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1. Inleiding 

1.1 Doel, uitgangspunten en benaderingswijze 

bi dit document wordt een voorstel gepresenteerd voor het monitoren van fauna ten behoeve van het 

Standaard Meetprotocol Ecologische Monitoring EGM-projecten (SMP), in het kader van het 

Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). Tesamen met de monitoringvoorstellen voor flora en abiotiek 

moet binnen afzienbare tijd een geïntegreerd monitoringprotocol tot stand komen, aan de hand 

waarvan de gevolgen van EGM-maatregelen geëvalueerd kunnen worden. 

De meetdoelstelling voor deze monitoring in het kader van OBN is: het op landelijke schaal signaleren 

van ontwikkelingen in bossen en natuurterreinen ten gevolge van het uitvoeren van EGM-maatregelen, 

die indicatief zijn voor het in stand houden en het herstellen van ecosystemen die te lijden hebben 

van verdroging, verzuring en eutrofiëring. Dit betekent dat het primaire monitoringdoel is: 

informatieverstrekking over de effectiviteit van een maatregel aan de financierende ministeries. 

Daarnaast heeft de monitoring een secundair doel, de signalerende functie: een 'vinger aan de pols', 

zodat ongewenste ontwikkelingen op locaal niveau tijdig opgemerkt en wanneer nodig bijgestuurd 

kunnen worden. 

Het Standaard Monitoringprotocol Fauna (SMPF) geeft een overzicht van in welke ecosystemen bij 

welke autonome maatregelen welke diergroepen of -soorten hoe (volgens welke standaardmethode) en 

door wie gemeten moeten worden (hoofdstuk 3). 

Daarnaast wordt een richtlijnenprogramma voor het uitvoeren van autonome maatregelen 

gepresenteerd (hoofdstuk 4). Met name bij de terreinbeheerders bestaat op korte termijn grote behoefte 

aan het voorkomen van 'fauna-ongelukken' bij herstelmaatregelen (bv. ongewenst verdwijnen van 

diersoorten door een maatregel) en, voor zover de huidige kennis reikt, optimalisering van maatregelen 

ten behoeve van de fauna. 

Het gaat in dit document met nadruk om een voorlopige versie, die naar aanleiding van het tweejarige 

project 'Inhaalslag OBN-Fauna' (dat momenteel wordt uitgevoerd, door een onderzoeksconsortium 

van IBN-DLO, VOFF, Milieubiologie KUN en Stichting Bargerveen) en toekomstig fauna-onderzoek 

aangepast en verder uitgewerkt zal gaan worden. Voor uitgebreide literatuurstudie en een brede 

raadpleging van deskundigen was binnen dit project geen tijd beschikbaar. Het document biedt een 

goed handvat om monitoring op te zetten of maatregelen uit te voeren. Echter, bij de detailinvulling 

van de opzet en de uitvoering in een specifiek terrein, zal niet op alle vragen een antwoord worden 

gegeven. Dat is ook niet het streven geweest en het is ook niet mogelijk, omdat een bepaalde mate van 
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maatwerk altijd vereist is. Deze leemte kan door het raadplegen van deskundigen echter relatief 

eenvoudig worden ingevuld. 

Recentelijk is fauna integraal deel gaan uitmaken van het OBN-natuurherstelprogramma. Dit is een 

goede zaak, immers biodiversiteit is meer dan alleen vegetatie. Het betekent echter ook dat het 

inspelen op (nieuwe) ontwikkelingen en het daarbij ontbreken van resultaten van voorheen uitgevoerd 

onderzoek, vraagt om de nodige improvisatie en extra inspanning. Het in ontwikkeling zijnde SMP 

voor abiotiek en vegetatie (Hendriks et al., 1999) vormt in belangrijke mate een afgeleide van de 

resultaten van vele tientallen jaren onderzoek aan systematiek, classificatie, fysiologie en 

(landschaps)ecologie. Hierbij werden bottom-up (vanuit het systeem) en top-down (vanuit het 

organisme) benaderingen gecombineerd. Hieruit is naar voren gekomen wat de belangrijkste 

variabelen zijn die gemeten moeten worden om de effectiviteit van de uitgevoerde maatregelen te 

kunnen evalueren. Voor fauna is hiermee nog nauwelijks ervaring opgedaan. Sterker nog, uit 

interviews met deskundigen is gebleken dat voor de meeste faunagroepen nog maar zeer weinig 

autecologische kennis aanwezig is, laat staan kennis over de invloed van het landschap op de daarin 

levende dieren (bottom-up), de relatie met ver-factoren en de relatie met herstelmaatregelen. Voor veel 

faunagroepen is zelfs de kennis van taxonomie en verspreiding op dit moment beperkt. Het moge 

duidelijk zijn dat het daarom bijna niet mogelijk is om óp dit moment een goed gefundeerd 

monitoringprotocol of richtlijnenprogramma op te stellen. Het gepresenteerde is dus over het 

algemeen best-professional judgement. Een uitgebreid onderzoeksprogramma om dit verder te 

onderbouwen is noodzakelijk 

1.2 Systemen en maatregelen 

Dit document gaat vooral in op de zogenaamde autonome maatregelen en globaal op een aantal 

toetsingsmaatregelen. In de OBN-Handleiding 1996 (Ministerie LNV, 1996) worden autonome 

maatregelen omschreven als maatregelen die in de praktijk bewezen hebben voor vegetaties (!) 

effectief te zijn, waarvoor weinig deskundigheid of vooronderzoek nodig is en die makkelijk 

uitvoerbaar zijn. Dit in tegenstelling tot toetsingsmaatregelen (al dan niet bewezen effectief te zijn, er 

komt in ieder geval meer deskundigheid en vooronderzoek bij kijken, kennisontwikkeling nodig) en 

onderzoeksmaatregelen (nog niet bewezen effectief te zijn, kennisontwikkeling nodig). Bepaalde 

maatregelen zijn autonoom in het ene systeem, maar toetsings- of onderzoeksmaatregel in het andere 

systeem. Vandaar dat systemen en maatregelen bij de begripsdefiniëring niet los van elkaar gezien 

kunnen worden. Voor het vaststellen van de systeem x maatregel-combinaties die als autonoom 

beschouwd worden, is de OBN-Handleiding 1996 gevolgd. In tabel 1 zijn deze weergegeven. 

