
kleiner en droger is geworden en versnipperd is 
geraakt. Bijzondere planten en dieren zijn verdwenen 
of heel zeldzaam geworden. 

De provincie Noord-Brabant en de Stuurgroep de 
Maashorst hebben besloten dat de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS), ook wel het Nationaal Natuur 
Netwerk, in het hart van de Maashorst afgemaakt 
moet worden. Er is geld vrijgemaakt en                         
ARK Natuurontwikkeling is bereid gevonden om dit in 
vijf jaar tijd te gaan realiseren. 
 

De Maashorst is een uniek gebied op de Peelrandbreuk. Dankzij die breuk treedt er wijst 
op; kwelwater stroomt in de ondergrond langs die breuken naar de oppervlakte. Vandaag 
de dag kun je er eindeloos wandelen en fietsen en heb je kans op een ontmoeting met 
bijzondere dieren, paarse heide en zelfs met grote grazers.

In het hart van de Maashorst is de natuur in de 
loop der jaren veranderd. Natuur verdween en er 
verschenen akkers. De werking van de waterbuffer 
die van nature op de Maashorst voorkomt is sterk 
afgenomen.
 
Voor landbouw is veel water op het land niet 
gunstig en daarom werden diepe sloten gegraven 
om het kwelwater af te voeren. In droge periodes 
wordt grondwater opgepompt voor het                  
beregenen van de landbouwgewassen. Gevolg van 
al  deze  veranderingen  is  dat   het  natuurgebied

“Natuur keert terug in het 
hart van de Maashorst”
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De provincie heeft de Maashorst bestempeld als EHS. In het hart van natuurgebied de 
Maashorst ligt 238 hectare landbouwgrond die nog natuur en zo onderdeel van de EHS 
moet worden. Stuurgroep de Maashorst heeft een ambitie voor de natuur in de 
Maashorst bepaald. Deze is vastgelegd in het Natuurplan De Maashorst. Het streefbeeld 
is een vrij toegankelijk, grootschalig en dynamisch natuurgebied met een groot aandeel 
droge bossen, afgewisseld met schraallanden, rijke graslanden, heide, vennen en herstel 
van wijst.

Om het nog ontbrekende onderdeel van de EHS en 
de ambitie van de stuurgroep te realiseren gaat 
een “programma realisatie EHS” van start. Dit 
programma houdt in dat 180 hectare grond die nu 
een ander grondgebruik heeft natuur gaat 
worden. Deze 180 hectaren kunnen door huidige 
eigenaren op vrijwillige basis worden verkocht of 
geruild tegen landbouwpercelen buiten het    
natuurgebied. 
58 hectare grond die al verworven is, zal worden 
omgevormd tot natuur. Van 54      hectare nieuwe 
natuur aan de rand van de kern van de Maashorst 
is het de bedoeling dat deze via de methode 
‘Ondernemende EHS’ wordt ingepast. De            
toepassing van deze methode vindt eveneens op 
vrijwillige basis plaats.

Het uiteindelijke doel is het realiseren van een 
groot aaneengesloten natuurgebied, begeleiding 
van omvorming van multifunctioneel naaldbos 
naar natuurlijk bos, ontsnippering van natuur door 
in lokale wegen wildroosters te plaatsen en    
specifieke maatregelen voor het leefgebied van 
plant- en diersoorten. Het beheer zal plaatsvinden 
door natuurlijke begrazing.

Opgave

Looptijd
Het programma kent een looptijd van 5 jaar en 
startte met het tekenen van de overeenkomsten 
door de provincie Noord-Brabant, stuurgroep 
Maashorst, ARK Natuurontwikkeling en andere 
betrokken partijen op 4 november 2013.

Programma en Plangebied
Het programma richt zich eerst en vooral op de 
realisatie van de resterende EHS in Natuurgebied 
De Maashorst. Teneinde goede aansluiting te 
vinden tussen de natuurkern en de woonkernen is 
het aandachtsgebied voor het programma iets 
groter. Hierbinnen zullen de maatregelen in het 
kader van verbetering van de leefomstandigheden 
voor plant- en diersoorten, bosomvorming en                
hydrologisch herstel plaatsvinden.
Om de EHS te realiseren zal ARK ruilgronden  
verwerven zodanig dat er meer kans ontstaat dat 
het doel bereikt kan worden. Deze ruilgronden 
kunnen buiten de Maashorst liggen.

Een ander doel is herstel van de hydrologie:  het 
beëindigen van de verdroging door het op            
vrijwillige basis verminderen van snelle                   
waterafvoer en het beëindigen van beregening uit 
grondwater.



