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Toelichting
Plan voor natuur
Natuurschoonwet 1928

•  In deze toelichting leest u wat u in het ‘Plan voor natuur’ 
beschrijft.

•  Meer informatie vindt u op mijn.rvo.nl of neem telefonisch 
contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal tarief).

Inhoud ‘Plan voor natuur’

A. Beginsituatie
Beschrijf de huidige situatie van uw terrein. Besteed hierbij 
aandacht aan de bestaande kenmerken die u via inrichting wilt 
veranderen of aan zaken waarvoor u aparte maatregelen moet 
nemen. Denk hierbij aan bodemkundige gegevens, hydrologische 
gegevens en maaiveldhoogtes ten opzichte van NAP. Ook de 
huidige vegetatie of het huidig landbouwkundig gebruik kunt u 
hieraan toevoegen.

B. Beoogd type natuurterrein
Beschrijf de situatie die u voor ogen heeft (nadat de inrichting 
is afgerond). Dus welk type natuurterrein - zoals aangeduid 
in artikel 1, lid 1, onderdeel d van het Rangschikkingsbesluit 
Natuurschoonwet 1928 - streeft u na om te gaan beheren. 

C. Inrichtings- en beheersmaatregelen
Beschrijf de inrichtings- of beheersmaatregelen die nodig zijn om 
de beoogde situatie te bereiken. Deze beschrijving geeft u per type 
na te streven natuurterrein. Belangrijk is dat u zoveel mogelijk 
kwantitatieve gegevens aanlevert. Bijvoorbeeld hoeveel centimeter 
grond u afgraaft, hoeveel meter sloot u graaft, verlegt of juist 
dempt. Besteed, voorzover dit relevant is, aandacht aan nieuwe 
afmetingen van sloten en watergangen, de grondverwerking 
(grondbalans) en de bewerkingsdiepte. 

D. Oppervlakte van de inrichtings- en beheersmaatregelen
Geef per type na te streven natuurterrein aan hoe groot de 
oppervlakte is waarop u de inrichtings- of beheersmaatregelen 
gaat uitvoeren.

E. Motivering voor de maatregelen in relatie tot de 
ontwikkelingstijd
Er zijn waarschijnlijk meerdere manieren die tot het gewenste 
resultaat kunnen leiden. Geef daarom aan waarom u juist voor 
deze manier van inrichting of beheer heeft gekozen en waarom u 
juist van deze maatregelen het gewenste resultaat verwacht. Een 
relevante factor hierbij kan het tijdstip zijn waarop de beoogde 
situatie gerealiseerd wordt of de effectiviteit van de maatregelen. 

F. Tijdsplanning van maatregelen
Geef aan wat de gewenste startdatum is van het (inrichtings)project 
en wat de geplande einddatum is. Geef binnen deze periode 
bepaalde kritische data aan, bijvoorbeeld op 15 maart wordt de 
poel gegraven, eind april is de poel gevuld met water, jaarlijks 
verwijderen van de overvloed aan kroos. 

G. Kadastrale kaart 
Geef op een kadastrale kaart aan welke terreinen u gaat omvormen 
tot natuurterrein en voeg deze als bijlage toe. 
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