Bovendien zijn de systemen door ons ook in termen van natuurdoeltypen omschreven (Bal et al., 
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1995), om een werkbare systeemdefiniëring te hebben. Alleen fysisch-geografische regio's die in 

OBN-kader relevant zijn, worden meegenomen (hogere zandgronden, laagveengebied, duinen). 

Tabel 1. Voor vegetaties autonome maatregelen volgens de OBN-Handleiding 1996. Aangegeven is in 

welke typen ecosystemen het gaat om welke maatregelen, voor welke subtypen dat geldt en om welke 

natuurdoeltypen het hierbij gaat. 

Ecosysteemtype 
(OBN-Handleiding 1996) 

zwak gebufferde wateren 

Maatregel 

plaggen 

Subtype 
(OBN-Handleiding 1996) 

zwak gebufferde wateren, nu ver-
verzuurd en zwak tot matig gebuf
ferde wateren, nu geëutrofieerd/ 
verzuurd 

baggeren zwak tot matig gebufferde wateren, 
nu geôutrofieerd/verzuurd 

oevers vrijstellen zwak gebufferde wateren, nu ver-
verzuurd en zwak tot matig gebuf
ferde wateren, nu geëutrofieerd/ 
verzuurd 

natte schraalgraslanden maaien en 
afvoeren 

heiden plaggen 

chopperen 

maaien en 
afvoeren 

begrazing 

pleistocene natte schraallanden, 
natte duinvalleien en trilvenen 

soortenrijke natte heide, nu ver
droogd en verzuurd en soortenrijke 
natte heide, nu verzuurd 
soortenrijke droge heide, nu ver
zuurd en soortenrijke (zwak) zure 
heide, nu geöutrofieerd en soorten-
arme heide, nu verzuurd en vergrast 
soortenrijke natte heide, nu ver
droogd en verzuurd en soortenrijke 
natte heide, nu verzuurd 
soortenrijke (zwak) zure heide, nu 
geëutrofieerd en soortenarme heide, 
nu verzuurd en vergrast 

Natuurdoeltypen 
(Bal era/. 1995) 

ven (hz-3.4), duinmeer (du-3.2)1 

ven (hz-3.4), duinmeer (du-3.2) 

ven (hz-3.4), duinmeer (du-3.2) 

nat schraalgrasland (lv-3.4 en 
du-3.5), natte tot vochtige 
voedselarme duinvallei (du-3.9)2 

droge heide (hz-3.9), vochtige/natte 
heide (hz-3.10, excl. hoogveen), 
droge duinheide(du-3.8) 
droge heide (hz-3.9), vochtige/natte 
heide (hz-3.10, excl. hoogveen), 
droge duinheide (du-3.8) 

droge heide (hz-3.9), vochtige/natte 
heide (hz-3.10, excl. hoogveen), 
droge duinheide (du-3.8) 
droge heide (hz-3.9), vochtige/natte 
heide (hz-3.10, excl. hoogveen), 
droge duinheide (du-3.8) 

multifunctionele eiken
en beukenbossen 

toevoegingen 
(kalk/mergel, 
fosfor, Mg/K/Cu) 

alle bosgemeenschappen voor zover 
multifunctioneel (hz-4B, lv-4B, 
du-4B) 

1 door Arts (1999) is onlangs een voorlopige typologie van vennen gemaakt, gebaseerd op levensgemeenschap (vegetatie, 
watermacrofauna en visfauna) en de abiotische randvoorwaarden die door de levensgemeenschap worden gesteld. Er worden 
negen typen onderscheiden. Van deze typen dienen alleen de (oorspronkelijk) zwakgebufferde wateren aan bod te komen 
(OBN-Handleiding 1996). Dit betreft de beekdalvennen, de zeer zwak gebufferde zandbodemvennen, de ondiepe zwak 
gebufferde zandbodemvennen en de diepere zwak gebufferde zandbodemvennen. 

2 droog grasland (hz-3.5, du-3.7) en vochtig schraalgrasland (hz-3.7) worden niet meegenomen: deze vallen binnen de droge 
en vochtige schraalgraslanden (toetsingsmaatregelen). Ook bloemrijk grasland (hz-3.6, lv-3.5, du-3.6) wordt niet 
meegenomen:  d i t  behoort  n ie t  tot  de  schraalgras landen,  maarïêBë]^ 
1995). 

graslanden van relatief voedselrijke bodems (Bal et al. 

Andere systeem x maatregel-combinaties zijn niet autonoom, moeten dus uitgebreid worden gevolgd 

in het kader van proef- en onderzoeksprojecten (veel potentiële risico's voor flora en fauna 

aanwezig!), en worden niet in dit document behandeld. Het gaat onder andere om alle maatregelen in 
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hoogvenen, droge en vochtige schraalgraslanden (incl. duinen, beekdalgraslanden, kalkgraslanden), 

stuifzanden, naaldbossen, eiken- en beukenbossen met accent op natuur, alsmede toevoegingen in 

natuurterreinen, hydrologische maatregelen en manipulatie van vegetatie en/of bodem. 

