 
- Een inpandige vergroting van een woning bij een langgevelboerderij binnen bestaande 
bouwmassa;  
 
- Het omzetten van de bestemming agrarisch gebied in tuin mits daar sprake is van een groene 
landschappelijke invulling en geen bouwmogelijkheden worden geboden of andere 
inrichtingsobjecten zoals terrassen, paardenbakken, zwembaden, tennisbanen, parkeerterrein 
zijn toegestaan. 
 
 
 
 
 
 



3.2 Categorie 2  Ruimtelijke ontwikkelingen met weinig landschappelijke invloed, dan wel 
ruimtelijke ontwikkelingen die van nature aan het buitengebied zijn gebonden, of plaatsvinden 
in hiervoor aangewezen gebieden. De kwaliteitsverbetering vindt plaats in de vorm van 
landschappelijke inpassingsmaatregelen. 
 
Deze categorie betreft ontwikkelingen die een relatief beperkte invloed op de omgeving hebben en 
(traditioneel) als passend binnen en eigen aan het landelijk gebied worden beschouwd, of in gebieden 
plaatsvinden die specifiek aangewezen zijn voor bepaalde ontwikkelingen. Enkele voorbeelden van 
veel voorkomende ruimtelijke ontwikkelingen die tot deze categorie behoren, zijn vormveranderingen 
van agrarische bouwvlakken, aanleg van minicampings (kleinschalig kamperen) en paardenbakken, 
omschakeling van de ene agrarische bedrijfsvorm naar een andere en nevenactiviteiten, doch alleen 
wanneer deze voorbeelden leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van het landschap. De lijst 
van ontwikkelingen welke behoren tot deze categorie 2 is niet limitatief. Mits voorzien van een goede 
onderbouwing hiervan, kunnen ook andere ontwikkelingen tot deze categorie worden beschouwd.  
 
Bij deze categorie is een goede landschappelijke inpassing van het bouw-, of bestemmingsvlak 
vereist. Daarmee wordt beoogd om het initiatief in samenhang met de al bestaande situatie en 
rekening houdend met de kwaliteiten van de omgeving, landschappelijk verantwoord in te passen, 
zodanig dat de landschappelijke kwaliteit wordt verbeterd. Landschappelijke inpassing vindt plaats op 
of direct aansluitend aan het bouw-/bestemmingsvlak.  
In de Vr is in art. 6.3 en 7.3 de voorwaarde opgenomen dat de landschappelijke inpassing bij 
veehouderijen tenminste 10% van de omvang van het bouwperceel omvat. 
 
Landschappelijke inpassing: een zodanige vormgeving en inpassing dat deze optimaal is 
afgestemd op bestaande dan wel nog te ontwikkelen landschappelijke (ruimtelijke, natuurlijke en 
cultuurhistorische) landschapskwaliteiten. Dit kan door middel van architectuur (vormgeving, situering 
bebouwing materiaalgebruik), aanleg van landschappelijke en/of natuurlijke elementen al dan niet in 
combinatie met sloop. 
 
Aan landschappelijke inpassing worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve eisen gesteld: 
 
-     De landschappelijke inpassing moet in verhouding zijn met (de impact van) de ruimtelijke 
      ontwikkeling. Dit is maatwerk. De verantwoording van de (mate van) landschappelijke inpassing 
      dient onderdeel uit te maken van de ruimtelijke onderbouwing; 
- Wanneer de  aanleg van landschappelijke en/of natuurlijke elementen onderdeel uitmaken van de 

landschappelijke inpassing dient hierbij te worden voldaan  aan de normen die zijn opgenomen in 
het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten (STIKA), zoals minimale maatvoeringen, 
sortimentskeuze (inheemse soorten) e.d. (bijlage 1.5); 

- De landschappelijke inpassing van het bestemmings-/bouwvlak wordt gerealiseerd op basis van 
een goed erfbeplantingsplan/landschappelijk inpassingsplan. Dit bestaat uit een ontwerptekening 
met een overzicht en een specificatie van de te nemen maatregelen waaruit duidelijk blijkt op 
welke wijze aan de landschappelijke inpassing vorm wordt gegeven..  

- Het erfbeplantingsplan/landschappelijk inpassingsplan wordt opgesteld door een gekwalificeerd 
adviesbureau (hovenier, tuin-/landschapsarchitect, bureau voor ontwerp en aanleg van 
groenvoorzieningen). Een alternatief/aanvulling zou zijn dat gemeenten er voor kiezen de 
landschappelijke inpassing te standaardiseren en bijvoorbeeld vast te leggen in de structuurvisie; 

- Indien op het perceel al groenstructuren of landschapselementen bestaan, welke planologisch niet 
zijn verankerd en die aan de criteria van kwaliteitsverbetering voldoen, mogen deze worden 
meegeteld, indien deze van toegevoegde waarde zijn voor de landschappelijke inpassing. In een 
herziening van het bestemmingsplan zullen deze elementen (planologisch) worden geborgd. 

- Indien op de locatie al sprake is van een bestaande landschappelijke inpassing, zal er gezocht 
moeten worden naar andere manieren waarop kan worden voldaan aan de vereiste voor 
kwaliteitsverbetering. Immers, een ruimtelijke ontwikkeling dient gepaard te gaan met een fysieke 
investering in het landschap (art 3.2 Vr). Hierbij is maatwerk mogelijk.  

- Door middel van een anterieure overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer wordt de 
realisatie van het inpassingsplan financieel, juridisch en feitelijk verzekerd. Duurzame 
instandhouding, beheer en onderhoud van de landschappelijke inpassing vormen ook aspecten 
die in de anterieure overeenkomst worden vastgelegd;  

- Nadat de anterieure overeenkomst is ondertekend dienen de structuren die meetellen voor de 
landschappelijke inpassing, behorende bij het betreffende ruimtelijke plan (dit heeft de voorkeur) 



en anders bij de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan, vastgelegd te worden. Ook 
is borging in de planregels nodig, op basis van recente jurisprudentie; 

- Indien niet aan fysieke landschappelijke inpassing kan worden voldaan, dient een financiële 
investering in kwaliteitsverbetering plaats te vinden (berekening volgens categorie 3).  
 

Bij de vormgeving en invulling van de landschappelijke inpassing wordt gekeken naar de algehele 
situering van het bouw-/bestemmingsvlak en niet alleen naar wat er door de desbetreffende ruimtelijke 
ontwikkeling wordt toegevoegd en/of veranderd. 
 
Omvang landschappelijke inpassing 
Zoals hierboven al staat, wordt bij invulling van landschappelijke inpassing uitgegaan van maatwerk 
per locatie. Toch hechten sommige gemeenten er  aan om bij de aanleg van de totale 
landschappelijke inpassing een objectieve methode te hanteren om de minimale omvang van de 
landschappelijke inpassing te bepalen, welke is gerelateerd aan de omvang van de ontwikkeling.  
Hiervoor kan de volgende formule worden toegepast (methodiek Breda): 3 x de langste zijde van de 
uitbreiding van het bouwblok  x  3 m (minimale breedte landschappelijke inpassing) 
 
Rekenvoorbeeld: Een bestaand agrarisch bedrijf vraagt om een bouwblokvergroting van 1 ha 
(100x100 m). Minimale omvang landschappelijke inpassing is 3 x 100 m x 3 m = 900m2. Voor de 
concrete invulling van deze 900m2 kan binnen de mogelijkheden van de STIKA gekeken worden naar 
passende elementen en beplanting in die omgeving.  



De categorie 2-ontwikkelingen zijn in onderstaande lijst weergegeven. Deze lijst is niet limitatief. 
 
- Voor zover de locatie gelegen is in het gemengd landelijk gebied als bedoeld in de Vr: 
vergroten agrarisch bouwvlak tot 1 ½ ha; 
 
- Voor zover de locatie gelegen is in de groenblauwe mantel als bedoeld in de Vr:  vergroten 
agrarisch bouwvlak tot 1 ½  ha; 
 
- Uitbreiding (intensieve) veehouderij tot 1,5 ha, waarbij 10% van het bouwblok wordt 
aangewend voor landschappelijke inpassing;  
 
- Vergroten bouwvlak voor agrarisch verwant of agrarisch-technisch hulpbedrijf tot 1 ha, 
gelegen in zowel gemengd landelijk gebied, als de groenblauwe mantel; 
 
- Alle agrarische ontwikkelingen in Landbouwontwikkelingsgebied als bedoeld in de Vr, tenzij 
het valt onder categorie 1 (binnen rechtstreekse mogelijkheden geldend bestemmingsplan), tot 
een per gemeente bepaalde omvang waarvoor aanvullende verplichtingen gelden (categorie 3); 
 
- Alle boomteeltontwikkelingen in Teeltgebied Zundert als bedoeld in de Vr , tenzij het valt 
onder categorie 1 (binnen rechtstreekse mogelijkheden geldend bestemmingsplan), tot een per 
gemeente bepaalde omvang waarvoor aanvullende verplichtingen gelden (categorie 3); 
 
- Alle glastuinbouwontwikkelingen in Vestigingsgebieden en doorgroeigebieden voor 
glastuinbouw als bedoeld in de Vr  tenzij het valt onder categorie 1 (binnen rechtstreekse 
mogelijkheden geldend bestemmingsplan). Boven per gemeente bepaalde maatvoering kan 
gemeente aanvullende verplichtingen opleggen (categorie 3); 
 
- Teeltondersteunende kassen in gebieden Teeltondersteunende kassen toegestaan als 
bedoeld in de Vr,  tenzij deze vallen onder categorie 1 (binnen rechtstreekse mogelijkheden 
geldend bestemmingsplan; 
 
- Vormverandering van (agrarisch) bouwvlak of bestemmingsvlak (zonder afwijking van de 
geldende bouwregels), indien de vormverandering leidt tot een verslechtering van de kwaliteit 
van het landschap; 
 
- Omschakeling agrarisch bedrijf van de ene agrarische bedrijfsvorm naar een andere 
agrarische bedrijfsvorm, welke het geldende bestemmingsplan niet rechtstreeks toestaat 
(omvang bouwvlak onveranderd); 
 
- Wijziging bestemming Wonen, VAB of Bedrijf naar bestemming Agrarisch-agrarisch bedrijf 
(inclusief agrarisch verwant en agrarisch-technisch hulpbedrijf), voor zover het 
bestemmingsvlak niet wordt vergroot; 
 
- Minicampings(o.a. kamperen bij de boer) met een omvang en seizoensduur voor zover is 
toegestaan binnen het geldende bestemmingsplan, direct aansluitend aan het 
bestemmingsvlak en met gebouwde voorzieningen binnen bestaande bebouwing of geldende 
bouwmogelijkheden;  
 
- Paardenbakken (zonder gebouwen) direct aansluitend bij het bouwvlak, voor zover het 
geldende bestemmingsplan dit toestaat; 
 
- Tijdelijke huisvesting seizoensarbeiders: binnen het bouwvlak in caravans en/of woonunits 
vanwege voorkomen visuele hinder; 
 
- Wijziging bestemming agrarisch-agrarisch bedrijf (inclusief agrarisch verwant en agrarisch-
technisch hulpbedrijf) of bedrijf in bestemming Wonen of wonen met VAB aanduiding, of 
andere bestemming, zoals Horeca, Maatschappelijke Doeleinden of Recreatie, mits het 
bestemmingsvlak wordt verkleind tot maximaal 5000 m², overtollige voormalige 
bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en maximaal 500 m² voormalige agrarische 
bedrijfsbebouwing resteert. 



3.3 Categorie 3  Ruimtelijke ontwikkelingen welke niet tot categorie 1 of 2 behoren. De 
kwaliteitsverbetering wordt berekend op basis van de bestemmingswinst. 
 
Ontwikkelingen welke vallen onder categorie 3 zijn ruimtelijke ontwikkelingen waar vanwege de aard 
en/of schaal van de ontwikkeling niet meer te onderbouwen is dat deze tot categorie 1 of 2 behoren. 
Deze ontwikkelingen hebben over het algemeen een beduidende invloed op de omgeving door 
vergroting van de geldende bouwmassa/-oppervlakte, vergroting van het geldende bestemmingsvlak 
en/of substantiële bestemmingswijziging. Ook niet aan het buitengebied gebonden ontwikkelingen 
vallen in principe onder categorie 3. 
 
Uitgangspunt van de investering in het landschap is dat de kwaliteitsverbetering in verhouding moet 
zijn met de ruimtelijke ontwikkeling. Dat betekent dat ‘rood’ wordt omgerekend naar een tegenprestatie 
in euro’s, welke wordt omgezet in een fysieke tegenprestatie. Wanneer dat niet mogelijk is, kan 
worden volstaan met een financiële tegenprestatie, waarbij het investeringsbedrag in het groenfonds 
van de betreffende gemeente wordt gestort. Een fysieke tegenprestatie op de locatie heeft de 
voorkeur. 
 