Het waterschap is partner in de Maashorst en 
partner van de provincie voor het treffen van                                     
anti-verdrogingsmaatregelen. Het waterschap 
draagt bij aan het programma vanwege doelen 
voor verdrogingsbestrijding. Daarnaast zal het 
waterschap het voortouw nemen in het                 
programmeren van waterconservering en          
wijstherstel op de Maashorst, zo mogelijk in het 
kader van het Deltaplan Hoge Zandgronden.

Rollen en verantwoordelijkheden 
samenwerkende partijen

Stuurgroep de Maashorst

Provincie Noord-Brabant

Waterschap Aa en Maas

Gemeenten

Stuurgroep de Maashorst is het gezaghebbend 
overleg van de regio waar beleid en uitvoering 
worden voorbereid. De stuurgroep wordt 
beschouwd als ‘eigenaar’ van de doelen. ARK zal 
onder de vlag van en in samenwerking met 
(partijen in) de stuurgroep onderhavig 
programma uitvoeren.
Met partijen in de Maashorst zal door ARK voor 
relevante onderdelen samenwerking worden 
gezocht. Bijvoorbeeld op het gebied van             
recreatie, communicatie en educatie 
(gemeenten,            Natuurcentrum Slabroek, IVN, 
natuurgroepen, VVV, Recron, Maashorstboeren, 
ZLTO, SER Brabant, etc.). De stuurgroep verstrekt 
een deel van de subsidie aan ARK.

De provincie Noord-Brabant realiseert natuur-
beleid conform de doelen en kaders van het                                
Natuurbeheerplan, Leefgebiedenbeleid en     
‘Brabant: Uitnodigend Groen’. Het provinciaal 
Waterplan vormt het kader voor                                         
verdrogingsbestrijding, waterconservering,     
wijstherstel, venherstel en beekherstel.
Op grond van bovengenoemd beleid financiert 
de provincie realisatie van de EHS. De provincie is                    
hoofdsubsidieverstrekker voor ARK.

De gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden 
zijn lid van stuurgroep de Maashorst. Daarnaast 
zijn de gemeenten eigenaar van bospercelen op 
de Maashorst en partner/uitvoerder voor ambities 
ten aanzien van bosomvorming.
De gemeenten zijn bevoegd gezag voor planologie, 
hetgeen aan de orde kan zijn bij                                     
bestemmingswijzigingen, herbegrenzing van de 
EHS of natuurcompensatieverplichtingen. 
Gemeenten zijn partner voor uitbreiding van het 
recreatief netwerk, landschapsversterking en                  
communicatie.
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Staatsbosbeheer

Bosgroep Zuid Nederland

ARK Natuurontwikkeling
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zijn lid van stuurgroep de Maashorst. Daarnaast 
zijn de gemeenten eigenaar van bospercelen op 
de Maashorst en partner/uitvoerder voor ambities 
ten aanzien van bosomvorming.
De gemeenten zijn bevoegd gezag voor planologie, 
hetgeen aan de orde kan zijn bij                                     
bestemmingswijzigingen, herbegrenzing van de 
EHS of natuurcompensatieverplichtingen. 
Gemeenten zijn partner voor uitbreiding van het 
recreatief netwerk, landschapsversterking en                  
communicatie.

Staatsbosbeheer is al eigenaar en beheerder van 
natuurgronden op de Maashorst. ARK zal met              
Staatsbosbeheer overleggen om de inrichting van 
bestaande natuur zo goed mogelijk afgestemd te 
krijgen met de programmadoelen ten behoeve 
van realisatie van de EHS. Staatsbosbeheer is 
partner/uitvoerder voor ambities ten aanzien van 
bosomvorming.
Staatsbosbeheer is beoogd 
eindbeheerder/eigenaar van de nieuw te             
verwerven en in te richten EHS, zodat integraal 
grootschalig beheer vorm kan krijgen.                    
Particulieren zullen echter ook kansen krijgen om 
natuur te realiseren.

Bosgroep Zuid Nederland voert in opdracht van de 
vier gemeenten in De Maashorst het bosbeheer 
en projecten uit. Daarnaast is de Bosgroep  
betrokken bij de totstandkoming van de 
maatregelenkaart voor Leefgebied Zandgronden, 
dit is een beschrijving van het gewenste eindbeeld 
en hoe dit te bereiken.  

ARK Natuurontwikkeling is uitvoerder van het 
programma Realisatie EHS Maashorst. ARK is in 
die hoedanigheid verantwoordelijk voor het 
leveren van de prestaties en activiteiten en het 
realiseren van daarvoor benodigde samenwerking 
en draagvlak. ARK is partner van de stuurgroep de 
Maashorst.



