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Waarom maatwerk in beheer?
 Meer ecologische kwaliteit
 Meer maatwerk
 Meer flexibiliteit
 Zowel binnen als buiten leefgebied
 Minder bureaucratie
 Afspraken met andere partners/opdrachtgevers



Meer ecologische kwaliteit door:
 Streven naar mozaïekbeheer
 Aanwijzen focusgebieden
 Aanvullende beheervoorschriften
 Specifiek advies
 Belonen extra inzet
 Buiten leefgebied beheer mogelijk maken



Hoe betalen we dat?

 Ruimte in gebiedsaanvraag
 Afromen of opplussen van pakketten
 Beheerreserve of organisatiereserve
 Externe financiering, bijv. gemeente
 Samenwerking beheerder / TBO



Organisatiereserve

 Marge ca. 150.000
 Ook beheerreserve



Wat doen we binnen ANLb?

Op naar de voorbeelden ….



 Grauwe klauwier: aanvullende eisen
 Grote botanische graslandspercelen opdelen door struweelrand of ander 

landschapselement
 Perceel specifiek advies graslandbeheer
 Maximaal 1 zijde grenzend aan gangbaar cultuurland
 Randen mimimaal 3, maximaal 12 meter breed

Mozaïekbeheer



 Patrijzen focusgebieden + mozaïekbeheer
 Werken naar optimaal leefgebied binnen focusgebied 

= Dekking + wintervoedsel + insecten + broedgelegenheid
 Altijd combinatie van diverse elementen: kruidenrijke akker + houtwal,  

botanisch grasland, slootkant, zandweg en/of struweelranden
 Doel is groenblauwe dooradering; beperken                                                      

oppervlakte beheer
 Vrijwillige tellers actief

Focusgebieden



 Terreineigenaren met Bos (SNL) en randenbeheer (ANLb): versterken kwaliteit randen door:
 Eigenaar zet bosrand terug met minimaal 10 meter (gefinancierd uit houtopbrengst). 

Enkele overstaander kan blijven staan. 
 Provincie past NBP aan, legt hier pakket hakhoutbeheer op (hogere vergoeding)
 Eigenaar plant eventueel eenmalig in met struikvormers                                                      

(evt. met subsidie)

 De winst: Meer zon op de kruidenrijke akkerrand of weiderand.            Meer 
struweelvormers als waardplant. Het totaal heeft een hogere                           
biodiversiteitswaarde   

Samenwerking



Aanvullende voorwaarden
 Knotboom verdubbelaar
 Dubbele vergoeding
 Jaarlijks 1/3 zagen
 Iedere derde boom
 Verplichte rand langs de rij
 Gaten dichtplanten



Wat doen we buiten ANLb?

Op naar de voorbeelden ….



Kwaliteit botanische graslanden
 Ecologische toets
 Klasse indeling beheer
 Kwaliteitsimpulsen



 O.a voor botanisch hooiland en kruidenrijk grasland

 Biotische en abiotische factoren + inventarisatie soorten geven een indruk van effect 
gevoerde beheer en waarde voor o.a. insecten
 regelmatig sprake van dominantiefase
 Aanvullend bodemonderzoek + analyse bodemleven helpt!

 Advies kan per perceel verschillen. 
 2 jaarlijks beperkte hoeveelheid ruige stalmest toestaan, 
 toevoegen mineralen, 
 tijdelijk aanpassen maaibeheer, 
 herintroductie soorten

Specifiek advies



 Natuurvriendelijke oever



 Natuurvriendelijke oever



 Natuurvriendelijke oever

Filmpje Natuurvriendelijke oever graven



 Natuurvriendelijke oever

<filmpje Natuurvriendelijke oever graven>



 Natuurvriendelijke oever



 Vlinderstroken

Filmpje Vlinderstrook maaien



 Vlinderstroken

Filmpje Vlinderstrook maaien



 Vlinderstroken (variant op sinusbeheer)

15 mei een slingerstrook maaien



 Vlinderstroken

15 mei

15 juni
Niet 
maaien



 Vlinderstroken



Vlinderstrook = Regionaal pakket



 Vlinderstroken

Filmpje enthousiaste deelnemer

https://youtu.be/xBXjxp-KIr4

https://youtu.be/xBXjxp-KIr4


Oeverzwaluwwand 400 euro



Filmpje Oeverzwaluwen



Filmpje Oeverzwaluwen



Keverbank



Plas-dras voor Kievit in Droge dooradering



Vernietigen vanggewas



Predatiebeheer
 Samenwerking WBE
 Vossenkooien
 Kraaienkooien
 Cameravallen
 Nachtkijkers



Premie voor koeien in de polder



Premie voor koeien in de polder



Dank voor uw aandacht!
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