De regio West-Brabant volgt in de rekenmethodiek de Handreiking Kwaliteitsverbetering van het 
landschap. Dit gaat uit van de investering van een percentage van de bestemmingswinst, zoals 
hieronder weergegeven. 
 
Ontwikkeling Investering in Kwaliteitsverbetering 
Stedelijke uitbreiding  in zoekgebieden voor stedelijke 
ontwikkeling (cf begrenzing Verordening)  1% van de totale gronduitgifteprijs 

Uitbreiding bestemmingsvlak 20% van de waardevermeerdering van de grond 
Uitbreiding bebouwing 20% van de waardevermeerdering van het object 
Omzetting Agrarisch bouwblok naar  Wonen 20% van de waardevermeerdering van de grond 

Niet-agrarische functie als nevenactiviteit of hergebruik op 
Agrarisch bouwblok  

20% van het verschil tussen een agrarische 
bedrijfsbestemming en de (gecorrigeerde) waarde van een 
bedrijfskavel 

Overige ontwikkelingen (bijvoorbeeld Maatschappelijke 
functies, windturbines, reclamemasten e.d.) Maatwerk 

 
 
Uitvoering 
Bovenstaande berekeningsmethodiek bepaalt welk bedrag geïnvesteerd dient te worden in 
kwaliteitsverbetering van het landschap. Hierbij worden actuele grondprijzen gehanteerd. Omdat er 
voor de regio West-Brabant geen eenduidige grondprijzen gelden, kunnen verschillen voorkomen; zo 
worden in het Teeltgebied Zundert andere prijzen gehanteerd dan in het zeekleigebied rondom 
Moerdijk. De kwaliteitsverbetering kan zowel fysiek als financieel worden geïnvesteerd, waarbij fysiek 
de voorkeur heeft.     
 
Uitgangspunt bij de bepaling van de investering is de bestemmingswinst. Er zijn ook voorbeelden waar 
naast bestemmingswinst ook bestemmingverlies optreedt, bijvoorbeeld bij  het wijzigen van de 
bestemming Agrarisch in Bos of Natuur of van Agrarisch bouwvlak naar Agrarisch. In principe wordt bij 
bestemmingsverlies ook 20% gehanteerd, net zoals bij bestemmingswinst. Uiteraard kunnen bij een 
bestemmingswijziging  naar Natuur of Landschapselement, wanneer deze gepaard gaat met de 
aanleg van het natuur- of landschapselementen, de kosten van aanleg en onderhoud worden 
opgevoerd als kwaliteitsverbetering van het landschap. 
 
Het bestemmingsverlies (dus op basis van bestemmingswijziging) wordt in de meerwaardeberekening 
meegenomen zoals in onderstaand rekenvoorbeeld.  
 

Een agrarisch bouwblok van 1 ha wordt omgezet in 0,5 ha wonen en 0,5 ha agrarische grond.  
Omzetting Agrarisch bouwblok (€25/m2 )naar Wonen(€100/m2): €75/m2 x 0,5 ha= + €375.000,- winst. 
Omzetting Agrarisch bouwblok (€25/m2) naar Agrarisch (€5/m2): €20/m2 x 0,5 ha= - €100.000,- verlies. 
 
Het bestemmingsverlies (€100.000,-) dient van de bestemmingswinst + (€375.000) afgetrokken te 
worden; de totale bestemmingswinst is  €275.000,-; de investering bedraagt dan 20% van €275.000,- is  
€ 55.000,-.     
 
Wanneer in dit rekenvoorbeeld het Agrarische bouwblok wordt omgezet  naar bijv. de bestemming Bos of 
Natuur wordt het bestemmingsverlies groter en daarmee wordt de totale investering kleiner.                                                                                           



Fysiek 
Kwaliteitsverbetering van het landschap kan op meerdere manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld door 
een landschappelijke inpassing, aanleg andere groen- of landschapselementen, sloop van bebouwing, 
verwijderen van verharding, omzetting van agrarische grond in natuur. In hoofdstuk 4 zijn deze 
mogelijkheden nader uitgewerkt.  
 
Naar verwachting zal in de meeste gevallen de verplichte kwaliteitsinvestering door de initiatiefnemer 
op eigen terrein worden uitgevoerd.  
Overigens geldt op grond van de Verordening ruimte (art. 6.3 en 7.3) bij uitbreiding van agrarische 
bouwblokken voor veehouderijen de verplichting dat 10% van het oppervlak van het bouwblok wordt 
benut ten behoeve van landschappelijke inpassing. Deze verplichte investering mag de initiatiefnemer 
verrekenen met het investeringsbedrag.  
 
Financieel 
Wanneer de initiatiefnemer niet over gronden beschikt om de tegenprestatie (geheel) uit voeren, maar 
ook bij planmatige ontwikkelingen (bijvoorbeeld stedelijke uitbreiding) waarbij de tegenprestatie van 
een dermate omvang is dat deze niet binnen het plangebied of directe omgeving uitgevoerd kan 
worden, dient de initiatiefnemer een financiële bijdrage te storten. Hiervoor stelt de gemeente een 
gemeentelijk groenfonds in. Door de bijdrage aan dit groenfonds aan de beoogde 
landschapsversterking te labelen, kunnen natuur- en landschapsprojecten binnen die gemeente 
worden gerealiseerd. Het gemeentelijk groenfonds kan ook ingezet worden om projecten en 
doelstellingen uit het STIKA te behalen/realiseren. Dat heeft zelfs de voorkeur omdat het natuur- en 
landschapsontwikkelingen betreft die breed gedragen worden. Een kanttekening: gelden die in het 
kader van de regeling ‘kwaliteitsverbetering van het landschap’ in het gemeentelijk groenfonds worden 
gestort, kunnen niet ingezet voor cofinanciering voor het STIKA vanuit de gemeente. 
 
In combinatie met een gemeentelijke groenfonds is een gemeentelijke structuurvisie Landschap zeer 
wenselijk. In deze structuurvisie wordt aangegeven welke landschapsontwikkeling in het gebied wordt 
beoogd en wordt (globaal) inzicht gegeven in de te maken kosten hiervan. Het onderdeel landschap 
kan ook in een gebiedsdekkende allesomvattende structuurvisie worden opgenomen. In de uitvoering 
van de structuurvisie wordt het (gelabelde) fonds gekoppeld aan de uitvoering van de maatregelen 
zoals in de structuurvisie benoemd. 
 
 
 



4.  Investeren in Kwaliteitsverbetering van het landschap 
 
Nadat is bepaald welk bedrag in de kwaliteitsverbetering van landschap moet worden geïnvesteerd, is 
de vraag waarin moet worden geïnvesteerd. De Verordening ruimte heeft hiervoor een aantal 
manieren opgenomen waarop de kwaliteitsverbetering kan worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om 
deze manieren in de regio West-Brabant maximaal te benutten.  
In ieder geval moet kwaliteitsverbetering altijd resulteren in fysieke en zichtbare verbetering van het 
landschap. Ook wanneer een storting wordt gedaan, moet dit uiteindelijk resulteren in fysieke 
maatregelen in het buitengebied en is ook onderstaande van toepassing voor uitvoering door 
gemeenten.  
 
Kwaliteitsverbetering kan worden uitgevoerd door middel van: 
a. landschappelijke inpassing van bebouwing en bestemmingsvlakken; 
b. aanleg c.q. herstel van natuur- en landschapselementen ter versterking van de 

landschapsstructuur;  
c. aanleg recreatieve voorzieningen ten behoeve van extensief recreatief medegebruik (bankjes, 

wandelpaden, bebording, etc.); 
d. fysieke inrichtingsmaatregelen gericht op behoud en herstel van cultuurhistorie en archeologie; 
e. sloop van (niet cultuurhistorisch waardevolle) gebouwen/stallen/kassen en verwijderen verharding; 
f. verkleinen/opheffen van bestemmingsvlakken/bouwvlakken; 
g. fysieke bijdrage aan realisering Ecologische hoofdstructuur (EHS) en ecologische 

verbindingszones (EVZ’s).  
 
Deze lijst is niet limitatief. Andere vormen van kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld ten behoeve van 
archeologie zijn mogelijk, maar alleen dan wanneer er sprake is van verbetering van fysieke 
landschappelijke kwaliteiten, zoals bijvoorbeeld het zichtbaar maken en ontsluiten van een 
archeologische vindplaats.   
Investeringen die geen fysieke kwaliteitsverbetering opleveren, kunnen niet worden aangewend als 
kwaliteitsverbetering, zoals (asbest)sanering, duurzaamheid en dierenwelzijn. Dat geldt ook voor 
grondverwervingskosten, plan- en advieskosten en kosten voor werkzaamheden die op wettelijke 
basis al plaats moeten vinden. Realisatie- en onderhoudskosten voor 10 jaar kunnen wel worden 
meegenomen bij de investering van kwaliteitsverbetering van het landschap. De STIKA-normen geven 
hiervoor goede richtlijnen. 
 
 
a. Landschappelijke inpassing 
De landschappelijke inpassing van het bestemmingsvlak/bouwvlak wordt gerealiseerd op basis van 
een gekwalificeerd opgesteld erfbeplantingsplan/landschapsinpassingsplan, dat door een 
gekwalificeerd adviesbureau (hovenier, tuin-/landschapsarchitect, bureau voor ontwerp en aanleg van 
groenvoorzieningen) is opgemaakt. Uit het opgestelde plan moet duidelijk blijken hoe en met welke 
(natuur- en landschaps)elementen de landschappelijke inrichting wordt vormgegeven. Hierbij wordt 
aangesloten bij de STIKA-normen voor minimale oppervlakten van landschapselementen en 
sortimenten.  
Geadviseerd wordt om in die situatie waar sprake is van uitbreiding van een bouwblok de eis te stellen 
dat de oppervlakte van de landschappelijke inpassing minimaal 10% beslaat van de oppervlakte van 
de uitbreiding en om in alle andere situaties de eis te stellen dat de oppervlakte van de 
landschappelijke inpassing minimaal 5% beslaat van de oppervlakte van het vlak waarvan de 
bestemming wijzigt.  
  
b. Natuur- en landschapselementen 
Bij de investering in het landschap door middel van de aanleg van natuur- en landschapselementen  
kan gebruik worden gemaakt van de gegevens (prijzen, minimale oppervlakten, soorten) die vanuit het 
STIKA beschikbaar zijn. Bijna alle gemeenten in de regio West-Brabant hebben een plan opgesteld 
voor uitwerking van het STIKA. Dit plan bevat een beschrijving van de aanwezige landschapstypen. 
Deze landschapstypen sluiten aan op diverse vormen van natuur- en landschapselementen (zoals 
akkerranden, poelen, hakhoutwallen etc.). Afhankelijk van de locatie waar de investering in het 
landschap zal landen kan mede aan de hand van het STIKA bepaald worden welke ingreep gewenst 
is en wat de bijbehorende kosten zijn. Het is aan de initiatiefnemer om zorg te dragen voor realisatie 
van de gestelde oppervlakten en kwaliteiten. Indien de initiatiefnemer de aanleg goedkoper kan 
realiseren dan de richtbedragen in het STIKA dan is dit ten voordele van de initiatiefnemer.                



c. Voorzieningen ten behoeve van extensief recreatief medegebruik 
Ook een investering in de aanleg van recreatieve voorzieningen ten behoeve van extensief recreatief 
medegebruik wordt als onderdeel van kwaliteitsverbetering van het landschap gezien. 
Initiatieven die gericht zijn op het vestigen of uitbreiden van een recreatief bedrijf hebben voordeel bij 
het realiseren van recreatieve voorzieningen ten behoeve van extensief recreatief medegebruik, zoals 
openbaar te gebruiken bankjes of wandelpaden en fietspaden.  
 
d. Cultuurhistorie en archeologie 
Het is ook mogelijk om te investeren in cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, elementen of 
terreinen in de omgeving. Voorbeelden zijn herstel en restauratie van cultuurhistorisch waardevolle 
bebouwing, bestaande drinkpoelen, wegkruizen, groenelementen. Gedeeltelijk kan de systematiek 
van het STIKA hiervoor gebruikt worden. Voor de investering in cultuurhistorisch waardevolle 
gebouwen zijn de specifieke restauratiekosten (onder aftrek van subsidies) een aanknopingspunt. 
Ook voor andere waardevolle elementen, zoals archeologische, geldt dat deze inzet kunnen zijn van 
kwaliteitsverbetering. Het dient hier wel te gaan om fysieke maatregelen, bijvoorbeeld het zichtbaar 
maken van archeologische waarden. Maatregelen die op grond van wet- en regelgeving reeds 
uitgevoerd dienen te worden, kunnen niet als kwaliteitsverbetering worden aangemerkt.   
 
e. Sloop van (niet cultuurhistorisch waardevolle) gebouwen/stallen/kassen 
Het verwijderen van overbodige, landschappelijk storende bebouwing in het buitengebied vormt een 
belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het landelijke gebied. Voor het slopen van stallen en andere 
bedrijfsbebouwing (inclusief asbest en kelders) wordt gerekend met kosten van € 25,00 per m² en bij 
het saneren van kassen met €5,00 per m² glas (prijspeil 2012-2014). Aan de hand van actuele 
gegevens kunnen andere bedragen worden gehanteerd.    
 
