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Wat behandel ik in mijn verhaal

• Teloorgang zandpaden

• Waarden zandpaden

• Stappenplan en aanpak

• Behoud door gebruik

• Bescherming



Hoe kun je opkomen voor zandpaden?

• Behouden door te gebruiken 
door Harry Benschop, Wandelnet

• Beschermen door bestemmingsplannen en omgevingsplannen
door Hetty Gerringa, BMF

• Artikel: Dit kan jij doen om zandpaden te beschermen

Download: Handreiking zandpaden

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/nieuws/handreiking-dit-kan-jij-doen-om-zandpaden-te-beschermen/
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/wp-content/uploads/sites/18/2019/10/BMF_Handreiking_Zandpaden.pdf


- Conclusie Draagkracht onderzoek (blz. 58)

Zandpaden = onverharde wegen 
en paden van zand, klei, gras



Zandpaden = onverharde wegen en paden 
van zand, klei, gras
• In bos- en natuurgebieden

• In landgoederen

• Langs waterlopen en infrastructuur

• Door agrarische gebieden



Weg = weg: teloorgang zandpaden

• Ruilverkaveling en landinrichting

• Verstedelijking

• Verkeersdoeleinden

• Schaalvergroting  landbouw 

• Nieuwe functies



Werkzaamheden verharding



Bedreigingen zandpaden 1

• (Half)verharding vanwege zwaarder landbouwverkeer

• (Half)verharding vanwege zwaarder bosbouwverkeer

• (Half)verharding vanwege bereikbaarheid nieuwe functies, zoals 
Natuurbegraafplaatsen, recreatiebedrijven, horeca, etc.

• (Half)verharding voor recreatieve fiets- en rolstoelpaden en snelfietspaden



Bedreigingen zandpaden 2

• Overdracht van (openbare) wegen aan eigenaren aanliggende percelen

• Omploegen en bijtrekken paden met bijbehorende begroeide bermen bij 
percelen 

• Afsluiten paden met functieverandering



Waarom is verdwijnen van zandpaden erg?

• Isolatie van populaties flora en fauna door barrièrewerking van verharde 
wegen 

• Afname aantal planten en dieren en soortenrijkdom door verlies aan 
leefgebied en standplaats

• Wegbermen (met waardevolle houtopstanden) verdwijnen door bredere 
wegen bij verharding

• Landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden gaan 
verloren



Waarom is verdwijnen zandpaden erg?

• Film ‘Het Brabantse Zandpad’

https://www.youtube.com/watch?v=kdZ5KiAdbFE&feature=youtu.be


Halfverharde en onverharde weg 
in agrarisch gebied



Behoud door gebruik (Harry Benschop)



Gebruik van onverharde paden door:
Wandelaars, ruiters en menners



Soms spanningsveld met:
Fietsers (E-bikes), mountainbikers en
landbouwverkeer



Soort onverharde paden

• Door bos en natuur
• Door landgoederen
• Schouwpaden langs waterlopen
• Door agrarisch gebied
• Oude (cultuurhistorische) kerkpaden e.d.
• Zandbanen recentere ontginningen



Door bos en natuur



Door landgoederen



Schouwpaden 
langs waterlopen



Door 
agrarisch 
gebied



Zandbanen recentere ontginningen



Waar lopen we als wandelaars tegenaan

• Verharding en verbreding van fietspaden
• Verharding van onverharde wegen voor aanwonenden, 

recreatiebedrijven, landbouw, bosbouw, andere functies
• Afsluiting van paden
• Functiewijziging
• Bijtrekken bij landbouwgrond, wegploegen, prikkeldraad
• Verstedelijking 



Verharding en verbreding fietspaden



Schouwpaden langs waterlopen

Afsluiten van paden



Functiewijziging



Verharding van 
onverharde wegen voor 
aanwonenden, 
recreatiebedrijven, 
landbouw, bosbouw, 
andere functies



Bijtrekken bij 
landbouwgrond, 
wegploegen, 
prikkeldraad



Wat is Wandelnet

• Doel 
• Wie zijn we
• Wat doen we
• Met wie werken we samen
• Wat kan Wandelnet betekenen voor behoud zandpaden
• Hoe kunnen we samenwerken en elkaar versterken



Vragen?
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https://www.brabantsemilieufederatie.nl/


Kansen behoud zandpaden

• Gebruiksfunctie: ontsluitingsweg 

• Onderdeel routes

• Bewandel ze

• Inventariseer ze 

• Waardeer en informeer

• Doe mee in proces omgevingsplannen

• Bescherm ze



Waarden zandwegen en -paden

• Landschappelijke waarden

• Ecologische waarden

• Cultuurhistorische waarden en ontginningsgeschiedenis

• Gebruikswaarden

• Recreatieve waarden 

• Streekidentiteit



Stappenplan: Zandpad beschermen

• Gemeenten: Omgevingsvisie en Omgevingsplan 

• Omgevingswet: fysieke leefomgeving = bodem, lucht, water, landschap, 
cultuurhistorie, natuur

• Meld je aan bij de gemeente(n) om te participeren in proces

• Als belangenbehartiger voor natuur, milieu, landschap

• Vraag aandacht voor het belang van zandpaden

• Probleem teloorgang zandpaden





Aanpak inventarisatie
• Maak een zandpadenkaart met de gemeente: 

o Waar liggen ze (gebiedskennis en kaart) https://topotijdreis.nl/ en/of
https://www.topo-gps.com/nl/

o Welke functie/gebruik (gebiedskennis)
o Openbaarheid (wegenlegger van de gemeente)
o Welke waarden (Cultuurhistorische waardenkaart Brabant, gegevens 

heemkundekringen, ecologische onderzoeken, verspreidingsatlassen, databases 
soorten, beoordeling ecologische potenties, landschappelijke kwaliteiten

o Bescherming? (Bekijk de plankaart en regels in de bestemmingsplannen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl en voor eigenaar https://www.kadaster.nl/ )

o Ontbrekende schakels in routes?(bekijk de oude en nieuwe topografische kaarten)

https://topotijdreis.nl/
https://www.topo-gps.com/nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
https://www.kadaster.nl/


Input voor omgevingsvisie en -plan

• Onderbouwing waarden zandpaden in de toelichting

• Goede bescherming opnemen voor behoud en gebruik 

• Programma voor herstel en nieuwe paden



Juridische bescherming

• Bestemming op de verbeelding en in regels

• Dubbelbestemming Waarde met regels 

• Functieaanduiding met regels

• Voorrangsregels: rangorde bestemmingsregels (tegenstrijdigheid)



Bestemmingen zandpaden

• Natuur of Bos: voor zandpaden in bos- en natuurgebieden

• Agrarisch (met waarden): voor zandpaden in agrarisch gebied

• Verkeer: voor openbare zandwegen

• Landschapselement: voor zandpaden met groene berm (vaak 
perceelsgrenzen)

* Al dan niet met dubbelbestemming en/of functieaanduiding 





Beschermingsregime afhankelijk van…

• Waarden 

• Functie 

• Ligging

• Ambitie gemeente



Bescherming van streng naar zwak

• Behoud via doeleindenomschrijving 

• Absoluut verbod via strijdig gebruik

• Verbod via omgevingsvergunningstelsel 

• Verbod via dubbelbestemming waarde of functieaanduiding

• Agrarisch zonder functieaanduiding voor zandpaden

• Verkeer zonder aanduiding en zonder omgevingsvergunningstelsel 



De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. verkeersdoeleinden in de vorm van: 
1. wegen, waarbij het bestaande aantal rijstroken als maximum geldt; 
2. voet- en fietspaden; 

b. bescherming en behoud van voorkomende ecologische waarden en waardevolle 
landschapselementen; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - onverhard' voor een onverharde 
weg in verband met de cultuurhistorische waarde; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - half verhard' voor een half 
verharde of onverharde weg in verband met de cultuurhistorische waarde; 



De voor 'Agrarisch - AHS Plus' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. agrarische bodemexploitatie; 

b. water en waterhuishoudkundige doeleinden; 

c. extensief recreatief medegebruik; 

d. doeleinden van openbaar nut; 

e. de verwezenlijking, het behoud en het beheer van een ecologische verbindingszone ter plaatse van de aanduiding 

'wro-zone - wijzigingsgebied ecologische verbindingszone'; 

f. de verwezenlijking van waterberging ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - reserveringsgebied waterberging'; 

g. verwezenlijking en het behoud,beheer en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'wro zone - 

zoekgebied beekherstel'; 

h. bloemencorso-bouwplaats gedurende een aaneengesloten periode van mei tot en met september, uitsluitend ter 

plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - corsobouwplaats', 

i. tuinen bij (burger)woningen; 

een en ander met bijbehorende voorzieningen, waaronder perceelsontsluitingen, kavelpaden en sloten. 
 



Wanneer is een zandpad goed beschermd?

• Bestemmingsomschrijving: gronden bestemd voor een onverharde weg/ 
en instandhouding ervan/ in verband met de cultuurhistorische waarde

• Het is verboden om (zonder vergunning) te (half) verharden

• En/ of verharde oppervlakten aan te brengen

• En/ of afgraven, vergraven, ophogen, diepploegen, egaliseren bodem



Wanneer is een zandpad goed beschermd?

• Toetsing/ toelaatbaarheid: geen onevenredige aantasting van 
cultuurhistorische waarde van het zandpad of

• geen onevenredige afbreuk aan behoud, herstel, ontwikkeling van 
waarden in bestemmingsomschrijving.



Goed geregeld?
• Pad op de Verbeelding

• Enkelbestemming Bos

• Dubbelbestemming 
waarde CHW

• Aanduiding 



Scheidijk voor en na de ingreep



Niet goed 
beschermd

• Zandpad binnen Agrarisch 

• Bestemd voor: alsmede kavelpaden

• Verboden om zonder vergunning te 
verharden

• Begripsbepalingen: menggranulaat 
geen verharding, dus geen 
vergunning nodig



Wat gaat er mis in de praktijk?

Zundert: begripsbepalingen: verharden met menggranulaat is geen 
verharden, want er werd niet verhard met vast of gesloten materiaal uit 
baksteen, tegels, beton en/of asfalt, of daarmede vergelijkbare 
vaste/gesloten materialen. Het bestaat uit losse steen- en betonkorrels 
die…, voor grotendeels een fractiegrootte tussen de 0 en 32 millimeter 
hebben. 



Wat gaat er mis in de praktijk?

Scheidijk: verharding van zandpad over 600 meter van de 1,2 km is geen 
onevenredige aantasting. Vergunning toch vernietigd omdat er geen 
onderzoek is gedaan naar de gevolgen van de verbreding en verharding 
waarden voor de natuur- en landschapswaarden in de Bestemming Bos. Die 
activiteit is vergunningplichtig (afgraven, vergraven, ophogen of egaliseren 
van de bodem)



Wat gaat er mis in de praktijk?

Slingerdijk: verharding kruimelgeval of niet?
Verharding op zich niet-ingrijpend, maar de Rechtbank heeft twijfels over 
het gebruik van de verharde weg en toename verkeer. 



Flexibel Omgevingsplan onduidelijk



Flexibel Omgevingsplan onduidelijk

• Enkelbestemming onverharde weg 

• Verboden om oppervlakteverhardingen aan te brengen

• Vergunning wordt verleend indien geen nadelige invloed op 
cultuurhistorische en landschappelijke waarden heeft

• De waarden zijn bij de gemeente niet in beeld

• Onderzoek nodig bij elke aanvraag

• Nog vele andere enkelbestemmingen 



- Conclusie Draagkracht onderzoek (blz. 58)
Ideaal voor de toekomst



Ideaal voor de toekomst

• Een absoluut verbod op verharding van zandpaden

• Alleen onverhard gebruik toestaan

• Geen escapes via begrippen

• Geen discussie over onevenredige aantasting 



Ideaal voor de toekomst

• Geen toepassing meer van de kruimelgevallenregeling

• Zandpaden zijn zeldzaam en daarmee steeds beschermenswaardiger

• Merk ze aan als monument



Vragen & 
discussie



Vragen & discussie

• Wat te doen als puin is aangebracht op een zandpad?
Melden bij Buiten Beter App https://www.buitenbeter.nl/
of om handhaving vragen bij B&W (check eerst de (verbods)bepalingen 
bestemmingsplan)

• Kavelpaden op boerenland ook inventariseren?
Ja, deze zijn (soms) ook beschermenswaardig. Sommige worden ook 
bewandeld. 

https://www.buitenbeter.nl/
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