Wel worden in het monitoringprotocol enkele toetsingsmaatregelen behandeld die in de praktijk als 

'autonoom' voor vegetaties beschouwd worden en waarvan de problematiek sterk vergelijkbaar is met 

bepaalde autonome maatregelen, en daardoor ook de wijze van monitoring. Het gaat om plaggen in de 

subtypen 3 en 4 van heiden (soortenrijke (zwak) zure heide, nu geëutrofieerd en soortenarme heide, nu 

verzuurd en vergrast), baggeren subtype 2 van zwakgebufFerde wateren (zwak gebufferde wateren, nu 

verzuurd) en verminderen afvoer/wegzijging in subtype 3 van zwakgebufferde wateren (zwak tot 

matig gebufferde wateren, nu geëutrofieerd/verzuurd). Ook wordt begrazing van zwakgebufferde 

wateren meegenomen. In principe is dit geen autonome maatregel, maar in de praktijk worden wateren 

wel vaak meebegraasd of gebruikt als drinkplaats of ter afkoeling bij begrazing van droge of natte 

heide en duinen. 

In het richtlijnenprogramma worden bij plaggen, maaien en begrazen ook natte en droge 

schraalgraslanden meegenomen en wordt tevens ingegaan op hydrologische maatregelen. 

1.3 Beschrijving maatregelen 

In deze paragraaf wordt van de verschillende maatregelen waarvan de effecten gemonitoord zullen 

gaan worden, een kort overzicht gegeven wat ze in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur 

inhouden. 

m Begrazen 

Het doel van begrazen binnen het Overlevingsplan Bos en Natuur is het instandhouden van de 

heidevegetatie, het terugdringen van grasvegetaties, het tegengaan van bosopslag en het laten ontstaan 

van horizontale en verticale structuur in de vegetatie (OBN-Handleiding, 1996). De maatregel wordt in 

heideterreinen gezien als vervolgbeheer op plaggen. Er zijn drie typen te onderscheiden: 

jaarrondbegrazing, seizoensbegrazing en kuddebegrazing gehoed door een herder. Er wordt in 

heideterreinen meestal gebruik gemaakt van schapen en runderen. Soms worden ook paarden, pony's 

en geiten ingezet. 

Baggeren 

Met baggeren wordt de organische sliblaag uit een oppervlaktewater verwijderd. Doel is een situatie te 

creëren waarbij het oorspronkelijke minerale substraat met een stabiele bodem- en waterkwaliteit weer 

geschikte kiemingsomstandigheden biedt voor waterplanten (OBN-Handleiding, 1996). 
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Vrijstellen oevers 

Onder het vrijstellen van oevers wordt verstaan het baggeren of plaggen tot boven de gemiddelde 

hoogwaterlijn en het verwijderen van bomenopslag of dichte bosschages langs de waterlijn (OBN 

Handleiding, 1996). Doel is het herstel van minerale oevers die regelmatig droogvallen, waardoor 

hervestiging van voor dit systeem karakteristieke plantensoorten mogelijk moet worden. Bomen en 

struiken worden verwijderd om de windwerking te vergroten en zo het minerale karakter van oevers te 

behouden. Daarnaast wordt de eutrofiëring door bladafval gereduceerd en de verdamping verlaagd. 

» Plaggen 

Doel van het plaggen is het afvoeren van nutriënten uit een terrein. Vrijwel alle voedingsstoffen die 

zich in de loop der jaren in een systeem hebben verzameld worden afgevoerd. Het is de meest 

rigoreuze vorm van verwijderen van de vegetatie en de humeuze toplaag. Bij plaggen wordt het gehele 

organische deel van het bodemprofiel tot op, of bijna op de minerale bodem verwijderd. Uitzondering 

daarop vormen bijvoorbeeld hoogvenen of venige schraallanden waarbij slechts een deel wordt 

verwijderd (OBN-Handleiding, 1996). 

* Chopperen 

Chopperen heeft tot doel het verwijderen van zoveel mogelijk vegetatie en een deel van het strooisel 

door het diep wegmaaien van de vegetatie (OBN-Handleiding, 1996). Het is een vorm van diep 

maaien of ondiep plaggen. Het kan als vorm van plaggen worden gebruikt op plaatsen waar de 

strooisellaag dunner is dan twee centimeter. De maatregel vertoont veel overeenkomsten met plaggen. 

Voor beide maatregelen gelden met betrekking tot monitoring en richtlijnenprogramma dan ook 

dezelfde richtlijnen. 

• Maaien en afvoeren 

Bij maaien gaat het om het afzetten, verwijderen en afvoeren van het bovengrondse deel van de 

vegetatie (OBN-Handleiding, 1996). Maaien is een reguliere beheersmaatregel die in sommige 

omstandigheden ook van toepassing is als herstelmaatregel. Ze wordt alleen dan gesubsidieerd als er 

sprake is van een toename van de maaifrequentie ten gevolge van luchtverontreiniging (OBN-

Handleiding, 1996). 

De maatregel is autonoom voor natte schraalgraslanden en droge en natte heides. In schraalgraslanden 

beperkt regulier maaibeheer zich tot één keer per jaar maaien en afvoeren van het maaisel. Voor 

heiden is dat één keer per twintig jaar tot soms vijftig jaar. In de praktijk blijkt echter dat er zelden een 

beroep op deze maatregel wordt gedaan in het kader van effectgerichte maatregelen binnen het OBN 

(mond mededeling W. Geraedts). 
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Toevoegingen voor buffering of herstel mineralenbalans van bodems in multifunctionele bossen 

Hieronder wordt verstaan het toedienen van kalk en nutriënten aan de bodem om een relatief tekort 

van deze elementen op te heffen (OBN-Handleiding, 1996). De bemesting wordt uitgevoerd met 

meststoffen die fosfor, magnesium, kalium of koper bevatten. Voor fosfor gaat het daarbij om giften 

van 100 kg per ha. 

Kalk wordt gegeven om het zuurbufferend vermogen van de bodem te vergroten. Het in de kalk 

aanwezige calcium is een voedingsstof. Voor bossen wordt een advies voor een standaardgift van 

3000 kg per ha gegeven. De werkingsduur wordt geschat op 15 jaar waarmee maximaal een 

zuurgraadverhoging van 0,5 in de eerste 25 cm bodem wordt bereikt. De maatregel heeft tot doel de 

(hout)productie in bossen te verhogen en wijkt als zodanig dan ook af van de andere maatregelen. In 

bossen met natuurwaarden is uitvoering van deze maatregel niet toegestaan. 