f. Verkleining/opheffen van bestemmingsvlakken/bouwvlakken 
Bij het omzetten van een agrarisch bouwvlak met bedrijfswoning naar een woonbestemming kan 
enerzijds waardevermeerdering ontstaan voor het deel dat de woonbestemming krijgt. Aan de andere 
kant zal deze niet-agrarische bedrijfskavel veelal aanzienlijk kleiner worden dan de omvang van het 
oorspronkelijke agrarische bouwblok, dat grotendeels met een agrarische gebiedsbestemming 
(waarop de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing is gesaneerd) kan worden herbestemd. Dit 
gedeelte van het oorspronkelijke agrarische bouwblok kan dan ook afgewaardeerd worden naar 
agrarische cultuurgrond. Deze waardevermindering (bestemmingsverlies) kan vervolgens ingezet 
worden om (gedeeltelijk) invulling te geven aan kwaliteitsverbetering van het landschap. Deze wijze 
van voldoen aan kwaliteitsverbetering kan ook toegepast worden bij andere verkleiningen c.q. 
opheffingen van bestemmingsvlakken waarbij duidelijk sprake is van het terugdringen van gebruik- en 
bebouwingsmogelijkheden ten opzichte van de vigerende bestemmingsregeling en daarmee van 
bestemmingsverlies. 
  
g. Fysieke bijdrage aan EHS en EVZ’s  
De kwaliteitsverbetering kan betrekking hebben op het realiseren van delen van de ecologische 
hoofdstructuur en van ecologische verbindingszones. Hierbij wordt veelal agrarische cultuurgrond 
omgezet in een natuur-of bosbestemming. Er zijn voldoende praktijkgegevens bekend om de kosten 
gemoeid met aanleg en onderhoud van allerlei natuurdoeltypen te kunnen bepalen. Naast de kosten 
gemoeid met aanleg en de eerste jaren van onderhoud kan ook de waardevermindering van de grond 
(omzetten van agrarisch naar natuur) bij de investering in kwaliteitsverbetering betrokken worden. 
  



5. Hardheidsclausule 
 
De methodiek van het regionale afsprakenkader van West-Brabant laat maatwerk toe. Mocht in 
specifieke situaties toch sprake zijn van een gevraagde investering in kwaliteitsverbetering van het 
landschap die redelijkerwijs niet gerechtvaardigd is, dan heeft het college van B&W de 
mogelijkheid om af te wijken van het afsprakenkader. Deze zogenaamde hardheidsclausule biedt 
de mogelijkheid om van de methodiek af te wijken wanneer die voor een belanghebbende 
gevolgen zou hebben die niet in verhouding staan tot de doelen die met het afsprakenkader 
worden nagestreefd. Deze afwijking kan alleen worden toegepast, mits voorzien van een zeer 
gedegen verantwoording. Hierbij zal de omvang van de bijdrage aan de kwaliteitsverbetering 
tegenover het belang van dit individuele geval specifiek moeten worden afgewogen. Zo kan een 
gemeente, indien de impact in het gebied/landschap slechts minimaal is, via maatwerk 
gemotiveerd afwijken van onder meer de categorie-indeling en de minimale basisinspanning van 
20% van de waardevermeerdering. 



6 Borging kwaliteitsverbetering van het landschap 
 
De investering in het landschap dient financieel, juridisch en feitelijk geborgd te zijn, conform de 
voorwaarden zoals in de Vr opgenomen. Kwaliteitsverbetering moet altijd onderdeel uitmaken van het 
bestemmingsplan, waarin een verantwoording is opgenomen hoe met dit principe rekening is 
gehouden en hoe de ontwikkeling zich verhoudt tot het regionale afsprakenkader. Dit geldt ook voor 
categorie 1-ontwikkelingen. In geval van categorie 2- en 3-ontwikkelingen is de nadere uitwerking, 
zoals bijv. de berekening en landschappelijk inpassingsplan, opgenomen in de plantoelichting. 
 
Zekerstelling 
De kwaliteitsverbetering van het landschap moet (door de initiatiefnemer) worden verzekerd. Dit kan 
door het sluiten van een overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer (privaatrechtelijk).  
In de privaatrechtelijke overeenkomst dient naast een boetebeding zowel de aanleg als de 
instandhouding van de kwaliteitsverbetering te worden vastgelegd.  
 
Voor de regio West-Brabant is een (voorbeeld van een) standaardovereenkomst opgesteld welke als 
bijlage 1.4 bij deze notitie is gevoegd.  In deze overeenkomst is tevens een planschadeparagraaf 
opgenomen, waardoor maar één overeenkomst afgesloten hoeft te worden.  
 
Het verdient de voorkeur om de kwaliteitsverbetering ook publiekrechtelijk te regelen. Ingevolge 
recente jurisprudentie is dit in nieuwe bestemmings- en wijzigingsplannen ook noodzakelijk om de 
ontwikkeling ruimtelijk aanvaardbaar te maken  Bij fysieke investering kan dan door het opnemen van 
een voorwaardelijke verplichting in de gebruiksbepalingen worden verzekerd dat gebruik van (nieuwe) 
gebouwen niet eerder mag plaatsvinden dan dat de kwaliteitsverbetering is gerealiseerd. Bij 
bestaande bestemmingsplannen kan echter worden volstaan met een overeenkomst met 
landschappelijk inpassingsplan. Bij de eerstvolgende herziening van dat bestemmingsplan moet de 
kwaliteitsverbetering dan alsnog publiekrechtelijk worden geregeld.    
 
Overige manieren om de uitvoering van de kwaliteitsverbetering te verzekeren zijn door het notarieel 
vast te leggen, of het koppelen als voorwaarde aan een te verlenen afwijking, of (bouw)vergunning. 
Omdat bij een privaatrechtelijke overeenkomst meer maatwerk mogelijk is, wordt voorgesteld om altijd 
van deze privaatrechtelijke overeenkomst gebruik te maken. Vanuit handhavingsoogpunt is 
publiekrechtelijke borging nodig. 
 
Handhaving 
Toezicht en handhaving van de aanleg en instandhouding van de kwaliteitsverbetering worden 
opgepakt vanaf 2015.  



Verwerking regeling Kwaliteitsverbetering van het  
                 landschap/koppeling in het gemeentelijke beleid  
 
De toepassing van artikel 3.2 uit de Verordening ruimte zoals in deze notitie is beschreven, kan en 
deels  is dat nodig, doorwerken in het gemeentelijke beleid. Dat betreft o.a. de gemeentelijke 
structuurvisie, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, instellen landschapfonds en monitoring 
en verantwoording van de investeringen in de kwaliteitsverbetering van het landschap.  
 
Structuurvisie 
De Wro verplicht op basis van art 2.1 lid 1 alle overheidsinstanties tot het opstellen van een 
structuurvisie. Daarnaast geeft de Wro ook de mogelijkheid tot het opstellen van een niet-verplichte, of 
facultatieve structuurvisie voor bepaalde aspecten van het gemeentelijk ruimtelijk beleid, 
overeenkomstig art. 2.1 lid 2 Wro. Een landschapsontwikkelingsplan (LOP) is een vorm van een 
facultatieve structuurvisie. 
 
De Wro stelt geen eisen aan de vorm en inhoud van een structuurvisie, maar wel aan de 
totstandkoming ervan. Uit de nota van toelichting op de Bro blijkt dat burgers en maatschappelijke 
organisaties betrokken moeten worden bij de totstandkoming van een structuurvisie. Hierbij wordt 
verwezen naar artikel 150 Gemeentewet, en hiermee in feite naar de gemeentelijke 
inspraakverordening.  
 
Planologische medewerking voor een ontwikkeling in het buitengebied wordt slechts verleend op 
voorwaarde dat wordt voldaan aan het vereveningsprincipe. Voorwaarde bij het toepassen van het 
vereveningsprincipe is dat de verevening aantoonbaar en afdwingbaar wordt geregeld. Het 
vereveningsprincipe valt niet onder het verplichte kostenverhaal in het kader van de grondexploitatie. 
Het grondexploitatie-instrumentarium uit de Wro en het Bro is gericht op het verhalen van gemaakte 
kosten zoals deze limitatief staan opgesomd in artikel 6.2.4 van het Bro.  
 
Vanwege de in de inleiding al aangehaalde enorme diversiteit van het landschap en de mogelijkheid 
om de ‘couleur locale’ te behouden, wordt voorgesteld om geen intergemeentelijke structuurvisie 
landschap op te stellen. 
 
Instellen Landschapsfonds 
De gemeenteraad dient een landschapsfonds (of groenfonds) in te stellen, waarin ontwikkelaars hun 
bijdrage kunnen storten, indien de kwaliteitsverbetering niet zelf kan worden uitgevoerd. Indien van 
toepassing dient de landschappelijke inpassing wel te zijn geborgd. Gemeenten dienen met de 
bedragen uit dit fonds zelf de maatregelen ter verbetering van de landschappelijke kwaliteit elders te 
realiseren. Monitoring en verantwoording van de kwaliteitsverbetering dient te geschieden in het RRO. 
 
Met de provincie Noord-Brabant is overeengekomen dat de eerste € 5.000,- welke door 
ontwikkelingen van derden in het landschapsfonds worden gestort, mag worden aangewend voor 
advisering, taxaties en/of de kosten voor het opstellen van bijvoorbeeld een structuurvisie. 
 
Bestemmingsplan 
In de toelichting bij het bestemmingsplan, dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand 
stedelijk gebied, wordt een verantwoording opgenomen hoe financieel, juridisch en feitelijk de 
beoogde tegenprestatie voor landschapsverbetering wordt verzekerd. Per ruimtelijk besluit wordt een 
verantwoording gevraagd. Er bestaan verschillende mogelijkheden om de kwaliteitsverbetering van 
het landschap in een bestemmingsplan te vertalen. Welke methode wordt gekozen is aan de 
individuele gemeente. In de nieuw te ontwikkelen bestemmingsplannen wordt opgenomen hoe dat 
wordt geregeld en veilig gesteld. Daarnaast dienen de planregels te worden aangepast. 
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Stappenplan toepassing artikel 3.2 Verordening ruimte 
 
Onderstaand stappenplan geeft een beeld van de mogelijk te doorlopen stappen in geval van een 
nieuw ruimtelijk initiatief buiten bestaand stedelijk gebied:  
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Standaardovereenkomst Kwaliteitsverbetering van het landschap  
                 en planschade 
 
 

 
STANDAARD 

OVEREENKOMST KWALITEITSVERBETERING  
VAN HET LANDSCHAP EN PLANSCHADE  

Versie 13 september 2012 
 
 
 
De ondergetekenden 
  
1. De Gemeente (..), ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door (…), 

burgemeester van de gemeente (…), handelend ter uitvoering van het besluit van 
burgemeester en wethouders van (datum besluit);  
 
hierna te noemen: de Gemeente  

 
en 

 
2. (Naam), thans wonende aan de (adres) te (woonplaats); 

 
hierna te noemen: de Initiatiefnemer 

 
De Gemeente en de Initiatiefnemer gezamenlijk hierna te noemen: Partijen. 
 
 
IN AANMERKING NEMENDE: 
a. dat Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant op 11 mei 2012 de Verordening 

Ruimte Noord-Brabant 2012 hebben vastgesteld, welke op 1 juni 2012 in werking is getreden; 
b. dat in artikel 2.2 van de Verordening Ruimte Noord-Brabant 2012 de kwaliteitsverbetering van 

het landschap is vastgelegd hetgeen betekent dat gemeenten bij de vaststelling van hun 
bestemmingsplannen en andere ruimtelijke besluiten hiermee rekening dienen te houden; 

c. dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen buiten het bestaand stedelijk gebied de 
initiatiefnemer dient zorg te dragen voor kwaliteitsverbetering van het landschap die mede kan 
betreffen: 
- de landschappelijke inpassing van bebouwing ten behoeve van intensieve veehouderij, 

voor zover vereist op grond van de Verordening Ruimte; 
- het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage 

leveren aan de versterking van de landschapsstructuur of de relatie stad-land; 
- activiteiten, gericht op behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of 

terreinen; 
- het wegnemen van verharding; 
- het slopen van bebouwing; 
- een fysieke bijdrage aan de realisering van de ecologische hoofdstructuur en ecologische 

verbindingszones.  
d. dat de omvang van de investering ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van het 

landschap aan de hand van de methodiek uit de regionale Handreiking ‘De rood-met-groen 
koppeling West Brabant’ d.d. (…) dient te worden bepaald waarbij achtereenvolgens: 
- de waardevermeerdering als gevolg van de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling wordt 

berekend aan de hand van vastgestelde normbedragen, of bij specifieke situaties door 
middel van een deskundige taxatie;   

- over de berekende waardevermeerdering een minimale basisinspanning van 20% wordt 
gehanteerd, welke door de Initiatiefnemer als tegenprestatie moet worden geïnvesteerd; 

e.  dat de Initiatiefnemer voornemens is om op het perceel (adres + nadere omschrijving nieuwe 
ruimtelijke ontwikkeling) te realiseren;    
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f. dat de Initiatiefnemer eigenaar van het voornoemde perceel, kadastraal bekend gemeente 
……….., (kadastraal nummer en sectie vermelden) is; 

g. dat de realisatie van de beoogde nieuwe ruimtelijke ontwikkeling op grond van het vigerende 
bestemmingsplan (naam) niet mogelijk is; 

h. dat de Gemeente slechts met de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling kan instemmen en haar 
planologische medewerking daaraan kan verlenen mits de Initiatiefnemer op grond van artikel 
2.2 van de Verordening Ruimte zorg draagt voor kwaliteitsverbetering van het landschap zoals 
onder sub c is omschreven;  

i. dat er uit de door de Initiatiefnemer gewenste nieuwe ruimtelijke ontwikkeling schade kan 
voortvloeien, als bedoeld in artikel 6.1. Wet ruimtelijke ordening, die voor vergoeding in 
aanmerking komt; 

j. dat de Partijen overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van de hiervoor bedoelde 
overeenkomst die de kwaliteitsverbetering van het landschap en het planschadeverhaal 
garandeert, welke overeenkomst hierna is uitgewerkt. 