Aanpak

1. Natuur

Aanpak op basis van vrijwillige verkoop of kavelruil, met inachtneming van bijdrage aan integrale 
doelen en wensen van grondeigenaar. 
De  verworven gronden worden tijdelijk door ARK beheerd, om zodoende realisatie van het einddoel 
te versnellen. Hiertoe behoort ook het integraal begrazingsbeheer en start met een (aanvullende) 
kudde grazers. Uiteindelijk draagt ARK de gronden over aan de eindbeheerder.

Aankopen, inrichten en tijdelijk beheren nieuwe natuur (EHS)

2. Leefgebieden

Ter versterking van de te realiseren natuur  zullen specifieke maatregelen bij de inrichting worden 
genomen, maar ook om de waterdoelen te bereiken en om grootschalige begrazing te kunnen           
toepassen. 
De verwerving van sleutelhectares in de kern van de Maashorst is cruciaal voor het kunnen treffen van 
deze maatregelen.  
Ook de omvorming naar natuurbos sluit aan bij de kwaliteitsimpuls voor leefgebieden van plant- en 
diersoorten. Vanwege hun betrokkenheid bij de maatregelenkaart voor plant- en diersoorten en de 
vele natuurprojecten die zij uitvoeren voor gemeenten in De Maashorst zal de Bosgroep                       
Zuid Nederland worden betrokken bij de plannen.

Doel
Het te realiseren natuurdoeltype voor de Maashorst is “zand- en kalklandschap” met goed                
functionerende natuurlijke processen en met integrale begrazing. Voor de randen van het gebied 
heeft de provincie specifieke natuurdoelen geformuleerd.

Maatregelen
Maatregelen zijn ingedeeld in schaalniveau:

Specifieke maatregelen en verwerving sleutelhectares

a.

b.

c.

Landschapsniveau: effect op herstel natuurlijke processen in waterhuishouding, bodem en 
begrazing door verwerven, verbinden, inrichten
Mesoniveau:  effect voor optimaliseren natuurlijke processen door vegetatiebeheer,      
waterbeheer, lokaal afplaggen of bekalken, verondiepen en/of afdammen van                             
afwateringssloten.
Microniveau: lokale ingrepen voor specifieke habitats, soorten, geleiding fauna zoals poelen, 
landschapselementen, wildtunnels, rasters, aanplant enzovoort.



Tijdens de uitvoering wordt nader overlegd met initiatiefnemers en particuliere partijen over de wijze 
waarop samenwerking meer maatschappelijk en financieel rendement kan opleveren.

“Ondernemende EHS”

Landschap van Allure

Recreatie / Recron

De natuurontwikkeling op de Maashorst is hoofdzakelijk gelegen in de kern van een groot gebied 
waar geen rode ontwikkelingen passen. Het actuele  investeringsklimaat is daarnaast niet gunstig 
voor het generen van middelen uit rood voor groen. Niettemin zal ARK zich inspannen om                    
mogelijkheden te verkennen. Het realiseren van woningen zal niet worden betrokken in deze         
verkenning om concurrentie met de regeling Ruimte voor Ruimte te voorkomen.

Deze ambitie komt voort uit de ZLTO-visie en is in het voorstel verwerkt. Beoogd wordt om 54 hectare 
nieuwe natuur op deze wijze in vrijwillige samenwerking met agrariërs te realiseren. ARK zal de    
voorbereiding hiervan voor haar rekening nemen en gesprekken aangaan met eigenaren. Het 
vastleggen van afspraken met de betrokken agrariërs zal door de provincie worden gedaan.

Er zijn in de Maashorst  initiatieven genomen in het kader van het provinciale beleid “Landschap van 
Allure”. Realisatie van EHS Maashorst en projecten in het kader van “Landschap van Allure” kunnen 
elkaar versterken.

Er is binnen de Stuurgroep de Maashorst al sprake van samenwerking op recreatief gebied door 
Staatsbosbeheer en Recron. Daarnaast zijn er wellicht mogelijkheden om middelen te genereren voor 
een extra impuls van de recreatie in het gebied. Bijvoorbeeld aanleg en/of onderhoud van recreatieve 
routes zou uit deze middelen gefinancierd kunnen worden. Kosten hiervoor zijn echter niet in het 
programma realisatie EHS opgenomen.