Vermindering afvoer/wegzijging in zwakgebufferde wateren 

Deze maatregel wordt toegepast om in gebieden de gemiddelde grondwaterpeilen te verhogen met 

gebiedseigen water. Hiertoe worden greppels en sloten afgedamd, profielen aangepast, sloten en 

greppels verondiept of de intensiteit van het beheer verminderd. Een andere mogelijkheid is het 

plaatsen van stuwen waarmee de waterstand nauwkeurig kan worden gereguleerd. Een andere methode 

voor vermindering van afvoer is het tegengaan van wegzijging. Dit kan bijvoorbeeld door diepe sloten 

te verondiepen en/of te voorzien van een afsluitende laag. 

1.4 Geselecteerde diergroepen 

In het SMPF is al vooraf een selectie van diergroepen gemaakt waaraan gemeten zal gaan worden. 

Deze selectie is gebaseerd op een aantal criteria. In de eerste plaats zijn groepen gekozen die 

verschillen in de schaal waarop ze van het landschap gebruik maken voor het doorlopen van (delen 

van) hun levenscyclus: microschaal (1 ca - 10 are), mesoschaal (3 are - 30 ha) en macroschaal (10 ha 

- 100 ha). In de tweede plaats zijn groepen gekozen die verschillen in de compartimenten in het 

landschap waarvan ze gebruik maken voor het doorlopen van (delen van) hun levenscyclus: in 

(water)bodem, op (water)bodem, in (water)vegetatie, in water, in lucht (boven water of land). Doel 

van deze criteria is om een zo goed mogelijk beeld van de fauna als geheel en dus van de systemen en 

processen te krijgen (eigenschappen dier, milieucondities, habitat). Daarnaast zijn groepen gekozen 

waarvan de verspreiding, status en autecologie het best bekend is en waarvoor over het algemeen 

standaard monitoringmethoden ontwikkeld zijn. 
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Broedvogels 

Broedvogels maken op macro-schaal van het landschap gebruik, en dat is meteen de meerwaarde 

boven de andere diergroepen die (vooralsnog) zijn opgenomen. Ze zijn afhankelijk van meerdere 

aspecten in het landschap, vooral m.b.t. voedselsituatie en nestgelegenheid. Al naar gelang de soort 

(territoriumgrootte) en het levensstadium (bv. paar met net uitgevlogen jongen), moeten al deze 

aspecten op een bepaald oppervlak aanwezig zijn. Sommige soorten functioneren als toppredator, en 

zijn afhankelijk van een complex aan voedselwebben (bv. Grauwe Klauwier). Sommige soorten zijn 

voor verschillende delen van hun levenscyclus afhankelijk van verschillende systemen (bv. Korhoen). 

Hiermee hangt samen dat het meten aan broedvogels alleen zinvol is als het gebied waar de 

maatregelen worden uitgevoerd deel uit maakt van een groter geheel. Dus niet in geïsoleerde gebieden 

kleiner dan 2 ha (bv. een trilveen in een landbouwenclave), wel bv. in (de omgeving van) plagstroken 

(als onderdeel van een groter heideterrein). 

Reptielen 

Reptielen maken op mesoschaal gebruik van het landschap. Bij een aantal soorten is er een duidelijke 

scheiding in voortplantings-, zomer- en in een aantal gevallen ook het winterbiotoop. Is één van deze 

deelbiotopen niet meer geschikt, dan zal de soort uiteindelijk verdwijnen. Om actief te kunnen zijn 

moet de lichaamstemperatuur van reptielen een bepaalde waarde hebben, die bereikt wordt door te 

zonnen op structuurrijke plekjes in de vegetatie. 

Afname van de variatie in vegetatiestructuur op mesoschaal, afname van microreliëf, afname van 

kleinschalige mozaïekpatronen en indirect ook de toename van de snelheid van vegetatiesuccessie 

hebben een negatief effect op de mogelijkheden voor thermoregulatie in de juveniele en adulte fase. 

Voor (jacht)activiteit is veelal een sterk gevarieerd microklimaat nodig: plekken waar de zon het 

bodemoppervlak direct opwarmt (droog (korst)mos, strooisel, open zand, zuidhellinkjes), als ook hoge 

Struikheidestruiken met vochtig strooisel en holletjes voor schaduw, koelte en vocht om oververhitting 

te voorkomen. Een soort als de Zandhagedis heeft voor zijn voorplanting (ei-afzet) open zandige 

plekken in heide nodig. Deze plekken worden ook door andere diergroepen gebruikt bijvoorbeeld 

graafbijen en -wespen. 

Amfibieën 

Net als reptielen maken amfibieën op mesoschaal gebruik van het landschap. Belangrijke meerwaarde 

ten opzichte van andere groepen is dat deze diergroep voor het volbrengen van de levenscyclus in de 

meeste gevallen gebruik maakt van meerdere biotopen. Centraal staan wateren die nodig zijn om de 

voortplanting te kunnen volbrengen. Het grootste deel van het jaar leven de meeste soorten op het land 

waarbij ook nog sprake kan zijn van een scheiding in zomer- en winterbiotoop. De soorten bezetten 

daarbij verschillende niches en benutten dus ook andere biotopen (b.v. zwak gebufferd water - natte 
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heide, zwakgebufferd water - stuifzand). Ontbreekt één van deze biotopen of raakt deze ongeschikt, 

dan zal een soort uit het gebied verdwijnen. 

