
 

 

 
 
 

Natuurbeheerplan Zeeland 2016 
 

Ontwerp planwijziging 2022 

 

Antwoordnota 

 
 

Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 5 juli 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

           



 

 

1. Inleiding 
 
 
Het Natuurbeheerplan Zeeland beschrijft het provinciale beleid tot ontwikkeling en beheer 
van natuurgebieden en agrarische beheergebieden van het Natuurnetwerk Zeeland en van 
de agrarische leefgebieden buiten het natuurnetwerk. Op 15 maart 2022 heeft het College 
van GS de Ontwerp planwijziging 2022 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld 
voor inspraak en advies. De ontwerp planwijziging bevat de volgende punten:  
1- wijzigingen begrenzing bestaande natuur (BN); 
2- wijzigingen begrenzing nieuwe natuur (NN); 
3- wijzigingen begrenzing agrarisch gebied van ecologische betekenis (AG); 
4- wijzigingen begrenzing overige gebiedscategorieën; 
5- wijzigingen beheertypen (BHT); 
6- wijzigingen ambitietypen (AMB); 
7- wijzigingen begrenzing verdrogingsgevoelige natuurgebieden; 
8- wijzigingen begrenzing agrarische leefgebieden; 
9- wijzigingen beleidsregels OVZ, SVNL en SKNL; en 
10- technische kaartcorrecties 

 
De ontwerp-planwijziging stond open voor het indienen van zienswijzen. De inspraakperiode 
was van 28 maart tot en met 8 mei 2022. De planwijziging is op de gebruikelijke wijze 
bekendgemaakt door publicatie in het Provinciaal Blad, mededeling op de provinciale 
website en ter inzage legging op het Provinciaal informatiecentrum en op de 
gemeentehuizen in Zeeland. 
 
In verband met de planwijziging van het Natuurbeheerplan, wijzigen GS tevens de bijlagen 
9, 10, 11 en 15 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018. Het Ontwerpbesluit tot 
wijziging van de Omgevingsverordening heeft gelijktijdig met het Ontwerpbesluit tot wijziging 
van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 ter inzage gelegen en gedurende die periode kon 
een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op beide 
ontwerpbesluiten naar voren brengen.  
 
In totaal zijn acht zienswijzen op de ontwerp-planwijziging ingediend. Het betreft de 
volgende respondenten: 
1 Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje 
2 Van Leeuwen advies 
3 Kaan consultancy namens Leidingenstraat Nederland LSNED 
4 Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut 
5 Het Zeeuwse Landschap 
6 Bosgroep Zuid-Nederland 
7 Staatsbosbeheer 
8 Poldernatuur Zeeland 
 
De zienswijzen hebben betrekking op de volgende onderwerpen: begrenzing bestaande 
natuur (BN), begrenzing nieuwe natuur (NN), beheertypen (BHT) bestaande natuur, en 
ambitietypen (AMB) bestaande natuur. 
 
In deze antwoordnota worden de zienswijzen beschreven en wordt toegelicht of en zo ja hoe 
deze in de definitieve planwijziging worden verwerkt. 
 
Voorts zijn naar aanleiding van een evaluatie van de subsidieverlening SVNL, een pilot 
toezicht in natuurgebieden en na het beschikbaar komen van landelijke modellen voor 
actualisering van het Natuurbeheerplan de beleidsregels SNL, zoals aangekondigd in de 



 

 

ontwerp-planwijziging, gewijzigd. Zie hiervoor de paragrafen 2.9.2 en 2.9.3 van de 
planwijziging 2022. 
 
De ontwerp-planwijziging en (mondelinge) samenvatting van de inspraakreacties zijn voor 
advies aangeboden aan de PCGR en behandeld op 19 mei 2022. De PCGR adviseerde 
positief op de ontwerp planwijziging en op de voorgenomen verwerking van de zienswijzen. 

  



 

 

2  Verwerking zienswijzen en advies PCGR  
 
 
2.1 Begrenzing bestaande natuur  
 
Zienswijzen nrs 3 en 5 
3-  Kaan consultancy 
Het betreft buisleidingen van Leidingenstraat Nederland (LSNED) die zijn gelegen in 
bestaande natuur in de Hals van Zuid-Beveland. De buisleidingstraat van LSNED dient 
volgens de zienswijze gewaarborgd te zijn. Natuurbegrenzing dient geschrapt of 
ondergeschikt gemaakt te worden. LSNED dient bovendien te zijn vrijgesteld van 
vergunningplicht tot het uitvoeren van werkzaamheden aan de buisleidingen.  
 
5- Het Zeeuwse Landschap  
Het Zeeuwse Landschap verzoekt de omzetting van de percelen rond de Yerseke moer 
(bijlage 1.2g) naar bestaande natuur terug te draaien en deze te begrenzen als nieuwe 
natuur. Dit omdat de percelen nog niet omgevormd zijn van landbouw naar natuur. 
 