 
 
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 
 
Artikel 2  Omschrijving nieuwe ruimtelijke ontwikkeling en tegenprestatie 
 
2.1 De nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, die voorziet in (nadere omschrijving), zoals op de bij deze 

overeenkomst behorende tekening (naam/datum) nader is aangegeven (bijlage 1); 
2.2 De berekening van de waardevermeerdering leidt, met inachtneming van de minimale 

basisinspanning van 20%, tot een tegenprestatie van (€ bedrag,--) welke als 
kwaliteitsverbetering van het landschap door de Initiatiefnemer moet worden geïnvesteerd. 

2.3 De Initiatiefnemer is voornemens de tegenprestatie te realiseren zoals op de bij deze 
overeenkomst behorende tekening met (nummer/datum) (bijlage 2) is aangegeven en is 
samengesteld uit de aanleg/aanplant van: 
(opsomming van tegenprestatie)   

 
Artikel 3  Uitvoering tegenprestatie  
 
3.1 De Initiatiefnemer verplicht zich om voorafgaand aan of gelijktijdig met de verwezenlijking van 

de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, doch uiterlijk 1 jaar na realisatie van de gewenste 
ontwikkeling (vermelding van planologisch besluit), de in artikel 2 omschreven en verbeelde 
tegenprestatie te hebben gerealiseerd, en deze vervolgens, zowel kwantitatief en kwalitatief, 
in stand te houden.  

  
Artikel 4 Vervreemding/overdracht contractpositie  
 
4.1 Vervreemding van de onroerende zaak waarop de tegenprestatie is verricht, dan wel de 

vestiging van welk recht dan ook op de onroerende zaak, laat de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de Initiatiefnemer ten aanzien van de instandhouding van de 
tegenprestatie onverlet.  

4.2 De Initiatiefnemer verbindt zich de in deze overeenkomst opgenomen verplichtingen, bij 
gehele of gedeeltelijke vervreemding van de in de tegenprestatie omschreven onroerende 
zaak, alsmede bij elke verlening van enig goederenrechtelijke of persoonlijke gebruiks- of 
genotsrecht, aan de nieuwe eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker op te leggen en ten 
behoeve van dezen aan te nemen en, in verband daarmede, in een akte tot levering, vestiging 
van beperkt gebruiks- of genotsrecht of verlening van een persoonlijke gebruiks- of 
genotsrecht woordelijk op te nemen, behoudens de vervanging van de naam van de 
Initiatiefnemer door die van de nieuwe (gebruiks- of genots)gerechtigde.  

 
Artikel 5 Duur van de overeenkomst 
 
5.1 Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening door beide Partijen. 
5.2 Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, dat wil zeggen zolang als de instandhouding 

van de kwaliteitsverbetering van het landschap in alle redelijkheid kan worden geëist. 



5.3 Deze overeenkomst komt te vervallen indien het in artikel 3.1 genoemde planologische 
besluit, benodigd voor de realisatie van de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, door de gemeente 
………. niet wordt vastgesteld of als gevolg van bezwaar en/of beroep geheel of gedeeltelijk 
onherroepelijk wordt vernietigd.  

 
Artikel 6 Overige bepalingen   
 
6.1 De Gemeente behoudt, hetgeen uitdrukkelijk door de Initiatiefnemer wordt erkend, haar 

volledige publiekrechtelijke positie, bevoegd- en verantwoordelijkheden. Dit houdt in dat er van 
de zijde van de Gemeente geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming of verzuim, 
indien het handelen naar deze verantwoordelijkheid eist dat de Gemeente publiekrechtelijke 
rechtshandeling verricht of nalaat die niet in het voordeel is van de aard en strekking van deze 
overeenkomst.  

 
Artikel 7 Niet nakoming van de verplichtingen door Initiatiefnemer 
 
7.1 De Gemeente kan bij niet-nakoming, niet tijdige nakoming of niet behoorlijke nakoming van 

het bepaalde in artikelen 2, 3 en 4 de Initiatiefnemer een boete opleggen van € 100,-- voor 
elke dag dat de niet (tijdige/behoorlijke) nakoming voortduurt, één en ander onverminderd het 
recht van de Gemeente om alsnog nakoming en schadevergoeding te verlangen, met een 
maximum van 200% van de totale compensatie. 

7.2 Alvorens de Gemeente gebruik maakt van het bepaalde in 7.1. stelt zij de Initiatiefnemer bij 
aangetekend schrijven in gebreke en wordt hem alsnog een, in de ingebrekestelling te 
noemen, termijn gegund om aan zijn verplichtingen te voldoen. 

7.3 Indien de Initiatiefnemer de gestelde termijn binnen welke hij een verplichting moet nakomen 
ongebruikt laat voorbij gaan, is hij niettemin door het enkele verloop van de termijn in gebreke, 
zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. 

 
Artikel 8 Planschade (evt. lokaal maatwerk) 
 
8.1 De Gemeente zal de Initiatiefnemer schriftelijk in kennis stellen van een aanvraag om 

vergoeding van schade als bedoeld in hoofdstuk 6, afdeling 6.1 van de Wet op de ruimtelijke 
ordening welke voortvloeit uit het planologische besluit dat ten behoeve van de door de 
Initiatiefnemer gewenste nieuwe ruimtelijke ontwikkeling is genomen.  

8.2 De Initiatiefnemer verbindt zich om aan de Gemeente het totale bedrag te compenseren van 
de schade als bedoeld in hoofdstuk 6, afdeling 6.1 van de Wet op de ruimtelijke ordening die 
onherroepelijk voor vergoeding door de Gemeente in aanmerking komt en die voortvloeit uit 
het planologische besluit dat naar aanleiding van de door de Initiatiefnemer gewenste nieuwe 
ruimtelijke ontwikkeling is vastgesteld.  

8.3 De Gemeente zal zo spoedig mogelijk na iedere aparte en onherroepelijke vaststelling van 
een bedrag van planschade die voortvloeit uit de in artikel 8.2 bedoelde planologische besluit 
het bedrag schriftelijk aan de Verzoeker meedelen. Ter uitvoering van het in artikel 8.2 
bepaalde verplicht de Initiatiefnemer zich het desbetreffende bedrag na iedere mededeling 
van de Gemeente over te maken binnen twee weken na de verzending van de mededeling 
door storting op rekeningnummer xx.xx.xx.xxx van de gemeente (…) bij de BNG te ‘s-
Gravenhage onder vermelding van planschadekosten “naam”.     

 
Artikel 9 Geschillen 
 
9.1 Indien op enig onderdeel van deze overeenkomst knelpunten ontstaan, zullen Partijen 

onderling in overleg treden. Indien het overleg niet tot een voor partijen bevredigend resultaat 
leidt, zal de meest gerede partij het geschil aan de Rechtbank Breda voorleggen, tenzij 
Partijen voor dat geschil arbitrage overeenkomen. 

 
Artikel 10 Slotbepalingen 
 
10.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.  



10.2 Een kopie van deze overeenkomst zal ter kennisname aan Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord-Brabant worden toegezonden. 

10.3 De volgende bij deze overeenkomst gevoegde bijlagen maken deel uit daarvan, welke 
bijlagen als zodanig door Partijen zijn gewaarmerkt: 
 

Bijlagen: 
1. Tekening nieuwe ruimtelijke ontwikkeling (naam/datum)  
2. Tekening tegenprestatie met (nummer/datum)  
 
 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (…) op  
  
 
 
de Gemeente (naam)    de Initiatiefnemer 
burgemeester (naam)    (naam)    

 

 
 



 

Deze bijlage behoort bij de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader 
Noord-Brabant, vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van  
16 december 2008, nr. 1475112 

 
 

Bijlage C 
Pakketten maatregel fijne dooradering behorende bij 
Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant 

Provincie Noord-Brabant  

Versie 1 december 2008 
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Bijlage C bij Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant 2 

Landschapspakketten 

L1A Hakhoutsingel 

L1B Bossingel 

L2 Elzensingel 

L3 Hakhoutbosje 

L4 Griendje 

L5  Klein bosje 

L6A Struweelhaag 6 jaar 

L6B Struweelhaag 12 jaar 

L7 Knip- en scheerheg 

L8A Landschapsboom als solitair 

L8B Landschapsboom in bomenrij of boomgroep  

 (geen agrarisch medegebruik) 

L8C Landschapsboom in bomenrij of boomgroep in grasland 

L9 Knotboom 

L10 Hoogstamfruitboomgaard 

L11 Amfibieënpoel 

L12 Weidevogelpoel  

L13  Natuuroever riet  

L14  Natuuroever nat grasland  

 

Randenpakketten 

R1 Bloemrijke rand 

R2 Kruidenrijke zoom 

R3 Graslandflora- en faunarand 

R4 Akkerflora- en faunarand 
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Landschapspakket L1A: Hakhoutsingel 

Wat is een hakhoutsingel? 

Het is een vrijliggend lijnvormig aaneengesloten landschapselement, met een opgaande begroeiing 
van inheemse bomen en/of struiken met een bedekking van minimaal 90%, dat als hakhout wordt 
beheerd. 

 
Hakhoutsingel zonder overstaanders 

 
Hakhoutsingel met enkele overstaander 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- Het element is tenminste 25 meter lang en is tenminste 2 meter en ten hoogste 20 meter 
breed; 

- Tenminste 90% van de stobbes van het element wordt als hakhout beheerd en de diameter 
van het hakhout (uitgezonderd de overstaanders) is maximaal 20 cm op 1,30 meter boven de 
hakhoutstoof; 

- Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt;  
- Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in 

of binnen 5 meter vanaf het element; 
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. 

pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse 
duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en 
Robinia) middels een stobbenbehandeling; 

- Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat 
aan stammen en hakhoutstoven en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster 
mag niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf;  

- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het 
element wordt voorkomen; 

- Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en 
15 maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15 
maart plaats vinden. 
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Landschapspakket L1B: Bossingel 

Wat is een bossingel? 

Het is een vrijliggend aaneengesloten lijnvormig landschapselement, met een opgaande 
begroeiing van inheemse bomen en struiken met een bedekking van minimaal 90%. 

 
Bossingel 

 
Bossingel 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- Het element is tenminste 25 meter lang en is tenminste 2 meter en ten hoogste 20 meter 
breed; 

- Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt;  
- Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in 

of binnen 5 meter vanaf het element; 
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. 

pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse 
duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en 
Robinia) middels een stobbenbehandeling; 

- Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat 
aan stammen en hakhoutstoven en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster 
mag niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf;  

- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het 
element wordt voorkomen; 

- Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en 
15 maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15 
maart plaats vinden. 
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Landschapspakket L2: Elzensingel 

Wat is een elzensingel? 

Het is een vrijliggend, lijnvormig en enkelrijig landschapselement,met een minimale bedekking 
van 80% van aaneengesloten opgaande begroeiing van inheemse bomen en struiken, waarvan 
tenminste 50% bestaat uit Zwarte els, dat als hakhout wordt beheerd. 

 
Elzensingel 

 
Elzensingel 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- Het element is tenminste 25 meter lang en is ten minste 1 meter en ten hoogste 3 meter 
breed; 

- De diameter van de stammen (uitgezonderd de overstaanders) is maximaal 20 cm op 1,30 
meter boven de hakhoutstoven. Per 100 meter element mogen gemiddeld maximaal 10 
overstaanders gehandhaafd worden; 

- Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt; 
- Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in 

of binnen 5 meter vanaf het element; 
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. 

pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse 
duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en 
Robinia) middels een stobbenbehandeling; 

- Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat 
stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag 
niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf; 

- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het 
element wordt voorkomen; 

- Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en 
15 maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15 
maart plaats vinden. 
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Landschapspakket L3: Hakhoutbosje 

Wat is een hakhoutbosje ? 