Dagvlinders 

De meeste dagvlinders maken op mesoschaal gebruik van het landschap. De ecologische verschillen 

tussen de soorten berusten op de verschillen in levenscyclus, relatie met planten en gedrag van de 

populatie in tijd en ruimte. Alle soorten hebben gemeenschappelijk dat in het larvale stadium relaties 

optreden met bepaalde plantensoorten (waardplanten) en bovendien vaak ook met bijzondere 

standplaatscondities van de planten (variatie in voedingswaarde van de plant voor de rups) of met de 

talrijkheid en patroon in voorkomen daarvan. De overlevingskans in het larvale stadium is in een 

aantal gevallen te relateren aan intensiteit en tijdstip van de uitvoering van maatregelen (o.a. verschil 

in sterfte door maaien en afvoeren dat veroorzaakt wordt door het tijdstip en wijze van uitvoering). In 

het adulte stadium bepaalt naast de aanwezigheid van de waard- en foerageerplanten, vooral het 

vegetatiebeeld en de ruimtelijke configuratie van habitats de keuze van de plek waar de vlinders zich 

voortplanten. 

Libellen 

Libellen zeggen in natte systemen iets over de kwaliteit van het landschap op meso-schaal, en zijn in 

die zin dus velgelijkbaar met vlinders in droge systemen. Ook is er een relatie met de waterkwaliteit 

en de aanwezige watervegetatie. Een verschil tussen libellen en overige watermacrofauna is de 

afhankelijkheid van de oeverzone (ook boven het wateroppervlak) voor bv. ei-afzet (karakteristieke 

watervegetatie van zwakgebufferde milieus) en paring. Libellen monitoren is relevant in natte 

systemen en in de overgangen van natte naar droge systemen. Vrijwel altijd zullen ze zich beperken tot 

de zwakgebufferde wateren doch ook in natte heide kunnen libellen zich voortplanten (Beekoeverlibel, 

Hoogveenglanslibel). In droge systemen zijn imago's in zekere zin afhankelijk van vegetatiestructuur, 

maar dit geldt minder sterk dan voor vlinders en sprinkhanen. Hier hebben libellen dus geen 

meerwaarde en is monitoring minder zinvol. De meeste libellen zijn mobiel en deze eigenschap maakt 

ze geschikt voor monitoring (kolonisatie meestal geen probleem). 

Sprinkhanen 

Sprinkhanen zijn vegetatiebewonende insecten, waarbij vooral de vegetatiestructuur en het heersende 

microklimaat bepalen of een vegetatie geschikt is voor een bepaalde soort. Vanwege de 

warmteregeling, en voor de ontwikkeling van eieren en nymfen, is het microklimaat van een terrein 

één van de belangrijkste factoren die de verspreiding en dichtheden van verschillende soorten 

sprinkhanen stuurt. Dit microklimaat wordt voor een groot deel bepaald door de vegetatiestructuur. 

Vooral de temperatuur van de bodem, die belangrijk is voor de ontwikkeling van de eitjes, speelt in 

deze specialisatie een grote rol. Op bodems met een hoge, dichte vegetatie kan zonnestraling voor 
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relatief weinig warmte zorgen, waardoor soorten met een langzame ontwikkeling van de eieren niet 

genoeg tijd hebben om hun levenscyclus binnen het jaar te voltooien. Naast temperatuur is vocht een 

belangrijke factor; voor een goede vochthuishouding moet de bodem wat organische stof bevatten, om 

uitdroging te voorkomen. Te veel vocht heeft echter negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van de 

eieren van sommige soorten, omdat vochtige plaatsen langzaam opwarmen en de kans op 

schimmelinfecties groot is. Sommige soorten zijn gebonden aan schrale en open vegetaties, andere aan 

hoogproductieve en dichte vegetaties. Sprinkhanen zijn dan ook gevoelig voor verstoringen die de 

structuur of de primaire productie van een vegetatie beïnvloeden. De sprinkhaanfauna reageert vaak 

sneller op een verandering in vegetatiestructuur dan de loopkever-, spinnen- of mierenfauna. Een grote 

variatie in vegetatietypen en -structuren heeft meestal een positief effect op het voorkomen van 

sprinkhanen, zowel op het aantal soorten als op de dichtheid. Sommige soorten zijn direct afhankelijk 

van variatie in vegetatiestructuur, omdat foerageren, baltsen, paren en eileg in verschillende vegetaties 

plaatsvindt. Vooral op overgangen tussen verschillende terreintypen en -structuren, en geleidelijke 

overgangen van droog naar vochtig substraat, zijn hoge dichtheden te vinden. Ook de grootte van het 

terrein is mede bepalend (Esselink et al., 1998). 

Loopkevers 

De belangrijkste systeemprocessen voor deze groep zijn veranderingen in de vegetatiestructuur van de 

vegetatie (inclusief de strooisellaag) en de vochtigheid van de bodem. De meerwaarde van het 

monitoren van loopkevers t.o.v. andere soorten die afhankelijk zijn van vegetatiestructuur, bv. 

sprinkhanen, is: 

• Het gaat om veel soorten, waardoor veranderingen in een systeem, hoe subtiel ook, zich snel in de 

loopkeverfauna zullen uiten; 

• Hoog trofisch niveau/carnivoren, waardoor ze sterk afhankelijk zijn van compleet voedselweb; 

• Ze zijn afhankelijk van de vegetatiestructuur op een hele kleine schaal (voor veel soorten enkele 

vierkante meters); sterke habitatbinding; 

• Goede bemonsteringsmethode: vangen met potvallen is sterk gestandaardiseerd en niet weer- of 

waarnemerafhankelijk. 

Hommels 

Hommels zijn op mesoschaal actief in het. Vooral voedsel (stuifmeel, nectar, groot aanbod van 

geschikte voedselplanten gedurende het hele seizoen vereist), maar ook nestbouwmaterialen en 

geschikte nestplekken moeten binnen het vliegbereik (home-range) van de soort liggen. Over het 

algemeen vliegen de meeste soorten niet verder dan enkele honderden meters van het nest om te 

fourageren. Enkele soorten kunnen tot één kilometer gaan en slechts weinige zullen meer dan 1 km 

vliegen tussen nestplek en voedselbron. Sommige soorten zijn in staat snel te reageren op 

veranderingen in een systeem. 
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Watermacrofauna 

Watermacrofauna is een verzamelnaam voor de vele groepen ongewervelde dieren, die hun 

levenscyclus (of een deel ervan; meestal de larvale fase) in het water voltooien. Het gaat bijvoorbeeld 

om wormen, bloedzuigers, weekdieren, schaaldieren, haften, libellen, steenvliegen, wantsen, 

netvleugeligen, slijkvliegen, kevers, schietmotten (kokerjuffers), vliegen en muggen. Het gaat dus om 

zeer veel en zeer uiteenlopende soorten voor wat betreft levenscyclus en eisen die ze aan hun 

omgeving stellen, de belangrijkste redenen om ze in het monitoringprotocol op te nemen. In 

vergelijking met andere diergroepen is al veel bekend over hoe een bepaalde 

watermacrofaunasamenstelling geïnterpreteerd moet worden in termen van biologische (bv. 

vegetatiestructuur), fysisch-chemische (bv. waterkwaliteit) en geomorfologisch-hydrologische 

(bodemstructuur) eigenschappen van het betreffende water. Bovendien komen veranderingen in deze 

eigenschappen snel tot uiting in de samenstelling van de watermacrofaunagemeenschap als geheel. 

14 



2. Uitvoering en aanpak 

De ontwikkeling van het voorlopige Standaard Meetprotocol Fauna (SMPF) is in opdracht van het 

IKC-Natuurbeheer uitgevoerd door een onderzoeksconsortium bestaande uit IBN-DLO, VOFF, 

Milieubiologie KUN en Stichting Bargerveen. 

Gezien de tijd die beschikbaar was voor de totstandkoming van het SMPF (2,5 maand), bestond er 

geen mogelijkheid een uitgebreide literatuurstudie te verrichten. Daarom vormden interviews met 

fauna-deskundigen de basis voor de ontwikkeling van het SMPF. Hierbij is het volgende stappenplan 

gevolgd: 

1. Twee brainstorm-sessies (van een halve dag) met het Deskundigenteam Fauna, om zowel 

monitoring- als richtlijnenprogramma voor een aantal systemen en maatregelen voorbeeldsgewijs 

uit te werken. Het Deskundigenteam Fauna bestaat uit: 

J. van Alphen (RUL), A. Barendrecht (RUU), D. Bal (IKC-N), F. Bink, T. van den Broek 

(Natuurmonumenten), H. Esselink (Stichting Bargerveen), W. Geraedts (Unie van Provinciale 

Landschappen), B. Higler (IBN-DLO), J. Holtland (Staatsbosbeheer), P. van den Munckhof (Unie 

van Provinciale Landschappen), A. Rossenaar (De Vlinderstichting), H. Siepel (IBN-DLO), H. 

Sierdsema (SOVON Vogelonderzoek Nederland), H. Strijbosch (KUN), P. Verdonschot (IBN-

DLO) en T. Verstrael (Rijkswaterstaat). 

2. Interview met W. Geraedts en P. van den Munckhof (Unie van Provinciale Landschappen), om het 

richtlijnenprogrammate vervolledigen, v.w.b. de systeem-maatregel combinaties die nog niet aan 

bod zijn gekomen in de bovengenoemde braninstorm-sessies. 

3. Interview met H. Siepel (IBN-DLO), om de opzet van de monitoring nader uit te werken. 

4. Interviews met diverse faunaspecialisten, om de monitoring voor de verschillende faunagroepen 

concreet in te vullen. Hierbij worden alleen die diergroepen beschouwd waarvan zowel 

ecologische kennis als kennis m.b.t. terreinbeheer beschikbaar en makkelijk toegankelijk is, in de 

vorm van 'best professional judgement'. Andere relevante diergroepen komen wel in het 

momenteel lopende tweejarig project 'Inhaalslag OBN-Fauna' aan bod, maar voert binnen dit 

tijdsbestek te ver. Het gaat nu om: 

• broedvogels: H. Sierdsema en W. Hagemeijer (SOVON Vogelonderzoek Nederland); 

• amfibieën en reptielen (P. van den Munckhof); 

• dagvlinders (F. Bink); 

• libellen (R. Ketelaar, De Vlinderstichting); 
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• sprinkhanen (W. van Wingerden, IBN-DLO); 

• watermacrofauna (P. Verdonschot, IBN-DLO); 

• loopkevers (T. Heijerman, Stichting Faunistisch Onderzoek Loopkevers); 

• bijen en wespen (T. Peeters, Stichting Bargerveen). 

Van deze interviews zijn notulen gemaakt, die in brede kring verspreid zijn ter 

becommentariëring. In eerste instantie was het de bedoeling om voor elke diergroep ook 

expliciet een tweede deskundige te raadplegen, aan wie de resultaten schriftelijk zouden 

worden voorgelegd. Dit is wegens tijdgebrek echter alleen gelukt voor herpetofauna (H. 

Strijbosch, KUN), dagvlinders (A. Rossenaar, De Vlinderstichting) en libellen (P. Verbeek, 

Natuurbalans/Limes Divergens). 

5. Een eerste ruwe versie van het monitoring- en richtlijnenprogramma is halverwege het 

uitvoeringstraject besproken in het Deskundigenteam Fauna, en de gemaakte opmerkingen en 

aanbevelingen zijn in de resterende tijd zoveel mogelijk verwerkt. 

Tijdens de uitvoering van het project bleken de ideeën en 'best professional judgements' van 

deskundigen nogal eens te verschillen, zodat het niet altijd eenvoudig was om keuzes te maken, zeker 

niet omdat de mogelijkheid tot diepgaande literatuurstudie grotendeels ontbrak. Wij hebben over het 

algemeen de overheersende mening als leidraad voor keuzen genomen. 