 
Verwerking 
3-  Kaan consultancy 
De buisleidingenstraat van LSNED binnen bestaande natuur in de Hals van Zuid-Beveland 
is gewaarborgd in de Omgevingsverordening Zeeland 2018. De begrenzing bestaande 
natuur van deze gebieden wordt in deze planwijziging niet gewijzigd. Er is dus geen 
aanleiding om bestaande natuur hiertoe te schrappen of ondergeschikt te maken. Voorts is 
vrijstelling van vergunningplicht in het kader van een planwijziging van het Natuurbeheerplan 
niet aan de orde.  
 
5- Het Zeeuwse Landschap 
Aangezien de omgezette percelen rond de Yerseke Moer van bijlage 1.2g naar nu blijkt nog 
niet zijn omgevormd, en er dus nog geen sprake is van bestaande natuur, dient de wijziging 
te worden ingetrokken. Daarmee blijft de status agrarisch gebied van ecologische betekenis 
gehandhaafd. Zie bijlage 4.1 in deze antwoordnota. 
Begrenzing tot nieuwe natuur is in deze fase van de besluitvorming niet mogelijk aangezien 
een dergelijke wijziging de volledige procedure van openbare voorbereiding dient te 
doorlopen.  
 
 
2.2 Begrenzing nieuwe natuur 
 
Zienswijze nr 3 
3- Kaan consultancy  
Het betreft buisleidingen van Leidingenstraat Nederland (LSNED) die zijn gelegen in nieuwe 
natuur in de Hals van Zuid-Beveland. De buisleidingstraat van LSNED dient volgens de 
zienswijze gewaarborgd te zijn. Natuurbegrenzing dient geschrapt of ondergeschikt gemaakt 
te worden. LSNED dient bovendien te zijn vrijgesteld van vergunningplicht tot het uitvoeren 
van werkzaamheden aan de buisleidingen.  
 
Verwerking 
De buisleidingenstraat van LSNED binnen nieuwe natuur in de Hals van Zuid-Beveland is 
eveneens gewaarborgd in de Omgevingsverordening Zeeland 2018. De begrenzing nieuwe 
natuur van deze gebieden wordt in deze planwijziging niet gewijzigd. Er is dus geen 
aanleiding om nieuwe natuur hiertoe te schrappen of ondergeschikt te maken. Bij realisatie 



 

 

van nieuwe natuur dient rekening te worden gehouden met de bepalingen van de 
Omgevingsverordening. 
 
 
2.3 2.3 Beheertypen  
 
Zienswijze nr 6 
6- Bosgroep Zuid-Nederland 
Bosgroep Zuid-Nederland verzoekt de beheertypen N12.02 en N10.02 van een bestaand 
natuurgebied aan de kreek van Ouwerkerk te wijzigen naar ruigteveld N12.06 aangezien dat 
beheertype feitelijk aanwezig is. 
 
Verwerking 
Dit betreft een nieuw verzoek tot wijziging van beheertypen in het Natuurbeheerplan. Dat 
kan in deze fase van de planvorming niet in behandeling worden genomen aangezien deze 
wijziging de volledige procedure van openbare besluitvorming dient te doorlopen.  
 
 
2.4 Ambitietypen bestaande natuur 
 
Zienswijzen 1, 2, 4, 7, 8 
1 Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje 
’t Duumpje is tegen  bosontwikkeling in de Linie, het Grote Gat bij Sint Kruis en Ponte. De 
plannen hiertoe zijn volgens ’t Duumpje onvoldoende onderbouwd. De gebieden zijn te kort 
in beheer. ’t Duumpje verzoekt de bosontwikkeling buiten natuurgebied te situeren 
aangezien dat meer effectief is. Ook wordt verzocht om meer rekening te houden met 
aandachtsoorten. 
 
2 Van Leeuwen Advies 
Het betreft een pro forma zienswijze met een zeer beknopte aanvulling.  
 
4 Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut 
De zienswijze van de Steltkluut is gericht op de wijziging van ambitietypen van projecten 
voor bosontwikkeling in bestaande natuur.  
a- Braakman noord: gevraagd wordt het ambitietype te handhaven en het graslandbeheer te 
intensiveren, anders zal diversiteit afnemen. Er is al voldoende bos. De zichtbaarheid van de 
Westgeul zal worden aangetast. 
b- Gat van Pinte: gevraagd wordt geen bos aan te planten, zeker geen bos op soortenrijke 
plekken aanplanten. 
c- Groot Eiland: geen bos aanplanten wegens graslandsoorten en ganzenopvang. 
d- Smitsschorre: meer rekening houden met aanwezige bos in de kreekbedding en meer 
variatie in de kaartvlakken. Ook wordt gevraagd de percelen in dit gebied niet geschikt te 
maken voor recreatie in verband met broedvogels. 
e- Nieuwe karnemelkpolder: geen bos aanplanten maar inzetten op grasland- en 
moerassoorten, krekenlandschap. 
f- De Steltkluut verzoekt de bosontwikkeling te situeren buiten natuurgebied aan de 
Bronkreek (Spui) en aan de Otheense kreek (Terneuzen). 
 