Het is een vrijliggend vlakvormig landschapselement, met een opgaande begroeiing van inheemse 
bomen en struiken met een bedekking van minimaal 80%, dat als hakhout wordt beheerd. 

 
Eikenhakhoutbosje 

 
Hakhoutbosje 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- Het element is tenminste 1 are en ten hoogste 50 are groot;  
- Minimaal 80% van de oppervlakte  van het element wordt als hakhout beheerd en periodiek- 

éénmaal in de 10-20 jaar- vlaksgewijs en bij voorkeur gefaseerd afgezet; 
- De diameter van het hakhout (uitgezonderd de overstaanders) is maximaal 20 cm op 1,30 

meter boven de hakhoutstoof. Per are mogen maximaal 2 overstaanders gehandhaafd 
worden;  

- Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt; 
- Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in 

of binnen 5 meter vanaf het element; 
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. 

pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse 
duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en 
Robinia) middels een stobbenbehandeling; 

- Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door 
vraat stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het 
raster mag niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf; 

- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het 
element wordt voorkomen; 

- Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en 
15 maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15 
maart plaats vinden. 
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Landschapspakket L4: Griendje 

Wat is een griendje? 

Het is een vrijliggend vlakvormig landschapselement met een bedekking van minimaal 80%, dat 
voor tenminste 80% bestaat uit inheemse wilgensoorten en als hakhout wordt beheerd. 

 
Wilgenstoof 

 
Griendje 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- Het element is tenminste 1 are en ten hoogste 50 are groot; 
- Minimaal 80% van de oppervlakte van het element wordt als hakhout beheerd en periodiek- 

gemiddeld éénmaal per 4 jaar- vlaksgewijs en bij voorkeur gefaseerdafgezet; 
- De diameter van het hakhout is maximaal 10 cm op 0,50 meter boven de hakhoutstoof;  
- Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in element verwerkt worden; 
- Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in 

of binnen 5 meter vanaf het element; 
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. 

pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse 
Duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en 
Robinia) middels een stobbenbehandeling; 

- Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat 
stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag 
niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf; 

- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het 
element wordt voorkomen; 

- Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en 
15 maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15 
maart plaats vinden. 
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Landschapspakket L5: Klein bosje 

Wat is een klein bosje? 

Het is een vrijliggend vlakvorming landschapselement met een opgaande begroeiing van inheemse 
bomen en struiken met een bedekking van minimaal 80%.  

 
Klein vrijliggend bosje 

 
Gekraagde roodstaart 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- Het element is tenminste 1 are en ten hoogste 50 are groot;  
- Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in 

of binnen 5 meter vanaf het element; 
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. 

pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse 
duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en 
Robinia) middels een stobbenbehandeling; 

- Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat 
stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag 
niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf; 

- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het 
element wordt voorkomen; 

- Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en 
15 maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15 
maart plaats vinden. 
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Landschapspakket L6A: Struweelhaag 6 jaar 

Wat is een struweelhaag ? 

Het is een vrijliggend lijnvormig landschapselement met een aaneengesloten begroeiing van 
inheemse, overwegend doornachtige struiken met een bedekking van minimaal 80%. 

 
Struweelhagen met meidoorn 

 
Struweelhaag met sleedoorn 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- Het element is tenminste 25 meter lang en is ten minste 2 meter en ten hoogste 5 meter breed; 
- Het element kan vrij uitgroeien en wordt maximaal 1 maal per 6 jaar op tenminste 1 meter 

hoogte gesnoeid; overhangende takken aan de zijkanten mogen maximaal 1 maal per 3 jaar 
worden teruggesnoeid; 

- Bij versnipperen van het takhout (met versnipperaar) mogen de snippers niet in het element 
worden verwerkt;  

- Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of 
binnen 5 meter vanaf het element; 

- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. 
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse 
duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en 
Robinia) middels een stobbenbehandeling; 

- Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat 
stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag 
niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf; 

- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het 
element wordt voorkomen; 

- Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 
maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15 maart 
plaats vinden. 
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Landschapspakket L6B: Struweelhaag 12 jaar 

Wat is een struweelhaag ? 

Het is een vrijliggend lijnvormig landschapselement met een aaneengesloten begroeiing van 
inheemse, overwegend doornachtige struiken met een bedekking van minimaal 80%. 

 
Struweelhagen met meidoorn 

 
Struweelhaag met sleedoorn 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- Het element is tenminste 25 meter lang en is ten minste 2 meter en ten hoogste 5 meter breed; 
- Het element kan vrij uitgroeien en wordt maximaal 1 maal per 12 jaar op tenminste 1 meter 

hoogte gesnoeid; overhangende takken aan de zijkanten mogen maximaal 1 maal per 3 jaar 
worden teruggesnoeid; 

- Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt;  
- Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of 

binnen 5 meter vanaf het element; 
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. 

pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse 
Duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en 
Robinia) middels een stobbenbehandeling; 

- Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat 
stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag 
niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf; 

- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het 
element wordt voorkomen; 

- Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 
maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15 maart 
plaats vinden. 
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Landschapspakket L7: Knip- en scheerheg 

Wat is een knip- en scheerheg? 

Het is een vrijliggend lijnvormig landschapselement, met aaneengesloten begroeiing van inheemse 
bomen- en struiken, dat regelmatig  wordt geknipt of geschoren. 

 
Heg van meidoorn 

 
 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- Het element is tenminste 25 meter lang en is ten minste 1 meter en ten hoogste 3 meter breed; 
- Het element wordt minimaal eenmaal per 2 jaar en maximaal eenmaal per jaar geknipt of 

geschoren en de haag heeft in geschoren toestand een hoogte van minimaal 1 meter; 
- Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in 

of binnen 5 meter vanaf het element; 
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. 

pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse 
duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en 
Robinia) middels een stobbenbehandeling; 

- Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat 
stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag 
niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf; 

- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het 
element wordt voorkomen; 

- Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 juni en 15 maart. 
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Landschapspakket L8A:Landschapsboom als solitair 

Wat is een solitair? 

Een solitaire landschapsboom is een alleenstaande inheemse loofboom, niet zijnde een knotboom, 
die doorgaans in een vrij grote, open ruimte staat. In geval er langs een perceelsgrens of in een 
groep minder dan 10 bomen staan worden alle bomen als solitaire boom beschouwd. De boom 
staat niet in een ander landschapspakket waarbij de beheersvergoeding gerelateerd is aan de 
oppervlakte (zoals houtsingel en hakhoutbosje). 

 
Soilitaire boom in weiland 

 
Enkele solitaire bomen langs perceelsgrens 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- De bomen kunnen periodiek worden gesnoeid, waarbij de kroon (onderste dikke tak tot de 
top) na het snoeien altijd meer dan 50% van de lengte van het takvrij stamstuk bedraagt. 

- Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken 
onder de kronen van de bomen. 

- Bij beweiding van de aanliggende gronden is bij soilitaire bomen langs een perceelsgrens een 
raster aanwezig waardoor schade door vraat aan stammen en betreding van het element 
wordt voorkomen. Het raster mag niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf. 
Indien de boom in een beweid perceel staat is rond de boom een raster aanwezig op 1,5 
meter uit de voet van de stam. 

- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het 
element wordt voorkomen. 

- Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 augustus en 15 maart. 

Indeling pakket: 

L8A1: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld < 20 cm 
L8A2: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld >20-60 cm 
L8A3: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld >60 cm 

Diameter bomen: Alle bomen worden individueel gemeten. Op basis van de diameter wordt de 
boom in een klasse ingedeeld. De gemeten diameter bij aanvang, bepaalt de klasse waarin de 
boom valt. 
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Landschapspakket L8B: Landschapsboom in bomenrij of 
boomgroep (geen agrarisch medegebruik) 

Wat is een bomenrij? 
Een bomenrij is een één-, twee of meerrijigge beplanting van bomen, niet zijnde knotbomen,  die 
meestal van ongeveer gelijke leeftijd zijn. Een laan is een specifieke vorm van een bomenrij. Er is 
sprake van een laan als aan beide zijden van een weg één of meer rijen bomen in een regelmatig 
plantverband geplant zijn.  
Een bomenrij rij bestaat uit minimaal 10 inheemse loofbomen en de bomen staan in een langgerekte 
en relatief smalle zone zonder agrarisch gebruik. 
 
Wat is een boomgroep? 
Een boomgroep is een groep bomen die als het ware als een solitair opgroeit; hun kronen lijken een 
geheel te vormen. De afstand tussen de bomen is minimaal 5 meter. De grond onder de bomen kent 
geen agrarisch gebruik. 

 
Bomenrij langs perceelsgrens     

 
Bomenrij langs perceelsgrens 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- De bomen kunnen periodiek worden gesnoeid, waarbij de kroon (onderste dikke tak tot de top) 
na het snoeien altijd meer dan 50% van de lengte van het takvrij stamstuk bedraagt; 

- Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in de strook zonder agrarisch gebruik 
worden verwerkt; 

- Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken 
onder de kronen van de bomen; 

- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. 
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse 
duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en 
Robinia) middels een stobbenbehandeling; 

- Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat 
stammen en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag niet bevestigt zijn aan 
stammen van het element zelf; 

- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het 
element wordt voorkomen; 

- Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 augustus en 15 maart. 
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Landschapspakket L8C: Landschapsboom in bomenrij of 
boomgroep in grasland 

Wat is een bomenrij? 
Een bomenrij is een één-, twee of meerrijigge beplanting van bomen, niet zijnde knotbomen,  die 
meestal van ongeveer gelijke leeftijd zijn. Een laan is een specifieke vorm van een bomenrij. Er is 
sprake van een laan als aan beide zijden van een weg één of meer rijen bomen in een regelmatig 
plantverband geplant zijn.  
Een bomenrij rij bestaat uit minimaal 10 inheemse loofbomen en de bomen staan in een grasland. 
 
Wat is een boomgroep? 
Een boomgroep is een groep bomen die als het ware als een solitair opgroeit; hun kronen lijken 
een geheel te vormen. De afstand tussen de bomen is minimaal 5 meter. De onderbegroeiing van 
de boomgroep bestaat uit grasland. 

 
Twee rijen bomen op beweide dijk 

 
Eén rij jonge bomen met boomkorf op beweide dijk 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- De onderbegroeiing bestaat uit grasland en het grasland mag in landbouwkundig gebruik zijn; 
- De bomen kunnen periodiek worden gesnoeid, waarbij de kroon (onderste dikke tak tot de 

top) na het snoeien altijd meer dan 50% van de lengte van het takvrij stamstuk bedraagt; 
- Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken 

onder de kronen van de bomen; 
- De stammen van de bomen mogen niet of in zeer beperkte mate beschadigd worden door 

vraat door vee. Jonge bomen moet beschermt zijn door een boomkorf. De boomkorf mag niet 
bevestigt zijn aan stammen van het element zelf;  

- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het 
element wordt voorkomen; 

- Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 augustus en 15 maart. 
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Indeling pakket: 

L8C1: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld < 20 cm 
L8C2: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld >20-60 cm 
L8C3: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld >60 cm 
 
Diameter bomen: Alle stammen in het element worden gemeten. Op basis van de gemiddelde 
diameter wordt het gehele element in één klasse ingedeeld. De gemeten diameter bij aanvang, 
bepaalt de klasse waarin het gehele element valt. 
 
Aantal te subsidiëren bomen: Bij een bestaande bomenrij wordt voor maximaal 20 bomen per 100 
meter een vergoeding verstrekt. De dikste 20 bomen zijn uitgangspunt voor de indeling in 
diameterklasse. 
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Landschapspakket L9: Knotboom 

Wat is een knotboom? 

Inheemse loofboom, waarvan de stam periodiek op een hoogte van minimaal 1,5 meter boven 
maaiveld wordt afgezet (geknot) en als solitair, in een groep of rij voorkomt op of langs 
landbouwgronden. 

 
Rij knotwilgen 

 
Steenuil 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- De boom wordt periodiek geknot; knotwilgen en knotpopulieren minimaal 1 maal per 5 jaar 
en andere knotbomen minimaal 1 maal per 8 jaar. 

- Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt;  
- Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in 

of binnen 5 meter vanaf het element; 
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. 

pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse 
duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en 
Robinia) middels een stobbenbehandeling; 

- Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door 
vraat stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het 
raster mag niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf; 

- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het 
element wordt voorkomen; 

- Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart. 

Indeling pakket 

L9A: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld < 30 cm 
L9B: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld >30-60 cm 
L9C: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld > 60 cm 

Diameter bomen: Alle stammen in het element worden gemeten. Op basis van de gemiddelde 
diameter wordt het gehele element in een klasse ingedeeld. De gemeten diameter bij aanvang, 
bepaalt de klasse waarin het gehele element valt. 