Een bijdrage aan de discussies en/of commentaar op rondgestuurde stukken werd naast 

bovengenoemde personen geleverd door: 

H. Beije (IKC-N), P. Beusink (Stichting Bargerveen), A. Donker (Natuurmonumenten), G. van 

Duinen (Stichting Bargerveen), R. Felix (Natuurbalans/Limes Divergens), D. Groenendijk (De 

Vlinderstichting), T. de Groot (Natuurmonumenten), K. Hendriks (IKC-N), M. Hornman (IKC-N), H. 

van Kleef (Stichting Bargerveen), L. Kuiters (IBN-DLO), J. Kuper (Stichting Bargerveen), G. 

Kurstjens (Wissel), M. Nijssen (Stichting Bargerveen), B. Odé (Stichting FLORON), Y. Plass 

(Stichting Bargerveen), J. Roelofs (KUN), F. Saris (SOVON), M. Wallis de Vries (De 

Vlinderstichting). 
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3. Monitoring 

3.1 Inleiding 

De uiteindelijke invulling van het Meetprotocol zou ons inziens systeem- en procesgericht moeten 

zijn. Dat -wil zeggen dat we in een systeem de fauna als geheel willen monitoren aan de hand van de 

processen die door ver-thema's enerzijds en herstelmaatregelen anderzijds worden beïnvloed. Dit zou 

moeten gebeuren aan de hand van soorten die indicatief zijn voor een bepaald proces in een bepaald 

systeem en die daarmee een grotere groep van soorten kunnen vertegenwoordigen. Hiermee is de 

wijze van monitoring dan afhankelijk van het systeem en de maatregel (en het beheersdoel ter plekke), 

en kan van een sterke differentiatie en efficiëntie sprake zijn. De taxonomische ingang dient hierbij 

dan zoveel mogelijk losgelaten te worden. Er dient uitgebreid aandacht aan schaalaspecten besteed te 

worden. We kunnen relatief ver komen met het identificeren van de processen (bv. voor begrazing: 

aanwezigheid en gebruiksintensiteit van plekken met open zand, aanwezigheid bloemplanten, 

aanwezigheid oude en jonge hei, aanwezigheid grassen, aanwezigheid opslag en struweel, 

aanwezigheid strooisellaag, aanwezigheid mest, aanwezigheid horizontale en verticale 

structuurvariatie op micro-, meso- en macroschaal), maar het overzicht is nog (lang) niet compleet. 

Bovendien is het benoemen van bij bepaalde processen behorende indicatorsoorten uit verschillende 

faunagroepen op dit moment onmogelijk of onvoldoende te onderbouwen (enkele aquatische systemen 

uitgezonderd, waar het fauna-onderzoek een langere traditie heeft, met minder soorten te maken heeft 

en waar schaalproblemen een minder grote rol spelen). Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of dat 

binnen afzienbare termijn überhaupt mogelijk zal worden. Zolang gedegen onderzoek ontbreekt, lopen 

we dus het risico een onvolledig of foutief beeld te krijgen als we nu al bepaalde indicatorsoorten aan 

zouden wijzen. Het nu te starten monitoringprogramma kan wel een belangrijke bijdrage leveren aan 

het verzamelen van nieuwe kennis. 

Dit heeft ertoe geleid dat vooralsnog gekozen wordt om voor een selectie van diergroepen, waarvan de 

verspreiding, status en autecologie relatief goed bekend zijn en waarvoor standaard 

monitoringmethoden over het algemeen ontwikkeld zijn, alle soorten te meten. Alle soorten binnen 

een groep hebben namelijk ecologische zeggingskracht (al weten we niet altijd welke, daar kunnen we 

op deze manier binnen afzienbare tijd wel beter een vinger achter krijgen), niet alleen als positieve^ 

indicator (de karakteristieke soorten die we nastreven), maar eventueel ook als procesindicator (gaat 
tVWPik-«-W-»NM"»1* * TO. ... « 

het de goede kant op?) of negatieve indicator (storingssoorten). De interviews met deskundigen 

hebben duidelijk gemaakt dat veranderingen in systemen vaak zichtbaar worden uit verschuivingen in 

de onderlinge verhouding van alle soorten binnen een groep. Bovendien neemt het monitoren van alle 
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soorten van een diergroep weinig extra werk met zich mee ten opzichte van het monitoren van enkele 

soorten binnen die diergroep (wanneer deze volgens standaard monitoringsmethoden worden 

gevolgd). Natuurlijk willen we, voor zover mogelijk, wel dieper ingaan op de karakteristieke, vaak 

zeldzame soorten in een bepaald systeem dan op de algemeen voorkomende soorten (meer integrale 

bemonstering i.p.v. steekproefbemonstering per terrein, vaker monitoren op bottle-necks, zie verder). 

Voor wat betreft de te monitoren variabelen willen we zoveel mogelijk aansluiten bij het 

levensstadium dat de bottle-neck in relatie tot ver-thema's of maatregelen vormt. De bottle-neck is het 

stadium waarin het voor een bepaalde diersoort 'mis kan gaan', de achterliggende oorzaak voor zijn 

achteruitgang. Dit levert het meeste inzicht in de werkelijke problemen op. De bottle-necks kunnen 

binnen een diergroep per soort verschillen. Bovendien zijn de exacte bottle-necks vaak onbekend. M 

het project "Inhaalslag OBN-Fauna" wordt getracht hier meer zicht op te krijgen. Daarnaast lijkt het 

voor veel diergroepen praktisch vaak onmogelijk om op andere levensstadia dan adulten te monitoren, 

al zou hier meer onderzoek naar verricht moeten worden. Feit is wel dat de landelijke 

monitoringprojecten van de PGO's in het algemeen gericht zijn op het doen van uitspraken over 

populatie-ontwikkelingen op landelijk of regionaal niveau en daarmee voor vragen over de effectiviteit 

van maatregelen op lokaal niveau niet automatisch ook geschikt zijn. 

