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Ondanks de uitvoering van soortbeschermingsplannen en de aanwijzing van beschermde gebieden heeft het ministerie van

Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) geconstateerd dat de bescherming het huidige beleid en middelen

onvoldoende effectief is. Het ministerie heeft daarom de leefgebiedenbenadering in het leven geroepen. Hierin wordt een

integrale bescherming van groepen van soorten nagestreefd. In een uitwerkingsplan worden per leefgebied

(herstel)maatregelen bepaald. Zoveel mogelijk komen deze ten goede aan meerdere soorten. Voor de zand- en rivierkleiregio

van Noord-Brabant zijn maatregelen uitgewerkt waardoor de bedreigde soorten van het leefgebied ‘agrarisch landschap’ uit

de gevarenzone kunnen worden gebracht.

3) Vorming van soortclusters

Criteria voor maatregelen:

• Generiek voor zoveel mogelijk doelsoorten;

• Alleen in kansrijke gebieden;

• Inpasbaar in moderne agrarische bedrijfsvoering.

Impressie van maatregelen in het

komgrondenlandschap van het

rivierkleigebied:

1=natuurvriendelijke oever;

2=natuurvriendelijk slootbeheer;

3=keverbank;

4=aangepast maaibeheer en

nestbescherming;

5=geïsoleerde sloot (‘polderpoel’);

6=doodlopende sloot;

7=slootfilter;

8=knotwilgen;

9=plas-dras;

10=pitrusstrook;

11=verhoging waterstand;

12=mozaïekbeheer

Impressie van maatregelen in de

zandregio:

1=naaldbosje;

2=bomenrij/laanbomen;

3=vogelvoedselgewassen;

4=houtwal;

5=braaklegging;

6=onbespoten faunaranden;

7=aanleg/onderhoud poel;

8=behoud graanresten in de winter.

Impressie van boerenerf met verschillende

maatregelen:

1=erfbeplanting;

2=brandplekken;

3=overhoekje;

4=natuurlijke en/of kunstmatige

nestgelegenheid; 5=maaiveldje.

2) Analyse omgevingsfactoren

Bodem, landgebruik, openheid landschap, water, etc

1) Selectie van doelsoorten 5) Opstellen van maatregelen

en 6) prioritering per soortcluster

7) Begrenzen van zoekgebieden per soortcluster

en 8) benodigd oppervlakte bepalen

Effect van het aandeel bouwland op het
voorkomen van vogelsoorten binnen het
studiegebied uitgedrukt als afwijking t.o.v. de
gemiddelde openheid per kilometerhok.

Effect van de openheid van het landschap op het voorkomen
van vogelsoorten in het rivierengebied (blauw) en de
zandregio (geel). De openheid is uitgedrukt als het aandeel
(%) open ruimte per kilometerhok.

4) Analyse van knelpunten

Voorbeeld van zoekgebied voor
soorten van relatief droge, half-open
heide- en veenontginningen
(soortcluster F). Het voorkomen van
geelgors en patrijs is gebruikt voor
de begrenzing van kerngebieden
(foto’s: Martin Bonte)

 

Intensivering en bedrijfsspecialisatie in de landbouw
hebben een uniform en voor veel soorten verschraald
cultuurlandschap opgeleverd, waarin de
voedselbeschikbaarheid beperkt is en aanzienlijk minder
beschutting en broedgelegenheid voor handen is.

Criteria voor doelsoorten:

• Agr. gebied vormt

(potentieel) leefgebied

• Zwaartepunt in zand-

en/of rivierkleiregio

 Begrenzing op basis van:

• Ecologische randvoorwaarden (biotoop)

• Huidig voorkomen van kernpopulaties

• Restricties voortkomend uit (ander) beleid

• Landschappelijke eenheden

(totaal: 108 doelsoorten)