Landschapsniveau: effect op herstel natuurlijke processen in waterhuishouding, bodem en 
begrazing door verwerven, verbinden, inrichten
Mesoniveau:  effect voor optimaliseren natuurlijke processen door vegetatiebeheer,      
waterbeheer, lokaal afplaggen of bekalken, verondiepen en/of afdammen van                             
afwateringssloten.
Microniveau: lokale ingrepen voor specifieke habitats, soorten, geleiding fauna zoals poelen, 
landschapselementen, wildtunnels, rasters, aanplant enzovoort.

3. Landbouwontwikkeling

ARK zal in samenwerking met de Maashorstboeren en ZLTO zoeken om 54 hectare EHS aan de rand 
van het kerngebied in te vullen door middel van de door ZLTO ontwikkelde visie “ondernemende EHS”. 
Aangezien niet ieder type agrarisch bedrijf zich hiervoor leent en er bovendien de nodige hoeveelheid 
grond beschikbaar moet zijn om opbrengstderving te  compenseren, betreft het hier een                          
inspanningsverplichting voor ARK. Het is de bedoeling om 54 hectare EHS voor te bereiden, zodanig 
dat de provincie eenvoudig een overeenkomst met de betreffende ondernemer kan sluiten. 

Indien er sprake is van ruiling naar agrarische gronden gelegen buiten de kern van de Maashorst, zal 
daar invulling gegeven worden aan structuurverbetering door middel van bijvoorbeeld kavelgrootte, 
ontwatering.

4. Verdienmodellen

De mate van cofinanciering door partners en/of derden in de Maashorst is voor dit project eigenlijk 
lager dan gewenst in het provinciaal beleid zoals verwoord in ‘Brabant: Uitnodigend Groen’. Enerzijds 
omdat particuliere investeringen gericht zijn op de projecten in het kader van Landschap van Allure die 
daardoor niet aan de EHS direct ten goede komen. Anderzijds omdat particuliere middelen beperkt 
beschikbaar zijn. Niettemin doen de partners een grote  financiële inspanning om het programma uit 
te kunnen voeren. Ook draagt ARK uit eigen middelen financieel bij aan de uitvoering.

Voor de Maashorst zijn diverse denkbare verdienmodellen in beschouwing genomen:
Rood voor groen



5. Ontsnipperingsmaatregelen

Ter begeleiding van de grootschalige natuur en begrazing is er een budget voor begeleidende 
maatregelen op het provinciaal/lokaal wegennet.
Ontsnipperingsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat leefgebieden verbonden worden voor dieren 
en dat het begrazingsgebied op passende wijze wordt beschermd voor verkeer en omgekeerd het 
verkeer beschermd tegen de grazende runderen.

6. Bosomvorming

Omvorming van naaldbos naar natuurlijk bos is een ambitie van stuurgroep de Maashorst. Er is in de 
Maashorst al op diverse percelen een start gemaakt met dit proces. 
De bosomvorming vindt plaats in reeds bestaande natuur/EHS. Om die reden is de uitvoering niet 
opgenomen in dit programma. Er wordt vanuit gegaan dat uitvoering, al dan niet kostendekkend, voor 
rekening komt van de eigenaren.
Wel zal ARK het proces voor bosomvorming in het kader van de leefgebiedenbenadering begeleiden, 
gericht op integrale aanpak en kennisontwikkeling.

7. Integrale begrazing

Het doel is het bereiken van een aaneengesloten natuurgebied dat zich leent voor begrazing.                
Begrazing moet leiden tot een zodanig beheer van het natuurdoeltype dat met een minimum aan 
aanvullend onderhoud kan worden volstaan.



8. Natuureducatie en -beleving

Activiteiten voor natuurbeleving en natuureducatie leiden niet alleen tot een grotere bekendheid met 
en waardering voor natuur. De ervaring van ARK is dat indien de activiteiten een relatie leggen met 
natuurontwikkeling in de eigen omgeving, ze ook tot een groter draagvlak voor de                                        
gebiedsontwikkeling leiden. ARK zal in overleg met Natuurcentrum De Maashorst, IVN, scholen, 
Staatsbosbeheer en overige betrokkenen dit aanbod afstemmen en zo mogelijk combineren met 
bestaande natuureducatieactiviteiten. Tot de activiteiten behoren veldlessen voor basisscholieren, 
natuurlessen in de klas, struintochten en excursies. 
ARK zal in dit kader ook aandacht besteden aan begeleiding en opleiding van vrijwilligers, met als doel 
de continuïteit van de educatie te bevorderen en de kosten voor uitvoering te drukken.