7 Staatsbosbeheer 
Staatsbosbeheer verzoekt de ambitietypen voor bosontwikkeling in de planwijziging te 
specificeren naar aanleiding van overleg met betrokkenen in de streek en heeft daartoe een 
notitie ingediend die als bijlage bij deze antwoordnota is gevoegd. Zie bijlage 4.4. 
 
8 Poldernatuur Zeeland 



 

 

Poldernatuur verzoekt de ambitietypen in het Gat van Pinte niet te wijzigen omdat dit ten 
koste zal gaan van akkervogels in het aangrenzende agrarische leefgebied. 
 
 
Verwerking  
1 Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje 
De projecten voor bosontwikkeling zijn door Staatsbosbeheer, in overleg met provincie en 
andere betrokkenen, geselecteerd op geschiktheid en vinden plaats in het kader van de 
provinciale Bosvisie. De percelen in/bij de Linie, het Grote Gat bij Sint Kruis en Ponte lenen 
zich hiervoor omdat hiermee de variatie van de gebieden wordt vergroot, de bosstructuur 
van de Passageule wordt versterkt en er geen bijzondere natuurwaarden worden 
opgeofferd.  
De gebieden zijn al meer dan 10 jaar in beheer, zodat duidelijk is wat de mogelijkheden zijn 
voor bostypen of andere natuurtypen, waardoor een verantwoorde keuze kan worden 
gemaakt.  
De keuze van de gebieden en de localisering van de bosaanplant wordt aan de hand van 
een aantal actuele gebiedsuitwerkingen, gepresenteerd in de gebieden en aan de provincie, 
zeer gedetailleerd afgestemd op ecologische mogelijkheden. De localisering van de 
bosaanplant is daarin duidelijk en voldoende onderbouwd. Zie ook de algemene toelichting 
van Staatsbosbeheer in bijlage 4.4. 
Naar aanleiding van overleg in de streek heeft Staatsbosbeheer de aanvankelijke plannen 
nader aangepast. Zie onder punt 7. Hiermee wordt rekening gehouden met opmerkingen uit 
de streek. 
De provinciale Bosvisie bevat opgaven voor bosontwikkeling binnen en buiten natuur.  
De plannen buiten natuur volgen een ander spoor en staan los van het Natuurbeheerplan. 
De plannen binnen natuur worden getoetst aan de Omgevingsverordening en het 
Natuurbeheerplan en voldoen hier aan. 
 
2 Van Leeuwen Advies 
De zienswijze van Van Leeuwen Advies kan niet in behandeling worden genomen 
aangezien deze niet nader toegelichte (pro forma) zienswijze niet binnen de gestelde termijn 
van gronden is voorzien. 
 
4 Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut 
Braakman: Het betreffende deelgebied vertoont aanzet tot spontane bosvorming. Dat voegt 
diversiteit toe aan het gebied zoals ook bedoeld in de beheervisie voor de Braakman noord. 
De spontane bosontwikkeling zal gefaseerd mogelijk worden door het graslandbeheer 
geleidelijk aan te extensiveren. De zone rond de Westgeul behoudt een ambitietype 
grasland. Het streefbeeld, bestaande uit een mozaïek van ambitietypen N14.03 70%, 
N10.02 10%, N12.02 10% en N05.04 10%, blijft gehandhaafd. 
Smitsschorre: Bij de evaluatie van het beheer is gebleken dat het bestaande bos in de 
kreekbedding niet vitaal genoeg is en van nature zal verdwijnen. Op de vochtige 
oeverlanden is vochtig hooiland en moeras het passende streefbeeld.  
De planwijziging wordt ook voor dit gebied niet verder aangepast. 
Gat van Pinte: dit gebied komt in aanmerking voor bosontwikkeling ter versterking van het 
aanwezig bos op het Eiland van de Meijer. In de uitwerking is rekening gehouden met 
reacties uit de streek en met standplaatsen van zeldzame plantensoorten. Zie onder 7. 
Groot Eiland: bosontwikkeling zal in dit gebied ten koste gaan van bijzondere vegetatietypen 
en van ganzenopvang. Dit project wordt daarom op verzoek van Staatsbosbeheer 
geschrapt. Zie onder 7. 
Nieuwe karnemelkpolder: Voor dit gebied zijn geen wijzigingen in het Natuurbeheerplan 
voorzien. Het ambitie type natuurbos is passend voor dit gebied en onderdeel van de 
provinciale opgave voor bosontwikkeling. Zodra het gebied in aanmerking komt voor 
omvorming zullen ambitietypen nader worden bepaald, waarbij rekening kan worden 



 

 

gehouden met aanwezige bijzondere natuurwaarden en met kreekrestanten. Wijziging is op 
dit moment dus niet aan de orde. 
Voorstellen bos buiten natuur: de voorstellen met betrekking tot Bronkreek en Otheense 
kreek zijn nuttige suggesties die onder de aandacht worden gebracht bij de projectgroep 
voor bosontwikkeling buiten natuurgebied. Dit staat los van de planwijziging van het 
Natuurbeheerplan 
 
7 Staatsbosbeheer 
Op verzoek van Staatsbosbeheer en na overleg in de streek worden de ambitiekaarten voor 
vijf gebieden met bosontwikkeling in de planwijziging op onderdelen verfijnd. Daarbij wordt 
rekening gehouden met bestaande natuurwaarden, hoogtes, laagtes, bossen en bosjes, 
bomenrijen en met recreatieve structuren. Vlakken met veel bijzondere planten- of 
diersoorten worden gespaard door deze niet in te planten. Het in stand houden van de 
mozaïeken van beheertypen vergt een verfijnd grasland- en zoombeheer. De bossen zullen 
zich, na de aanplant, zoveel mogelijk spontaan ontwikkelen. Beheermaatregelen in de 
bossen zullen vooral bestaan uit het kleinschalig dunnen of bijplanten van bomen en 
struiken buiten het broedseizoen. Zie voor nadere onderbouwing ook de toelichting van 
Staatsbosbeheer in bijlage 4.4. 
 
Steenwerk 
Het ambitietype bos in het Steenwerk wordt gericht op 2,1 ha te ontwikkelen Haagbeuken-
essenbos N14.03. Met graslandsoorten wordt rekening gehouden door behoud van een 
deelgebied met beheertype Kruiden- en faunarijk grasland N12.02 met drinkput. Dit 
deelgebied dient tevens als wandelpad naar de kreek. Zie bijlage 4.2a. 
 
Het Keizertje 
Het ambitietype bos in het Keizertje wordt gericht op 3,5 ha te ontwikkelen Haagbeuken-
essenbos N14.03. Een laaggelegen zone langs de kreek, met enkele bijzondere 
plantensoorten, wordt gereserveerd als Kruiden- en faunarijk grasland N12.02. Zie bijlage 
4.2b. 
 
Pontebos 
Het ambitietype bos in het Pontebos wordt gericht op 15,6 ha te ontwikkelen Haagbeuken-
essenbos N14.03. De graslanden ten noorden van de watergang bevatten enkele bijzonder 
graslandsoorten. Ook leeft hier de Veldspitsmuis. Deze graslanden worden behouden met 
de ambitie N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. Zie bijlage 4.2c. 
 
Gat van Pinte 
Het ambitietype bos in het Gat van Pinte wordt gericht op 16,3 ha te ontwikkelen 
Haagbeuken-essenbos N14.03. Met enkele bijzondere grasland- en ruigtesoorten wordt 
rekening gehouden door het bos op de hogere delen te situeren en voldoende ruimte te 
reserveren voor grasland en moeras. De zone die grenst aan het akkergebied wordt niet 
beplant en zal een open karakter houden zodat deze kan blijven functioneren als leefgebied 
voor Patrijs. Zie bijlage 4.2d. 
 
Biggekerkse bos 
Het ambitietype bos in het Biggekerkse bos wordt gericht op 8,8 ha te ontwikkelen 
Haagbeuken-essenbos N14.03. Er blijft voldoende Kruiden- en faunarijk grasland aanwezig 
voor enkele graslandsoorten, waaronder de Patrijs en voor behoud van zichtlijnen in het 
landschap. Zie bijlage 4.2e. 
 
De ambitiekaarten voor deze gebieden worden overeenkomstig aangepast.  
 
De planwijziging voor Groot Eiland wordt ingetrokken. Zie bijlage 4.3. 
 



 

 

 
 
8 Poldernatuur Zeeland 
 
De zienswijze van Poldernatuur Zeeland kan niet in behandeling worden genomen 
aangezien deze buiten de geldende termijn is ingediend. Geconstateerd is echter dat in de 
uitwerking van Staatsbosbeheer voor het Gat van Pinte al rekening wordt gehouden met het 
aanwezige leefgebied voor akkervogels.  



 

 

3 Vervolg 
 
 
De wijzigingen worden verwerkt in de definitieve Planwijziging 2022 van het 
Natuurbeheerplan Zeeland 2016. De antwoordnota en definitieve planwijziging worden na 
vaststelling door GS bekendgemaakt via het provinciaal blad, toegezonden aan alle 
betrokkenen en op de provinciale website geplaatst.  
 
De wijzigingen werken ook door in de 9e wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland, 
die wordt bekend gemaakt via het provinciaal blad en via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
 
 
 
 
  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 

 

4 Bijlagen 
 
 
4.1 Intrekken wijziging bestaande natuur Yerseke Moer 

  



 

 

4.2 Detaillering ambitietypen projecten bosontwikkeling 
 

a Detaillering ambitietypen bosproject Keizertje 

 
 

b Detaillering ambitietypen bosproject Steenwerk 

 
 



 

 

c Detaillering ambitietypen bosproject Pontebos 

 
 

d Detaillering ambitietypen bosproject Gat van Pinte 

 
 

 

 



 

 

e Detaillering ambitietypen project Biggekerkse bos 

 
  



 

 

4.3 Intrekken wijziging ambitietypen bosproject Groot Eiland 

 
 

 

  



 

 

4.4 Toelichting ambitietypen bosontwikkeling Staatsbosbeheer  
 
Aanleiding en opgave 
 
In de Nationale Bossenstrategie (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 2020) wordt het beleid 
uitgezet om voor het jaar 2030 in Nederland het totaal aan bosareaal te vergroten met 10%. Als belangrijkste 
redenen daarvoor worden genoemd het herstel van de biodiversiteit en het vastleggen van CO2. Dit beleid is 
door de Provincie Zeeland overgenomen in de Zeeuwse Bosvisie, waarin de ontwikkelingen van bos en houtige 
landschapselementen in Zeeland worden verwoord (opgesteld door BoschSlabbers landschapsarchitecten, 
2020). Ook hierin wordt aangegeven dat gestreefd wordt om in Zeeland binnen een periode van 10 jaar het 
bosareaal uit te breiden met 10%. Concreet betekent dit een uitbreiding met 410 hectare. Staatsbosbeheer 
Zeeland zal daarvan zo'n 150 hectare voor haar rekening nemen. 
 
Staatsbosbeheer heeft eerder een concept planwijziging ingediend bij de Provincie Zeeland. Deze planwijziging 
bestond uit een grof vlekkenplan van de verschillende locaties. Inmiddels liggen deze als ontwerpbesluiten ter 
inzage t/m 8 mei '22. In deze fase dient Staatsbosbeheer een verduidelijking en onderbouwing in van de 
verschillende locaties met aangepast en verbeterd kaartmateriaal van de SNL beheertypen.  
 
Inrichtingsschetsen (zie bijlagen) zijn de basis voor deze aangepaste kaarten. De schetsen zullen in een 
volgende fase verder uitgewerkt worden in Inrichtingsplannen met beschrijving. Hierbij zal worden 
aangegeven op welke wijze de aanplant concreet wordt uitgevoerd. Gestreefd wordt naar een bosontwikkeling 
waarbij het nieuw bos te zijner tijd als compleet bosecosysteem kan functioneren. Het bos dient daartoe snel 
‘in sluiting’ te komen waardoor het vanaf dat moment als ‘gevestigd’ beschouwd kan worden. 
Uitgangspunten daarbij zijn tevens: 
▪ Waar mogelijk en zinvol wordt bij de plannen ruimte gegeven aan de reeds aanwezige natuurlijke 
bosopslag als aanvulling op de in te planten percelen; 
▪ Te gebruiken assortiment bevat uitsluitend inheemse boom- en struiksoorten; 
▪ Zo nodig worden rasters aangebracht tegen wildschade (Konijn en/of Ree); 
▪ Om snelle opgroei van de jonge planten te bevorderen wordt ingeplant na grondbewerking in een 
hoge plantdichtheid. 
 
 
Motivatie waar wel/niet 
 
In Nederland is de ruimte een schaars goed, waarbij de mogelijkheden voor bosuitbreiding sterk onder druk 
staan van andere landgebruiksfuncties. Om deze reden is bij het zoeken naar locaties nadrukkelijk ook 
betrokken, dat er relevante arealen grasland en andere open vegetatiegebieden zijn, die als natuur zijn 
bestemd, doch waar de haalbaar geachte natuurkwaliteit beperkt is. Veelal betreft het hier zogenaamde 
N12.02 graslanden (Kruiden- en faunarijke graslanden), waar door de na-effecten van bijvoorbeeld voormalig 
landbouwkundig gebruik de mogelijkheden voor bereiken van kwalificerende biodiversiteit voor vele decennia 
ernstig beperkt zijn. Voor dergelijke matige kwaliteit percelen met dit beheertype ziet Staatsbosbeheer 
beheereenheid Zeeland-Zuid, als beheerder/terreineigenaar, mogelijkheden om deze percelen in te planten 
met multifunctioneel bos als alternatief. Hiervoor is een selectie gemaakt van de huidige N12.02 graslanden 
waarbij gekeken is naar de huidige natuurwaarden, abiotische factoren zoals grondsoort, hoogteligging, 
waterpeil en inpasbaarheid van bos in het landschap. 
 
