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Beheerrichtlijnen SNL van de
Bosgroepen
Waarom beheerrichtlijnen?
De Subsidieverordening Natuur en Landschap (SNL) verplicht
de subsidieontvanger om het beheertype in stand te houden
waarvoor subsidie wordt ontvangen. Dat dient te gebeuren
door:
Het verrichten van al het beheer dat noodzakelijk is voor de
instandhouding van de natuurbeheertypen en landschapselementtypen;
Geen handelingen te verrichten of te gedogen die afbreuk
doen aan de instandhouding daarvan.
Via de Overeenkomst Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer verklaart u als SNL-deelnemer alle noodzakelijke
beheeractiviteiten te verrichten. Alle deelnemers van de SNLverzamelaanvraag ondertekenen dit formulier. Met veldcontroles gaat de Unie van Bosgroepen na of het beheertype in stand
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blijft. Uiteindelijk is de Unie van Bosgroepen als gecertificeerd
beheerder voor de SNL en als ontvanger van de subsidie formeel eindverantwoordelijk voor het juiste beheer.
De beheertypen zijn nader omschreven in de Index Natuur en Landschap (Index), een lijst van alle natuurtypen en
landschapselementen-typen die we in Nederland kennen. Noch
de Subsidieverordening noch de Index geven richtlijnen voor
het benodigde instandhoudingsbeheer van de beheertypen.
De manier waarop u als beheerder deze instandhoudingsverplichting invult, is dan ook aan u zelf. Om haar deelnemers SNL
hierin te ondersteunen, heeft de Unie van Bosgroepen een
beheerrichtlijn opgesteld per beheertype. De beheerrichtlijnen
zijn gebaseerd op de deskundigheid en ervaring van ecologen
en bosbeheerders bij de Bosgroepen.

Wat staat er in de beheerrichtlijnen?
De beheerrichtlijnen gaan in op twee soorten beheermaatregelen:
1. Richtlijnen: “Hoe houdt u dit type in stand?”
Het betreft maatregelen die u dient uit te voeren om het
type in stand te houden. Het gaat om inspanningen die
noodzakelijk zijn om aan de SNL-verplichtingen te voldoen.
2. Adviezen: “Hoe kunt u de kwaliteit verhogen?”
Het betreft maatregelen die u kunt uitvoeren om de
natuurkwaliteit te herstellen of te verhogen. Het gaat om
extra inspanningen die wij als Bosgroepen aan u als beheerder adviseren.

Hoe gebruikt u de beheerrichtlijnen?
De verordening eist dat een beheerder op verzoek moet kunnen aantonen welk beheer er is gevoerd. Dit kan belangrijk zijn
als de beheertypen in het terrein niet meer aan de basiskwaliteit voldoen. In dat geval moet u aantonen dat er een beheer is
gevoerd dat instandhouding van het beheertype niet in gevaar
brengt. Eventuele facturen van aannemers en overzichten van
eigen werk kunnen bijdragen aan het inzichtelijk maken van
het gevoerde beheer.
Voor een goed beheer is kennis van de natuurkwaliteiten in uw
terrein onmisbaar. Het te voeren beheer betreft dan ook maatwerk, gebaseerd op uw kennis van en ervaring in het terrein.
Met name bij herstelbeheer bezitten de Bosgroepen een brede
ervaring. Hierbij kan het nodig zijn om bijzondere maatregelen te nemen. In specifieke gevallen is hier financiering voor
mogelijk, via SKNL, PAS, etc. De Bosgroepen adviseren u graag
over regulier beheer of herstelbeheer. U kunt hiervoor contact
opnemen met uw regiobeheerder of projectleider SNL.
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Tenslotte …

••Als u door omstandigheden (bijvoorbeeld storm, natuurlijke
plagen, etc.) het beheertype níet in stand kan houden, dan
moet u dit z.s.m. melden aan uw Bosgroep. Neem hiervoor
contact op met de SNL-projectleider. Zie: https://bosgroepen.nl/snl/snl-contact/
Als u meer wilt weten over de Index dan kunt u de website
van BIJ12 bezoeken. Hier staan bijvoorbeeld per type voorbeeldgebieden, en vindt u een toelichting op de Standaardkostprijs. Daarnaast vindt u informatie over de mogelijke
kwaliteit aan de hand van specifieke planten- en diersoorten. Zie: www.BIJ12.nl
Als u meer wilt weten over beheer van bepaalde typen dan
kunt u de website van O+BN Natuurkennis bezoeken. Hier
vindt u informatie over kansen voor herstel, bedreigingen
en soms enkele beheercasussen. Zie: www.natuurkennis.nl
De Bosgroepen voeren de monitoring SNL uit. Als de monitoringgegevens aanleiding geven tot aanpassing van het
beheertype, nemen wij contact met u op. U kunt altijd de
monitoringsgegevens van uw terrein opvragen bij uw SNLprojectleider.
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Deze beheerrichtlijn is onderdeel van het Kwaliteitshandboek SNL-certificering van de Unie van Bosgroepen. Voor vragen over
subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) kunt u contact opnemen met de Unie van Bosgroepen. Voor specifiek advies over het
beheer van uw terrein kunt u contact opnemen met de Bosgroep in uw regio. Zie ook de Algemene introductie op de Beheerrichtlijnen.
Niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming vooraf door de auteur.
Tekst en beeld: Bosgroepen, 2018 | www.bosgroepen.nl | 0318- 672628