Aantal te subsidiëren bomen: Bij een bestaande knotbomenrij wordt voor maximaal 33 bomen 
per 100 meter een vergoeding verstrekt. De dikste 33 bomen zijn uitgangspunt voor de indeling 
in diameterklasse. 
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Landschapspakket L10: Hoogstamfruitboomgaard 

Wat is een hoogstamfruitboomgaard. 

Een boomgaard met hoogstamfruitbomen ( appel, peer, pruim,kers), waarvan de kroon op een 
hoogte van minimaal 150 centimeter boven de stamvoet begint en waarvan de onderbegroeiing 
bestaat uit een grazige vegetatie. 

 
Hoogstamfruitboomgaard 

 
Hoogstamfruitboomgaard 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- Het element is tenminste 1 are en ten hoogste 50 are groot; 
- De onderbegroeiing wordt als grasland beheerd; 
- Indien het appel of peer betreft wordt de boom tenminste éénmaal per 2 jaar gesnoeid. 

Andere soorten enkel vormsnoei indien nodig; 
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. 

pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse 
duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en 
Robinia) middels een stobbebehandeling; 

- Schade aan stammen van bomen door vraat wordt voorkomen; 
- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het 

element wordt voorkomen; 
- Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 augustus en 15 maart. 

Indeling pakket: 

L10A: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld < 20 cm 
L10B: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld >20 cm 
 
Diameter bomen: Alle stammen in het element worden gemeten. Op basis van de gemiddelde 
diameter wordt het gehele element in één klasse ingedeeld. De gemeten diameter bij aanvang, 
bepaalt de klasse waarin het gehele element valt. 
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Landschapspakket L11: Amfibieënpoel 

Wat is een amfibieënpoel? 

Een amfibieënpoel is een natuurelement dat niet aansluit op een waterloop/sloot en gevoed wordt 
door grond- en/of regenwater en waarvan in de winterperiode het natte oppervlakte voor 
tenminste 80% bestaat uit open water. 

 
Poel Groene kikkers 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- Het element is tenminste 1 are en ten hoogste 50 are groot, waarbij het waterbiotoop (water 
+ taluds) minimaal 70% van de oppervlakte inneemt. Maximaal 30% van de oppervlakte 
van de poel mag bestaan uit landbiotoop zonder regulier landbouwkundig gebruik (bloemrijk 
grasland/ ruigte). 

- De waterdiepte is in de diepste delen in de periode van 1 oktober tot 1 april tenminste 0,5 
meter; incidenteel mag de poel in de zomerperiode droogvallen; 

- Maximaal 25% van de oppervlakte van de oever is begroeid met houtige gewassen;  
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan; 
- Geen water onttrekken aan het element anders dan voor het drenken van vee; 
- In het element mag geen vis uitgezet worden en er mogen geen eenden/ganzen in gehouden 

of gelokt worden; 
- De oever van de poel is begroeid met inheemse plantensoorten met een bedekking van 

minimaal 75%.  
- Schoningswerkzaamheden verrichten in de periode tussen 1 september en 15 oktober. 

Indeling pakket: 

L11A: oppervlakte poel 100- 300 m2 
L11B: oppervlakte poel >300 m2 
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Landschapspakket L12: Weidevogelpoel 

Wat is een weidevogelpoel? 

Een weidevogelpoel is een natuurelement met een slikkige rand dat gevoed wordt door grond- 
en/of regenwater en waarbij  in de winterperiode het natte oppervlakte voor tenminste 80% 
bestaat uit open water. 

 
Weidevogelpoel 

 
Weidevogelpoel 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- Het element is tenminste 5 are en ten hoogste 50 are groot, waarbij het waterbiotoop (water + 
taluds) minimaal 70% van de oppervlakte inneemt. Maximaal 30% van de oppervlakte van 
de poel mag bestaan uit landbiotoop zonder regulier landbouwkundig gebruik (bloemrijk 
grasland/ ruigte)  

- Afstand tot bebouwing of opgaande bomen bedraagt minimaal 100 meter; 
- Het element heeft zeer flauwe oevers met een talud van minimaal 1:10; 
- De waterdiepte is in de diepste delen in de periode van 1 oktober tot 1 april tenminste 0,5 

meter; incidenteel mag de poel in de zomerperiode droogvallen; 
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan;  
- Op de oever komt geen begroeiing van inheemse bomen en/of struiken voor; 
- Geen water onttrekken aan het element anders dan voor het drenken van vee; 
- De oever van de poel is begroeid met inheemse plantensoorten, mniet zijnde bomen of 

struiken, met een bedekking van minimaal 75%.  
- Schoningswerkzaamheden verrichten in de periode tussen 1 september en 15 oktober. 

Indeling pakket: 

L12A: oppervlakte poel  > 500 m2-< 1000 m2 
L12B: oppervlakte poel >1000 m2 

 



Bijlage C bij Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant 20 

 

Landschapspakket L13: Natuuroever riet 

Wat is een natuuroever riet? 

Een aaneengesloten natuurvriendelijk ingerichte oever langs een bestaande waterloop, in de vorm 
van een plas- of drasberm, waarvan de vegetatie voor tenminste 50% uit riet en/of lisdodde 
bestaat.  

 
Natuuroever met riet 

 
Blauwborst 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- De oever heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 6 meter en een lengte van 
tenminste 25 meter; voor een oever langs een ecologische verbindingszone geldt een breedte 
van ten hoogste 25 meter;  

- De oever wordt minimaal éénmaal per 4 jaar en maximaal éénmaal per 2 jaar gemaaid en bij 
elke maaibeurt mag maximaal 50% van de oppervlakte gemaaid worden (gefaseerd 
maaibeheer); 

- De oever wordt niet beweid. Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig 
dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt; 

- De oever wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel en/of – bagger opgebracht; 
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. 

pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse 
duizendknoop op het droge deel van het talud; 

- Maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd tussen 1 oktober en 1 maart. 
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Landschapspakket L14: Natuuroever nat grasland   

Wat is een natuuroever nat grasland? 

Een aaneengesloten natuurvriendelijk ingerichte oever langs een bestaande waterloop, in de vorm 
van een drasberm of flauwe oever, waarvan de vegetatie bestaat uit inheemse plantensoorten van 
natte graslanden en ruigten. 

 
Waterloop met flauw talud 

 
Bloemrijke oever 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- De oever heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 6 meter en een lengte van 
tenminste 25 meter; voor een oever langs een ecologische verbindingszone geldt een breedte 
van ten hoogste 25 meter; 

- De flauwe oever heeft een talud van minimaal 1:3; 
- De oever wordt niet beweiden bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig 

dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt; 
- De oever wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel en/of – bagger opgebracht; 
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. 

pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse 
Duizendknoop op het droge deel van het talud;  

- De oever wordt 1 maal per jaar na 16 juni gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. 
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Randenpakket R1: Bloemrijke rand 

Wat is een bloemrijke rand? 

Een bloemrijke rand is een aaneengesloten rand langs een perceelrand of landschapspakket met 
een gevarieerde kruidachtige begroeiing van inheemse grassen en kruiden die jaarlijks gemaaid 
wordt. 

 
Bloemrijke rand langs perceel 

 
Blauwtje op rolklaver 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- De rand heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 6 meter en een lengte van tenminste 
25 meter; voor een rand langs een ecologische verbindingszone geldt echter een breedte van 
ten hoogste 25 meter; 

- De rand wordt ingezaaid met een in overleg  met de veldcoordinator samengesteld mengsel 
met inheemse grassen en kruiden of er worden éénmalig gunstige randvoorwaarden gecreëerd 
voor een spontane ontwikkeling van de vegetatie, tenzij de aanvrager verklaard dat er reeds 10 
plantensoorten in de rand aanwezig zijn. 

- De rand wordt maximaal 2 en minimaal 1 maal per jaar gemaaid en het maaisel wordt binnen 
15 dagen na het maaien afgevoerd; tussen 1 april en 1 juli is maaien niet toegestaan. De 
periode tussen twee maaibeurten is minimaal 3 maanden; 

- De rand wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel en/of – bagger opgebracht; 
- De rand wordt niet beweid en bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster 

aanwezig dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt; 
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. 

pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse 
duizendknoop; 

- De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad 
voor het schouwen van de aanliggende sloot of het uitvoeren van onderhoud aan het element 
zelf. 
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Randenpakket R2: Kruidenrijke zoom 

Wat is een kruidenrijke zoom? 

Een kruidenrijke zoom is een aaneengesloten rand met extensief onbemest hooiland/ruigte 
bestaande uit een gevarieerde kruidachtige begroeiing van inheemse grassen en kruiden (inclusief 
braam) met een minimale bedekking van 80% langs een landschapspakket. 

Kruidenrijke zoom langs bosje 
 

Gemaaide zoom langs houtsingel 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- De rand heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 6 meter en een lengte van 
tenminste 25 meter; voor een rand langs een ecologische verbindingszone echter een breedte 
van ten hoogste 25 meter; 

- De rand wordt ingezaaid met een in overleg met de veldcoordinator  samengesteld mengsel 
met inheemse grassen en kruiden of er worden éénmalig gunstige randvoorwaarden gecreëerd 
voor een spontane ontwikkeling van de vegetatie, tenzij de aanvrager verklaard dat er reeds 
10 plantensoorten in de rand aanwezig zijn. 

- De rand wordt minimaal 1 maal per 5 jaar en maximaal 1 maal per 2 jaar gemaaid waarbij 
niet meer dan de helft van de oppervlakte wordt gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. 
Maaien is niet toegestaan tussen 1 april en 1 september; 

- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. 
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse 
Duizendknoop ; 

- De rand wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel en/of – bagger opgebracht; 
- De rand wordt niet beweid en bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster 

aanwezig dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt; 
- De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad 

voor het schouwen van de aanliggende sloot of het uitvoeren van onderhoud aan het element 
zelf 
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Randenpakket R3: Graslandflora- en faunarand 

Wat is een graslandflora- en faunarand? 

Een graslandflora- en faunarand is aaneengesloten rand met een mozaïek van struweel (bramen 
en/of inheemse struiken) en een kruidachtige begroeiing van inheemse grassen en kruiden. 

Graslandflora- en faunarand  
 

Roodborsttapuit 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- De rand heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 6 meter en een lengte van tenminste 
25 meter; voor een rand langs een ecologische verbindingszone geldt een breedte van ten 
hoogste 25 meter; 

- De rand wordt ingezaaid met een in overleg met de veldcoordinator samengesteld mengsel 
met inheemse grassen en kruiden of er worden éénmalig gunstige randvoorwaarden gecreëerd 
voor een spontane ontwikkeling van de vegetatie, tenzij de aanvrager verklaard dat er reeds 10 
plantensoorten in de rand aanwezig zijn. 

- De rand wordt minimaal 1 keer per 5 jaar en maximaal 1 maal per jaar gemaaid waarbij niet 
meer dan  80% van de oppervlakte gemaaid wordt en het maaisel wordt afgevoerd; de overige 
20% van de rand wordt nooit gemaaid. Maaien is niet toegestaan tussen 1 april en 1 
september. 

- De rand wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel en/of – bagger opgebracht; 
- De rand wordt niet beweid en bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster 

aanwezig dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt; 
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. 

pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse 
duizendknoop; 

- De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad 
voor het schouwen van de aanliggende sloot of het uitvoeren van onderhoud aan het element 
zelf. 
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Randenpakket  R4: Akkerflora- en faunarand 

Wat is een akkerflora- en faunarand? 

Een akkerflora- en faunarand is een aaneengesloten rand die jaarlijks ingezaaid wordt met granen, 
niet zijnde maïs, of een akkerrandenmengsel 

Akkerflora- en faunarandn met korenbloem en klaproos 
 

Patrijs 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- De rand heeft een breedte van tenminste 6 en ten hoogste 12 meter en een lengte van tenminste 
25 meter; 

- De rand wordt jaarlijks ingezaaid met een zomergraan of een mengsel van zomergranen 
(zomergerst, zomertarwe, zomerrogge of haver), of een speciaal, in samenspraak met de 
veldcoördinator, samengesteld akkermengsel of met een wintergraan of een mengsel van 
wintergranen (wintertarwe, winterrogge, triticale, wintergerst). De hoeveelheid zaaizaad is 
maximaal 50% van wat normaal bij een agrarische bedrijfsvoering wordt gehanteerd. 

- Het gewas wordt niet geoogst. Een akkerrand met zomergraan of een akkerrandenmengsel blijft 
in de winter staan en wordt pas in het daaropvolgende voorjaar ondergewerkt; 

- Mechanische onkruidbestrijding en het gebruik van chemische (onkruid)bestrijdingsmiddelen is 
niet toegestaan m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid; 

- De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad voor 
het schouwen van de aanliggende sloot. 
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Bijlage D 
Pakketten maatregel duurzaam waterbeheer behorende 
bij Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant 

Provincie Noord-Brabant  

Juni 2007 
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Actief Randenbeheer Brabant 

Pakket ARB – bouwland 

Wat is een actief randenbeheerstrook op bouwland? 

Een rand langs een watervoerende sloot met als doel emissiebeperking van meststoffen en 
bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater (inclusief talud) waar agrobiodiversiteitsontwikkeling 
plaatsvindt. 

 
Actief randenbeheerstrook langs bouwland 

 
Actief randenbeheer langs mais 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- De rand is 4 meter breed; 
- Randen mogen niet bemest worden en er mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen worden 

gebruikt. 
- Chemische bestrijding van probleemonkruiden (brandnetel, akkerdistel, ridderzuring, 

Jacobskruiskruid en paardestaart) is pleksgewijs en driftvrij toegestaan; 
- Mechanische bestrijding van onkruiden d.m.v. maaien is pleksgewijs toegestaan; 
- Slootmaaisel dient van de randen afgevoerd te worden binnen 7 dagen; 
- Randen dienen te worden ingezaaid met een grasmengsel in het 1e jaar van deelname voor 1 

mei van dat jaar; 
- Randen moeten 6 jaar blijven liggen.  Na toestemming van Gedeputeerde Staten mag de rand 

in bijzondere situaties omgefreesd en heringezaaid worden, danwel meerdere keren per jaar 
gemaaid worden; 

- Randen op bouwlandpercelen dienen in de eerste 3 jaar te worden verschraald door de rand 
minimaal 2 keer per jaar te maaien in de periode 15 juni tot 1 oktober en het maaisel af te 
voeren van de rand binnen 7 dagen; 

- Randen op bouwlandpercelen mogen na 3 jaar nog maar 1 keer per jaar gemaaid worden in de 
periode vanaf 15 juni tot 1 oktober, waarbij het maaisel afgevoerd dient te worden binnen 7 
dagen; 

- Deelnemende randen op bouwlandpercelen van voor 2005 mogen vanaf 2007 nog maar 1 keer 
per jaar gemaaid worden in de periode vanaf 15 juni tot 1 oktober, waarbij het maaisel 
afgevoerd dient te worden binnen 7 dagen; 

- De rand kan incidenteel gebruikt worden voor slootonderhoud en ten behoeve van de 
bereikbaarheid van de gewassen op percelen. 
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Actief Randenbeheer Brabant 

Pakket ARB - grasland 

Wat is een actief randenbeheerstrook op grasland? 

Een rand langs een watervoerende sloot met als doel emissiebeperking van meststoffen en 
bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater (inclusief talud) waar agrobiodiversiteitsontwikkeling 
plaatsvindt. 

 
Actief randenbeheerstrook langs grasland 

 
Actief randenbeheerstrook langs grasland 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- De rand is 4 meter breed; 
- Randen mogen niet bemest worden en er mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen worden 

gebruikt; 
- Chemische bestrijding van probleemonkruiden (brandnetel, akkerdistel, ridderzuring, 

Jacobskruiskruid en paardestaart) is pleksgewijs en driftvrij toegestaan; 
- Mechanische bestrijding van onkruiden d.m.v. maaien is pleksgewijs toegestaan; 
- Slootmaaisel dient van de randen afgevoerd te worden binnen 7 dagen; 
- Randen op graslandpercelen dienen beweid te worden danwel minimaal 1 keer per jaar gemaaid 

te worden, waarbij het maaisel wordt afgevoerd; 
- Maaien en afvoeren van het maaisel dient plaats te vinden voor 1 oktober van het desbetreffende 

subsidiejaar; 
- Randen op grasland mogen niet gescheurd en (her)ingezaaid worden. 
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Bijlage E 
Pakketten maatregel vergroten recreatief medegebruik 
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Provincie Noord-Brabant  

November 2008 
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Recreatiepakketten 

W1 Wandelpad over boerenland 

W2 Onverharde weg met bloemrijke bermen 

W3  Onverharde weg met bloemrijke bermen en bomen 

 



 

Bijlage E bij Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant 3 

 

Recreatiepakket W1: Wandelpad over boerenland 

Wat is een wandelpad over boerenland? 

Een wandelpad over boerenland is een toegankelijk pad voor wandelaars dat over agrarische 
gronden loopt. 

 
Wandelpad in combinatie met natuurzone over boerenland 

 
Overstapje 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- Het wandelpad heeft een breedte van tenminste 1 en ten hoogste 3 meter, bij struinpaden 
(bijvoorbeeld dwars over een weiland) wordt uitgegaan van een breedte van 3 meter;  

- Het wandelpad vormt een onderdeel van een doorgaandeen/of openbare wandeltructuur; 
- Het wandelpad moet opengesteld zijn van zonsopgang tot zonsondergang; 
- Het wandelpad wordt zodanig beheerd dat een goede begaanbaarheid gewaarborgd is; 
- Naast (parallel aan) het wandelpadenpakket kan een van de randenpakketten worden 

afgesloten. 

Collectiviteit 

Ten behoeve van de aanleg van nieuwe (onderdelen van) wandelroutes wordt door een trekker of 
aanspreekpunt een inrichtings- en beheerplan opgesteld, waaruit blijkt: 
- Welke route het wandelpad volgt; 
- Op welke punten de route aansluit op bestaande routestructuren; 
- Welke grondeigenaren en/of gebruikers betrokken zijn bij de realisatie van de route en welke 

afspraken zijn gemaakt met de eigenaren van routes waarop de nieuwe route aansluit; 
- Dat betrokken grondeigenaren en/of –gebruikers verklaren in te stemmen met de realisatie 

van de route, eventueel versterkt met een “wandelcontract”; 
- Op welke wijze het wandelpad beheerd wordt, met andere woorden: wie welk deel van de 

vergoeding ontvangt; 
- Welke partij als aanspreekpunt fungeert voor derden; 
- Voor welke termijn de gemaakte afspraken gelden; 
- Welke voorzieningen getroffen worden en wat de bijbehorende kosten zijn; 
- Op welke wijze bekendheid wordt gegeven aan het wandelpad. 
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Recreatiepakket W2: Onverharde weg met bloemrijke bermen 

Wat is een onderverharde weg met bloemrijke bermen? 

Een onverharde weg met bloemrijke bermen is een zandweg of weg met halfverharding met aan 
een of beide zijden een berm met een gevarieerde kruidachtige begroeiing van inheemse grassen 
en kruiden die jaarlijks gemaaid wordt. Verspreid kunnen struiken of bomen aanwezig zijn maar 
niet voldoende om aan de eisen van het andere zandwegpakket te voldoen. 

 
Zandweg met bloemrijke bermen 

 
Landkaartje 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- De onverharde weg heeft inclusief de bermen een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 12 
meter en een lengte van tenminste 25 meter;  

- De berm wordt maximaal 2 en minimaal 1 maal per jaar gemaaid en het maaisel wordt 
binnen 15 dagen na het maaien afgevoerd; de eerste maaibeurt vindt plaats na 1 juli. De 
periode tussen twee maaibeurten is minimaal 3 maanden. 

- De berm wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel en/of – bagger opgebracht; 
- De berm wordt niet beweid en bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster 

aanwezig dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt; 
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de berm is niet toegestaan m.u.v. 

pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid; 
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Recreatiepakket W3: Onverharde weg met bomen 

Wat is een onverharde weg met bomen? 

Een onverharde weg met bomen is een zandweg of weg met halfverharding met aan een of beide 
zijden een berm met een rij inheemse bomen. Per 25 meter zandweg zijn er minimaal 3 inheemse 
bomen met een doorsnede van minimaal 20 cm aanwezig. 

 
Zandweg met 2 rijen bomen 

 
Zandweg met 2 rijen bomen 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

- De onverharde weg heeft inclusief de bermen een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 12 
meter en een lengte van tenminste 25 meter;  

- De bomen worden periodiek gesnoeid, waarbij de kroon (onderste tak tot de top) na het 
snoeien altijd langer is dan de lengte van het takvrij stamstuk; 

- Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in de berm worden verwerkt;  
- Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) mag er geen vuur 

gemaakt worden op in of binnen 5 meter vanaf het element; 
- De berm wordt maximaal 1 maal per jaar gemaaid en het maaisel wordt binnen 15 dagen na 

het maaien afgevoerd; de maaibeurt vindt plaats na 1 juli. 
- De berm wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel en/of – bagger opgebracht; 
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. 

pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse 
duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en 
Robinia) middels een stobbenbehandeling; 

- De berm wordt niet beweid en bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster 
aanwezig dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel 
bevindt. 

- Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 augustus en 15 maart. 
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Memo 

Datum : 2 september 2013 

Bestemd voor : Brabantse Waard 

Van : ing. G. Spruijt Paraaf :  

Projectnummer : 20110420-00 

Betreft : Landschappelijk inpassingsplan nieuwbouw groepszorgwoning 

Zwanenhoeve Langeweg 14 te Zevenbergen 

 
AANLEIDING 

Brabantse Waard heeft een omgevingsvergunning aanvraag ingediend bij de gemeente Moerdijk voor 

de ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied aan de Langeweg 14 te Zevenbergen. De ruimtelijke 
ontwikkeling betreft de sloop van de voormalige agrarische bedrijfswoning aan de straatzijde van het 

plangebied, waarna op dezelfde locatie met nagenoeg dezelfde omvang een nieuw gebouw met zes 
beschermde wooneenheden voor cliënten zal worden gerealiseerd. Bij buiten stedelijke ruimtelijke 

ontwikkelingen dient verantwoordt te worden op welke wijze zorg gedragen wordt voor de 

kwaliteitsverbetering van het landschap, één en ander conform de voorwaarden van artikel 2.2 van de 
Verordening Ruimte 2012 van de provincie Noord-Brabant.  

 
De gemeente Moerdijk heeft als reactie op de ingediende omgevingsvergunning aangegeven dat op 

basis van de invloed die de beoogde ruimtelijke ontwikkeling heeft op de omgeving er een 

onderbouwing van de kwaliteitsverbetering van het landschap plaats dient te vinden. Op d.d. 14 juni 
2013 is er telefonisch overleg geweest over de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling met dhr. Braat 

van de gemeente Moerdijk afd. Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling. In dit overleg is 
afgesproken dat de invloed van de voorgenomen ontwikkeling op de omgeving valt onder categorie 2 

van de “Toepassing kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant” van de regio 
West-Brabant. Een onderbouwing van de landschappelijke inpassing in memo-vorm met bijbehorende 

verbeelding van de beoogde kwaliteitsverbetering wordt door de gemeente Moerdijk als afdoende 

beschouwd.  
 

Gebiedsbeschrijving 
De locatie is gelegen in het buitengebied ten oosten van de kern Zevenbergen. De toekomstige 

groepszorgwoning voor beschermd wonen staat op het kadastrale perceel: gemeente Zevenbergen, 

sectie N en perceelnummer 1286. Met het plangebied wordt in deze memo het totale erf van de 
zorgboerderij bedoeld. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Langeweg en aan 

de westzijde door de Oostrand (fig. 1). De erfinrichting van het plangebied bestaat naast enkele 
gebouwen uit moestuin, erfverharding, weilanden en groene lijnelementen in de vorm van hagen, 

houtwallen en bomenrijen.  
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Figuur 1: Luchtfoto met de te slopen agrarische bedrijfswoning rood omcirkeld en plangebied blauw omlijnd (bron: 
www.bingmaps.nl).   

 
 

BELEIDSKADERS 
De structuurvisie RO (SVO) van de provincie Noord-Brabant is op 1 januari 2011 in werking getreden. 

Deze structuurvisie geeft op hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 (met een 
doorkijk naar 2040). Het plangebied is gelegen in het “gemengd landelijk gebied” en “accentgebied 

agrarische ontwikkeling” van de Structurenkaart. Naast de gebiedsaanduidingen heeft de provincie in 

de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening zogenaamde gebiedspaspoorten uitgewerkt. In deze 
gebiedspaspoorten geeft de provincie aan welke landschapskenmerken zij op regionaal schaalniveau 

van belang vindt voor de kwaliteit van een gebied of landschapstype.  
 

Het plangebied ligt in het deelgebied zeekleigebied en heeft het kenmerk ‘zeekleipolder’. Het 

zeekleigebied is een open en rationeel ingericht landschap. Kenmerkend zijn de door dijken omgeven 
grootschalige polders. De dijken zijn stijl, hoog en beplant, waardoor ze manifest in het landschap 

aanwezig zijn. De volgende ambities uit het gebiedspaspoort zijn relevant voor de ruimtelijke 
ontwikkeling: 

 Beplanting alleen te voegen op erven, dijken, langs kreken, dorpsranden en bedrijventerreinen; 
 Het versterken van de ecologische waarden van het landschap door te sturen op te behouden of 

te ontwikkelen kenmerken van het landschap, waarbij kenmerkende plant- en diersoorten van 

open akker- en graslandgebied goede indicatoren zijn.  
 

Om de kwaliteit van het landschap te versterken heeft de provincie Noord-Brabant in haar 
“Structuurvisie ruimtelijke ordening” en de “Verordening ruimte” het principe van 

“kwaliteitsverbetering van het landschap” geïntroduceerd. De gemeente Moerdijk sluit aan bij de 

notitie “Toepassing Kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant, d.d. 13-11-
2012”.  

 
Zoals eerder vermeld is met de gemeente Moerdijk overeengekomen dat de ruimtelijke ontwikkeling 

onder categorie 2 valt. Met de categorisering wordt aangegeven welke invloed de ruimtelijke 
ontwikkeling heeft op de omgeving, categorie 2 houdt het volgende in: 

“Ruimtelijke ontwikkeling met relatief weinig landschappelijke invloed, dan wel ruimtelijke 
ontwikkelingen die van nature aan het buitengebied zijn gebonden, of plaatsvinden in hiervoor 
aangewezen gebieden waarbij de kwaliteitsverbetering van het landschap wordt vormgegeven door te 
voorzien in enkel een goede landschappelijke inpassing.” 
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Hoewel het uitgangspunt van landschappelijke inpassing het aanplanten van groen is, kan het begrip 
breder worden gezien. De definitie luidt: “het inpassen van een gebouw, of een gebruik in het 

landschap op perceels-, of clusterniveau, waarbij afstemming plaatsvindt op de structuur van het 

landschap door middel van de architectuur en/of sloop, of situering van de gebouwen en/of de 
aanplant van gebiedseigen beplanting, dan wel de aanleg van andere landschappelijke elementen, 

zoals waterpartijen, of grondwallen”.  
 

Landschappelijke inpassing vereist maatwerk. Landschappelijke inpassing betekent een zodanige 

vormgeving en inpassing dat deze optimaal is afgestemd op bestaande dan wel nog te ontwikkelen 
ruimtelijke, natuurlijke en cultuurhistorische landschapskwaliteiten. De landschappelijke inpassing bij 

categorie 2 vindt bij voorkeur plaats op of direct aansluitend aan het bouwvlak/bestemmingsvlak. Aan 
deze vorm van kwaliteitsverbetering worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve eisen gesteld: 

 De landschappelijke inpassing van het bestemmingsvlak/bouwvlak wordt gerealiseerd op basis 

van een goed erfbeplantingsplan/landschapsinpassingsplan. Dit plan bestaat uit minimaal een 
ontwerptekening met een overzicht en een specificatie van de te nemen maatregelen zodat 

helder is op welke wijze aan de landschappelijke inpassing vorm wordt gegeven. Indien 
beplantingen onderdeel uitmaken van het plan worden uitsluitend inheemse soorten (Stika) 

gebruikt; 
 Indien op het perceel al groenstructuren of landschapselementen bestaan, welke planologisch 

niet zijn verankerd en die aan de criteria van kwaliteitsverbetering voldoen, mogen deze worden 

meegeteld, indien deze van toegevoegde waarde zijn voor de landschappelijke inpassing.  
 Door middel van een anterieure overkomst tussen gemeente en initiatiefnemer wordt de 

realisatie van het inpassingsplan financieel, juridisch en feitelijk verzekerd. Duurzame 
instandhouding, beheer en onderhoud van de landschappelijke inpassing vormen ook aspecten 

die in de anterieure overeenkomst worden vastgelegd.  

Bij de vormgeving en invulling van landschappelijke inpassing wordt gekeken naar de algehele 
situering van bouwvlak/bestemmingsvlak en niet alleen naar wat er door de desbetreffende ruimtelijke 

ontwikkeling wordt toegevoegd of veranderd.  
 

GEBIEDSANALYSE 
Rond 1900 was in het plangebied al een boerderij gelegen, met rondom bouwland in een open 

polderlandschap met aan de noordzijde de Langeweg. In de loop der jaren zijn er in de omgeving 

meerdere boerderijen bijgekomen en groeide het bebouwd gebied van Zevenbergen uit tot aan het 
plangebied.  

 
De bodemkundige hoofdeenheid binnen het plangebied wordt gekenmerkt als ‘zeekleigronden, 

voedselrijk en vochtig tot nat’. De locatie ligt in een peil beheerst gebied op ca. 0,10 m –N.A.P. Er 

wordt een zomerpeil van 1,20 m –N.A.P. en een winterpeil van 1,30 m –N.A.P. gehanteerd met een 
beheersmarge van 10 cm. Aan de voorzijde en zijkant van het plangebied loopt een watergang, die 

stroomafwaarts doormiddel van een gemaal loost op het Zwanengat.  
 

Huidige situatie 
De erfinrichting van het plangebied bestaat naast enkele gebouwen uit moestuin, erfverharding, 

weilanden en groene lijnelementen in de vorm van hagen, houtwallen en bomenrijen. De bebouwing 

in het plangebied bestaat uit de te slopen voormalige agrarische bedrijfswoning, de stenen schuur 
met typische gebiedseigen dak met wolfseind bedekt met dakpannen, een paardenstal en een modern 

vormgegeven verblijf accommodatie ten oosten van het plangebied (fig. 1).  
 

De voormalige agrarische bedrijfswoning wordt voor een groot deel aan het straatbeeld onttrokken 

door een volgroeide zwarte els aan de straatzijde. De zij- en voortuin wordt omsloten door haag 
bestaande uit haagbeuk. Ten oosten van de te slopen voormalige agrarische bedrijfswoning is een 

hoogstamfruitboomgaard van ca. 3.000 m² gelegen met notenbomen, appel- en perenbomen. De 
moestuin beslaat een oppervlakte van ca. 1.300 m² en de weilanden van ca. 22.000 m².  
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In het plangebied is ca. 750 m aan groene lijnelementen aanwezig. De gebruikte beplanting in de 

groene lijnelementen bestaat voornamelijk uit gewone es, notenbomen, zwarte els, meidoorn, 
haagbeuk en vlierbes. In het plangebied zijn door de ligging van de lijnelementen twee groene 

kamers zichtbaar (fig. 1). De eerste groene kamer ligt in het noordoosten van het plangebied met 

daarin het modern vormgegeven verblijf accommodatie. De tweede groene kamer ligt ernaast met 
daarin de hoogstamfruitboomgaard en moestuin.  

 
Tussen het plangebied en de Oostrand is een grondwal begroeid met grassoorten die fungeert als 

geluidswal gelegen. Vanaf de Langeweg tot aan de achterzijde van de stenen schuur staat een 

bomenrij bestaande uit gewone es. Buiten het plangebied, langs de Oostrand, staat aan één zijde een 
jonge rij met gewone es en aan De Langeweg staat aan weerszijde één rij met gewone es.  

 
LANDSCHAPPELIJKE INPASSING 

Voor categorie 2 vindt de landschappelijke inpassing bij voorkeur plaats op of direct aansluitend aan 

het bouwvlak/bestemmingsvlak. Bij de vormgeving en invulling van landschappelijke inpassing wordt 
gekeken naar de algehele situering van bouwvlak/bestemmingsvlak en niet alleen naar wat er door de 

desbetreffende ruimtelijke ontwikkeling wordt toegevoegd of veranderd. De methode voor het 
bepalen van de basisinspanning van categorie 2 berust bij voorkeur niet op een percentage van de 

waardevermeerdering die geïnvesteerd dient te worden in het landschap.  
 

Om de omvang van de landschappelijke inpassing (methodiek Breda) te bepalen wordt in de 

toepassing Kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant de volgende formule 
toegepast: De lengte van drie zijden van het bouwblok x een breedte van 3 meter landschappelijke 
inpassing.  
 

De lengte van de drie zijden van het bouwblok waar de voormalige bedrijfswoning onderdeel van 

uitmaakt bedraagt 210 meter. De omvang van de landschappelijke inpassing bedraagt hiermee 210 
meter x 3 meter breed = 630 m².  

 
De kernpunten om invulling aan de basisinspanning te geven, luiden als volgt: 

 De landschappelijke inpassing vindt plaats op of direct aansluitend aan het 
bouwblok/bestemmingsvlak; 

 Behouden aanwezige landschappelijke elementen in het plangebied zelf; groenstructuren en 

kleinschalige cultuurlandschap; 
 Het versterken van de ecologische waarden van het landschap door behoud en te ontwikkelen 

van kenmerken van het landschap; 
 Toename van natuurwaarden en de landschappelijke diversiteit en kwaliteit; 

 Planologische verankering middels de anterieure overeenkomst. 

 
Toelichting op het inpassingsplan 
In toegevoegde bijlage is de verbeelding beoogde kwaliteitsverbetering Zwanenhoeve te Zevenbergen 
weergegeven. Als basis hebben de bestaande groenstructuren (fig. 1), zoals verwoord onder huidige 

situatie, gediend. De gebruikte beplanting van de groene lijnelementen en de 
hoogstamfruitboomgaard zijn inheemse soorten (STIKA). De historische kaart van rond 1900 is niet 

gedetailleerd en laat een open landschap zien rondom het plangebied. 

 
De basis inspanning voor de landschappelijke inpassing bedraagt conform de methodiek Breda 630 

m². Binnen het plangebied zijn al groenstructuren en landschapselementen aanwezig, die planologisch 
nog niet zijn verankerd en die wel aan de criteria van kwaliteitsverbetering voldoen. Direct ten oosten 

van de te slopen voormalige agrarische bedrijfswoning is een hoogstamfruitboomgaard van ca. 3.000 

m² gelegen met noten-, appel- en perenbomen (fig. 2). 
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Figuur 2: Foto van huidige hoogstamfruitboomgaard. 

 
 

In de Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant zijn verschillende groene landschapspakketten 
beschreven, die kunnen worden ingezet voor de landschappelijke inpassing. Door het planologische 

verankeren van de hoogstamfruitboomgaard (landschapspakket L10: Hoogstamfruitboomgaard) met 

een oppervlakte van ca. 3.000 m² in de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en 
initiatiefnemer wordt ruimschoots voldaan aan de benodigde basisinspanning (630 m²) 

landschappelijke inpassing. Aan de boomgaard met hoogstamfruitbomen worden de volgende 
algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer gesteld: 

 Het element is tenminste 1 are en ten hoogste 50 are groot; 
 De onderbegroeiing wordt als grasland beheerd; 

 Indien het appel of peer betreft wordt de boom tenminste één per 2 jaar gesnoeid. Ander 

soorten enkele vormsnoei indien nodig; 
 Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. 

pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop 
en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Robinia) middels 

een stobbebehandeling; 

 Schade aan stammen van bomen door vraat wordt voorkomen; 
 Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het 

element wordt voorkomen; 
 Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 augustus en 15 maart.  

 
De hoogstamboomgaarden voldoet op alle punten aan de hierboven opgesomde eisen ten aanzien 

van inrichting en beheer. Hoogstamboomgaarden met oude fruitrassen (appel, peer, kers, pruim en 

walnoot) vervullen een belangrijke ecologische functie, zeker wanneer er onder de bomen een 
soortenrijk grasland aanwezig is. Op de fruitbomen komen veel insecten af en in het najaar zoeken 

zoogdieren (o.a. muizen) valfruit. 
 

Hoe ouder de hoogstambomen, hoe grote de ecologische waarde. Maretakken en korstmossen komen 

dan voor en de aanwezigheid van holtes biedt plek aan bijvoorbeeld de steenuil. Maar andere vogels 
worden ook aangetrokken door hoogstamboomgaarden, zoals kramsvogel, putter, Europese kanarie 

en grote lijster. De hoogstamboomgaarden voldoet aan de kwaliteitsverbetering, doordat deze voor 
het plangebied en de directe omgeving een toegevoegde waarde heeft.  

 

Met het planologisch vastleggen van de hoogstamfruitboomgaard wordt voldaan aan de 
basisinspanning landschappelijke inpassing. In het plangebied aan de straatzijde zijn al twee groene 

kamers aanwezig. Vanaf de oostkant tot halverwege richting de Oostrand in het midden van het 
plangebied loopt een bomenrij bestaande uit notenbomen. Door de bomenrij (Landschapspakket L8C) 

door te trekken tot aan de grondwal/geluidswal wordt er een derde groene kamer gecreëerd in het 
plangebied. Hiermee krijgt het erf met de te slopen woning, stenen schuur en paardenstal een groene 

omlijning.  



AGEL adviseurs 

 
  memoblad 6 
 

 
Door het vastleggen van de hoogstamfruitboomgaard in een anterieure overeenkomst en het 

doortrekken van de bomenrij voor het creëren van een derde groene kamer, is de ontwikkeling 
passend binnen, en eigen aan, het landelijk gebied. De landschappelijke inpassing heeft een zodanige 

vormgeving en inpassing dat deze optimaal is afgestemd op de bestaande dan wel de extra te 

accentueren lokale landschapskwaliteiten. Met de hiervoor beschreven inpassingen is er sprake van 
een ruimtelijke ontwikkeling welke een eenheid vormt met zijn omgeving.  

 
 

BIJLAGEN 

1. Verbeelding beoogde kwaliteitsverbetering Zwanenhoeve te Zevenbergen 
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