Bij de keuze van de graslanden vallen de kwalitatief waardevolle graslanden (graslanden met veel SNL 
doelsoorten en/of rode lijstsoorten) af. Wat overblijft is een selectie van graslanden (over het algemeen de 
N12.02 kruiden- en faunarijk grasland) van matige kwaliteit en die tevens qua hoogteligging en grondsoort, 
weinig potentie hebben. Ook andere belangen zoals ganzenrustgebieden, zullen bij de beoordeling worden 
afgewogen. 
 
 
Locaties 
 
Op basis van bovenstaande zijn (in 1e instantie) 5 locaties geselecteerd waarvoor inrichtingsschetsen voor 
bosuitbreiding zijn opgesteld. Het betreft de volgende locaties (van west- naar oost Zeeuws-Vlaanderen en 1 



 

 

locatie op Walcheren): 
Nummer Naam Plaats Gemeente 
1. Het Keizertje Waterlandkerkje Sluis 
2. Steenwerk Sint kruis Sluis 
3. Pontebos Waterlandkerkje Sluis 
4. Gat van Pinte Spui Terneuzen 
5. Biggekerke Biggekerke Veere 
Groot Eiland (Hulst - Nieuwe Zeedijk) is (voorlopig) als locatie niet verder uitgewerkt ivm huidige bestemming 
als ganzenrustgebied. 
 
 
Bestaande en nieuwe natuurwaarden 
 
Na een eerste selectie van percelen is verder ingezoomd op de aanwezige huidige natuurwaarden. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de flora en fauna gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en uit de 
monitoring gegevens uitgevoerd in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Bij 
aanwezigheid van soorten genoemd in de Wet Natuurbescherming (WNb), Rodelijst-soorten (RL) en 
SNLsoorten. Percelen met veel van deze bijzondere soorten worden gespaard door deze juist niet in te 
planten. 
 
Steenwerk 
Het N12.02 grasland van het Steenwerk bij Sint Kruis bevat weinig beschermde of SNL-flora soorten. Wel is het 
konijn van belang die met een grote burcht in dit gebied aanwezig is. Deze zal worden gespaard middels 
uitrasteren van de burcht. In de NDFF worden voorts soorten als Fraai duizendguldenkruid, Muizenoor, 
Waterpunge en Zilte rus genoemd. 
De aanwezige soorten SNL worden gespaard door een zichtlijn over de drinkpoel heen open te houden. Deze 
grasstrook wordt opengehouden middels een hooilandbeheer. Op de relatief laaggelegen strook kunnen wat 
rijkere graslanden ontstaan met onder meer Pinksterbloem, Knoopkruid en Gewone rolklaver. De aanplant van 
bos en het struweel langs de oostzijde leidt tot meer overgangen en gradiënten waar vogelsoorten van 
profiteren als Roodborsttapuit, Grasmus, Braamsluiper en Zwartkop. De rietstrook langs het water krijgt meer 
ruimte om wat robuuster uit te groeien waardoor vogels als Rietzanger, Rietgors, Blauwborst, Cetti’s zanger, 
Bruine kiekendief of Bosrietzanger kunnen uitbreiden. 
 
Het Keizertje 
Het gebied bevat een laag gelegen stuk grasland (N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland) met hierin een groot 
aantal SNL- en rode lijst florasoorten waaronder orchideeën zoals Brede orchis, Rietorchis en Vleeskleurige 
orchis. In het inrichtingsontwerp wordt hiermee rekening gehouden door het bos niet aan te planten op de 
lagergelegen delen. 
Door met name de laag gelegen delen open te houden en het beheer specifiek af te stemmen op de daar 
aanwezige bijzondere soorten middels een hooilandbeheer, worden deze gespaard en bevorderd. Het gaat 
daarbij om de genoemde orchideeën en een groot deel van de SNL doelsoorten zoals Gewone brunel, 
Gewonemargriet, Kamgras en Knoopkruid. Ook andere soorten als Bijenorchis, Rode ogentroost en Fraai 
duizendguldenkruid liften mee. Met behoud van kruiden in het grasland kunnen dagvlinders als Bruin 
zandoogje en Oranje zandoogje zich handhaven. Rond de bestaande waterpoel wordt de benodigde ruimte 
opengehouden voor amfibieën, libellen en waterplanten. Door aanplant van bos ontstaan meer gradiënten en 
overgangen tussen bijvoorbeeld licht en donker, warm en koud en droog en vochtig. Het zal op korte termijn 
vooral leiden tot een groei in het aantal struweel- en bosvogels zoals Tjiftjaf, Fitis, Grasmus, Tuinfluiter, 
Bosrietzanger, Spotvogel, Roodborsttapuit, Graszanger, Patrijs en Koekoek. Wat dagvlinders betreft kan langs 
de bosranden het Bont zandoogje verwacht worden; meer bij het hooiland gaat het om Hooibeestje, Kleine 
vuurvlinder, Oranje zandoogje, Icarusblauwtje en Zwartsprietdikkopje. 
 
Pontebos 
De graslanden (N12.02) ten noorden van de watergang in het Pontebos bevatten enkele WNb soorten 
waaronder Bokkenorchis, Haas en Veldspitsmuis. Tevens komen er Rode lijst- en SNL doelsoorten voor 
waaronder Kamgras, Oranje zandoogje Gele morgenster, Gewone brunel, Gewone margriet, Groot streepzaad 
(niet oorspronkelijk), Kamgras, Knolboterbloem, Knoopkruid, Rood guichelheil, Ruwe bies en Zeegroene rus. 
Daarnaast zijn er dagvlinders als Bruin blauwtje, Bruin zandoogje, Hooibeestje en Zwartsprietdikkopje. Van de 



 

 

grasland gebonden broedvogels kunnen genoemd worden Graspieper, Veldleeuwerik en Scholekster. De 
Veldspitsmuis is in het noordelijk deel tegen de dijk aan vastgesteld. 
Met het inplanten van het nieuwe bos blijft de strook waar Veldspitsmuis is geconstateerd gespaard, waardoor 
het leefgebied voor deze soort in stand blijft. Ook de groeiplaatsen van de Bokkenorchis worden gespaard. Bij 
de inrichting van het gebied wordt verder rekening gehouden door de belangrijkste groeiplaatsen van de  
genoemde soorten te sparen. De met bomen en struiken ingeplante percelen en stroken zorgen voor extra 
gradiënten waar een aantal soorten van kunnen profiteren. Vooral de combinatie met de watergang met 
natuurvriendelijke oevers, de open stukken grasland langs de zuidzijde en de warme helling van de bloemdijk 
langs de noordzijde, zorgt voor een afwisselend landschap. Te verwachten soorten zijn onder andere Grasmus, 
Braamsluiper, Roodborsttapuit, Koekoek, Patrijs en Zwartkop. Op en langs de bloemdijk gaat het om Oranje 
zandoogje, Icarusblauwtje, Hooibeestje, Gewone agrimonie, Knoopkruid, Knolboterbloem en Kamgras. 
 
Gat van Pinte 
In het plangebied komen verschillende Wnb, Rodelijst en SNL doelsoorten voor. Van de Wnb soorten zijn dat 
voornamelijk amfibieën, Ree, Haas, Hermelijn, Bunzing, Konijn en Woelrat. RL soorten flora 
Karwijvarkenskervel (niet oorspronkelijk), Klavervreter, Paardenbloemstreepzaad (niet oorspronkelijk), Kleine 
ratelaar, Zilte waterranonkel, Gewone agrimonie en Rode ogentroost. SNL soorten zijn Aardbeiklaver, 
Behaarde boterbloem, Bijenorchis, Gele morgenster, Gevleugeld hertshooi, Gewone brunel, Gewone margriet, 
Gewone vogelmelk, Goudhaver, Groot streepzaad (niet oorspronkelijk), Grote ratelaar, Hondskruid, Kamgras, 
Knoopkruid, Rode ogentroost, Rode waterpunge, Zilte rus en Zilte waterranonkel. RL/SNL soorten dagvlinders 
zijn Oranje zandoogje, Bruin zandoogje, Groot dikkopje, Hooibeestje en Zwartsprietdikkopje. SNL libellen zijn 
Tengere pantserjuffer en Vroege glazenmaker. 
Bij de inrichting van het gebied wordt rekening gehouden door de belangrijkste groeiplaatsen van genoemde 
soorten te sparen. Daarnaast blijft er voor de genoemde faunasoorten voldoende ruimte, beschutting en 
foerageermogelijkheden over om binnen dit gebied een gezonde populatie in stand te houden. De directe 
omgeving van de poelen wordt niet ingeplant en er zal ruime afstand worden gehouden tot de rietkragen 
omwille van met name de Bruine kiekendief. De aanplant van bos met veel ruimte voor zoom- en 
mantelgemeenschappen. Daar zullen vooral vogelsoorten van kunnen profiteren als Grasmus, Fitis, 
Roodborsttapuit, Spotvogel, Bosrietzanger, Cetti’s zanger en Braamsluiper en dagvlinders als Bont zandoogje, 
Landkaartje, Hooibeestje en Oranje zandoogje. 
 
Biggekerkse bos 
Voor het N12.02 grasland worden als Wnb soorten Haas, Ree en Vos genoemd. SNL flora soorten zijn Behaarde 
boterbloem, Aardbeiklaver, Gewone brunel, Graslathyrus, Zeegroene rus en Zilte zegge, terwijl voor de 
dagvlinders Bruin zandoogje, Hooibeestje en Zwartsprietdikkopje. Aangrenzend aan het gebied wordt Patrijs 
genoemd. 
Bij de inrichting van het gebied wordt rekening gehouden door de belangrijkste groeiplaatsen van genoemde 
soorten te sparen. Daarnaast blijft er voor de genoemde faunasoorten voldoende ruimte, beschutting en 
foerageermogelijkheden over om binnen dit gebied een gezonde populatie in stand te houden. De directe 
omgeving van de poelen wordt niet ingeplant. Voor de patrijs is de zoomovergang van belang in het 
leefgebied. 
Dit wordt hier versterkt. Extra bos met mantel- en zoomgemeenschappen geeft ruimte aan Zwartkop, 
Tuinfluiter, Braamsluiper, Roodborst. De rietkragen krijgen in de vorm van ‘dynamisch moeras’ meer ruimte, 
wat gunstig is voor Blauwborst, Cetti’s zanger, Bosrietzanger en Graszanger. Het vochtig hooiland kan 
soortenrijk ontwikkelen met soorten als Echte koekoeksbloem, Zomp vergeet-mij-nietje, Waterpunge, 
Tweerijigge zegge en Slanke waterbies. 
 
 
SNL beheertype ambitie N14.03: Haagbeuken- en essenbos 
 
Het beoogde SNL doeltype bos is N14.03: Haagbeuken- en essenbos (samenstelling en beschrijving zie BIJ12). 
Dit bostype N14 wordt geschaard onder vochtige bossen en wordt als meest passend ervaren. 
Vochtige bossen zijn bossen en struwelen met hoofdfunctie natuur op vochtige tot natte standplaatsen die 
onder directe invloed staan van grondwater. 
Het vochtige karakter van N14 bossen wordt meestal veroorzaakt door hoge grondwaterstanden (veen) en/of 
overstromingen vanuit rivieren of beken, maar kan ook samenhangen met een kleiige of lemige bodem die 
(periodiek) veel vocht vasthoudt. De beoogde percelen hebben een natuurlijke voedselrijkdom van de bodem. 



 

 

In vochtige bossen kunnen van nature diverse (loof)boomsoorten dominant zijn. Oude vochtige natuurbossen 
die als referentie kunnen gelden kennen een fijnmazige structuurvariatie waarbij opgaande bosgedeelten en 
zware, oude bomen afwisselen met open plekken, ruigten en struweel. Dit draagt bij aan de grote 
soortenrijkdom van vochtige bossen. Zeeland Zuid wil met “bos aanleg” een gezond weerbaar en divers bos 
ecosysteem tot wording laten komen (dit gaat om minimaal 0,5 ha en minstens 30 meter breed). Aanleg 
hiervan is een zorgvuldig proces omwille van de liteit op lang termijn waarbij we idealiter uitgaan van 
combinaties van aanplant en spontane ontwikkeling. 
 
In zowel het Biggekerkse bos als Pontebos zijn huidige bossen aanwezig type N16.04 (Vochtig bos met 
productie). Het is een overweging gezien vanuit eenheid en beheer deze in de toekomst ook om te zetten naar 
N14.03. 
 
Bosonderhoud staat ten dienste van de hoofdfunctie natuur; het hout dat vrijkomt uit bosonderhoud/ 
dunningen zal deels in het bos achtergelaten worden ter stimulering van bosbodemvorming, deels zo 
duurzaam mogelijk benut worden. De afvoer hiervan zal minder dan 20% van de bijgroei bedragen. 
Op 80% van de oppervlakte wordt geen hout geoogst of is de houtoogst minder dan 20% van de (jaarlijkse) 
bijgroei. Op de overige oppervlakte kan meer geoogst worden in het kader van omvorming naar een 
natuurlijker bos. 
 
Te realiseren oppervlaktes 
In de tabel hieronder zijn per gebied de oppervlaktes benoemd van het areaal wat omgezet wordt 
van (veelal) N12.02 grasland naar N14.03 Bos. Dit betreft bruto oppervlaktes inclusief bijvoorbeeld 
beheerstroken langs watergangen. 
1. Het Keizertje Waterlandkerkje Sluis 3.51 ha2.  
2. Steenwerk Sint kruis Sluis 2.13 ha 
3. Pontebos Waterlandkerkje Sluis 15.59 ha 
4. Gat van Pinte Spui Terneuzen 16.26 ha 
5. Biggekerke Veere 8.8 ha 
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