Daarnaast heeft ARK goede ervaring met het begeleiden van natuurbeheer door 
particulieren/agrariërs. Gezien de ambitie om door middel van “Ondernemende EHS” een deel van de 
natuur te realiseren, zal ARK in samenwerking met Maashorstboeren en ZLTO een cursus                    
natuurbeheer aanbieden.

9. Communicatie, voorlichting, draagvlak

ARK zal zich profileren in de streek als partner van de Maashorst. In de communicatie zijn de afzenders 
altijd de gezamenlijke partners in de Maashorst. Het doel van communicatie en voorlichting is om het 
programma in de omgeving bekend te maken, mensen hiervoor te interesseren en actief bij de   
ontwikkeling van het gebied te betrekken.
Daarnaast zal ARK bijdragen aan het uitdragen van het Maashorstverhaal: een uniek, groot                
natuurgebied waar planten en dieren floreren en mensen kunnen uitwaaien, rust kunnen beleven en 
vrij kunnen struinen. Dit verhaal is mede gericht op bovenregionale doelgroepen en draagt bij aan het 
versterken van de ‘groene economie’ van de Maashorst.
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10. Landschap en cultuurhistorie

Grootschalige, wilde natuur is van grote ecologische betekenis en draagt in hoge mate bij aan de 
aantrekkingskracht van het gebied voor recreanten, rustzoekers en struiners.
Lokale bewoners zijn soms sterk gehecht aan cultuur- en landschapselementen in de omgeving, die 
ook een emotionele waarde kunnen hebben. Dit heeft daarom ook aandacht nodig. Onderhoud en 
aanleg van landschapselementen versterkt de identificatie met het landschap en legt een verbinding 
met de grootschalige natuur. Bovendien kunnen deze  landschapselementen zorgen voor een                
interessant microklimaat voor vogels, insecten, vlinders. Zichtbaarheid en herkenbaarheid van de 
historie van het gebied verdient om vergelijkbare redenen aandacht.
Samenwerking met projecten binnen het programma van stuurgroep de Maashorst en mogelijk ook 
projecten binnen Landschap van Allure zal de wederzijdse resultaten versterken.

11. Waterdoelen;
      maatregelen hydrologie, waterconservering, wijstherstel, venherstel

Verwerving van sleutelhectares in de kern van de Maashorst en het beëindigen van snelle waterafvoer 
en grondwateronttrekking, zal bijdragen aan het verminderen van de verdroging. Afwateringssloten 
worden conform de programmadoelen verondiept of opgeheven.
Er wordt een inspanning geleverd door de samenwerkende partijen om de Maashorst als groot          
waterconserveringsgebied te benutten.  Onderzoek kan uitwijzen of rondom de Maashorst gelegen 
landbouwgebieden hiervan kunnen profiteren. Partijen zullen zich inspannen om hiervoor                  
aanvullende middelen te verwerven uit Europese regelingen, Deltaplan Hoge Zandgronden,           
Wijstsubsidiemiddelen en andere bronnen.
De beoogde maatregelen (grondverwerving, vermindering afwatering en onttrekking, grondverzet) 
zullen tevens de wijst in het gebied herstellen.
Tevens wordt een inspanning geleverd om enkele vennen te herstellen en daarvoor financiering te 
vinden. Vennen vormen een wezenlijk onderdeel van de te realiseren natuur en leveren een hoge 
bijdrage aan de biodiversiteit. De provincie heeft middelen die als  cofinanciering  kunnen worden 
ingezet.

12. Recreatie & Toerisme

Dit programma bevat geen prestaties voor recreatie en toerisme. Initiatieven ter bevordering van 
recreatie en toerisme zal ARK, mits passend in de EHS, zoveel mogelijk ondersteunen. Ten behoeve 
daarvan zal overleg plaatsvinden met Recron, VVV,  Staatsbosbeheer, ondernemers en anderen en zal 
indien nuttig en nodig worden samengewerkt. 

13. Programma organisatie

De programma organisatie is in handen van het projectteam onder leiding van een programmaleider 
en onder verantwoordelijkheid van de directie van ARK. 
Het team bestaat uit een programmaleider, een projectmedewerker, een communicatiemedewerker 
en administratieve ondersteuners. Voor grondzaken en vastgoed wordt samengewerkt met een      
rentmeesterskantoor.



C o n t a c t g e g e v e n s 
ARK Natuurontwikkeling
Programmaleider Maashorst
Anke Dielissen 
Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen
T: 06 29077766
E: anke.dielissen@ark.eu
I: www.ark.eu/maashorst

Realisatie Ecologische hoofdstructuur Maashorst
Stuurgroep Maashorst en ARK Natuurontwikkeling
mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant


