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Procedure: Omschrijving natuurgebied 
 

Doel: 
Beschrijving van de eisen die Natuurvlees-Nederland stelt aan de natuurgebieden die in 
aanmerking komen voor begrazing van runderen en ander grootvee. 

Omschrijving:  
Om te voldoen aan de eisen die Natuurvlees-Nederland stelt aan de natuurgebieden moet er 
een aanwijsbare methoden van beheer gericht op het ontwikkelen van ecologische waarden 
worden overlegd. 
Er worden 4 categorieën van beheer geaccepteerd die passen bij het eigendom van de 
natuurgebieden: 
  

1. Ecologisch beheer van gronden van een Terrein Beherende Organisatie (TBO): 
Terreinen die gepacht worden van de TBO’s als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de 
landschappen. In het pachtcontract staat welke voorwaarden de eigenaar stelt aan het 
beheer van het natuurgebied.  

2. Ecologisch beheer van gronden begrensd als Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) : 

De gronden moeten door de Provincie aantoonbaar begrensd zijn als Economische 
Hoofdstructuur (toets: provinciale kaarten) en aantoonbaar ecologisch beheerd worden 
(beheerplan of beheerverklaring).  

3. Beheer verklaring: 
Voor overige gebieden die niet in eigendom zijn van een TBO of als EHS begrensd zijn, 
moet een beheer verklaring voor ecologisch beheer aanwezig zijn. In deze beheerverklaring 
wordt het beheer en de maatregelen gericht op het ontwikkelen van ecologische waarden 
beschreven. De beoordeling of de beheersverklaring voldoende is om te voldoen aan de 
eisen van de Natuurvlees-Nederland ligt ter beoordeling aan de directie van Meatconcepts 
als eigenaar van het merk Natuurvlees-Nederland 
     4.  Extensieve beweiding van graslanden. 
Graslanden die in eigendom zijn van de rundveehouder of gepacht worden van derden en in 
gebruik voor het laten begrazen door runderen van  de rundveehouder. Bemesting geschiedt 
voornamelijk met eigen stalmest. De vegetatie bestaat uit o.a. grassen en kruiden die 
behoren bij ecologisch beheerde gebieden. 
De beoordeling of de extensieve beweiding voldoende is om te voldoen aan de eisen van de 
Natuurvlees Nederland ligt ter beoordeling aan Natuurvlees-Nederland 

5. Combinatie van 1 t/m 4  
Indien er meerdere verschillende eigenaren van de natuurgebieden zijn, kunnen 
verschillende documenten gebruikt worden.  

Benodigde documenten: 
- Pachtcontract (i.g.v. 1) 
- Uitdraai provinciale kaart EHS (i.g.v. 2) 
- Beheer verklaring (i.g.v. 3) 

 
Locatie van de natuurgebieden: 
Van de belangrijkste natuurgebieden die de (rund)veehouder gebruikt voor de begrazing, 
moeten de coördinaten bekend zijn. Deze worden gebruikt om de consument te informeren 
waar de dieren grazen. 
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Visuele controle: 
Voor punt 4 van de omschrijving vindt tijdens de audit en de bezoeken van medewerkers van 
de Meat Concepts een visuele controle plaats van de weidegronden die voor begrazing in 
gebruik zijn. 