Het Standaard Meetprotocol Fauna dreigt door de bovengenoemde benadering een omvangrijk 

protocol te worden. In de praktijk zal het niet haalbaar zijn om deze monitoring in alle terreinen 

standaard uit te voeren. Daarom wordt een tweesporen-benadering voorgesteld, bestaande uit een 

basismonitoring en een rode-lijstmonitoring. 

De basismonitoring, een uitwerking van bovengenoemde benadering (meerdere diergroepen, alle 

soorten binnen diergroep, zoveel mogelijk monitoren op bottle-necks), dient uitgevoerd te worden in 

een selectie van locaties (waarbij wel alle systemen en alle daarin uitgevoerde maatregelen aan bod 

moeten komen). Dit is noodzakelijk om de effectiviteit van de maatregelen op de fauna als geheel 

goed te kunnen evalueren. Let wel, in de beschreven basismonitoring gaat het op dit moment om een 

minimum van te onderzoeken groepen, soorten en variabelen. In de toekomst zal deze wellicht worden 

gewijzigd of uitgebreid (bv. zoogdieren, spinnen, zweefvliegen, bijen en wespen, bodemfauna). 

Daarnaast wordt een afgeslankt monitoringprotocol gepresenteerd, de rode-lijstmonitoring, die in alle 

locaties uitgevoerd moet worden. Het moet duidelijk zijn dat dit monitoringsprogramma onvoldoende 

is om een goed beeld te krijgen van de effectiviteit van maatregelen voor de fauna, maar hierbij wordt 

in ieder geval voorkomen dat de meest bedreigde diersoorten in Nederland (weliswaar van een beperkt 

aantal diergroepen) als gevolg van de uitvoering van maatregelen verder worden teruggedrongen. In 

tegenstelling tot de basismonitoring, worden alleen diersoorten die op de verschillende rode lijsten zijn 

verschenen gevolgd. Daarnaast wordt bij de te monitoren variabelen geen aansluiting gezocht bij de 

bottle-necks, maar wordt alleen gekeken naar de variabelen (aantal territoria, vers uitgevlogen 
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imago's, aantal juveniele en adulte dieren) die het eenvoudigst te meten zijn (in het algemeen adult 

stadium, aansluiting met methodieken voor landelijke monitoring zoals gehanteerd door PGO's). Het 

verdient aanbeveling om, indien mogelijk, de rode-lijstmonitoring uit te breiden met zogenaamde 

systeemkarakteristieke soorten, zeker als rode-lijstsoorten afwezig zijn (zie paragraaf 3.5.2 en bijlage 

3). 

Op de aanvragen die terreinbeherende instanties indienen bij Laser om OBN-projecten gehonoreerd te 

krijgen, staan vaak faunadoelen geëxpliciteerd. De betreffende soorten moeten vanzelfsprekend ook 

altijd gevolgd worden, ook als ze buiten de soortenlijsten van de rode-lijst- of basismonitoring vallen 

(bv. de Medicinale bloedzuiger bij het opschonen van zwakgebufferde wateren). De invulling van deze 

monitoring in de praktijk, kan middels raadpleging van deskundigen worden geconcretiseerd. 

3.2 Vastleggen uitgangssituatie 

Van alle te monitoren groepen moet vóór uitvoering van een maatregel in een gebied de nulsituatie 

worden vastgelegd (zie ook richtlijnenprogramma). Dit geeft een beeld van de actuele situatie binnen 

een systeem aan de hand waarvan, wanneer nodig, plannen kunnen worden bijgesteld. Dit geldt zowel 

voor de basismonitoring als voor de rode-lijstmonitoring. 

De methode van basisinventarisatie van de nulsituatie moet dezelfde zijn als die na uitvoering van een 

maatregel wordt gehanteerd. Gedurende twee jaar voorafgaand aan de uitvoering van een effect 

gerichte maatregel zou voor alle groepen monitoring moeten plaatsvinden. Dit om een zo goed 

mogelijk beeld van de uitgangssituatie te krijgen door o.a. weersinvloeden enigszins uit te vlakken. 

Door het vastleggen van de nulsituatie op een gebiedskaart wordt op een relatief eenvoudige manier 

een beeld verkregen van de verspreiding en aantallen van soorten(groepen) in een gebied. Dit moet 

leiden tot een verspreidingskaart met een overzicht van in ieder geval de rode-lijstsoorten en aantallen 

in een gebied (bv. in een GIS). Bij de uitvoering van de maatregelen kan hiermee dan optimaal 

rekening worden gehouden. 

3.3 Meetfrequentie 

De evaluatieduur van een maatregel is van een aantal factoren afhankelijk (b.v. maatregel, systeem en 

diergroep). Voor wat betreft de maatregel zelf is het zeer belangrijk hoe een maatregel ingrijpt op het 

landschap. Plaggen is een ingrijpender maatregel dan bijvoorbeeld maaien of begrazen. Herstel van het 

ecosysteem zal in terreinen waar is geplagd dan ook meer tijd vergen. Daarnaast is ook de periode dat 
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een systeem nodig heeft om te herstellen voor ieder ecosysteem verschillend. Het herstel van een 

geplagde heide zal over het algemeen langer duren dan het herstel van een uitgebaggerd ven. 

Er bestaan ook belangrijke verschillen in het tijdsbestek waarin verschillende diergroepen reageren op 

herstelmaatregelen in een systeem. In iedere diergroep komen wel soorten voor die snel reageren op 

veranderingen in terreinen. Meestal zijn dit de pioniersoorten. Andere soorten, en dit zijn vaak de 

zeldzaamste kunnen pas weer terugkeren als het systeem volledig is hersteld. Ook zijn er faunagroepen 

met soorten die een langjarige levensscyclus kunnen hebben. Dit komt bijvoorbeeld bij libellen voor. 

Om het effect van een maatregel op het herstel van deze soorten goed te kunnen meten, moet meerdere 

jaren worden gemonitoord. 

In een groot aantal groepen treden door weersinvloeden jaarlijks fluctuaties op in populatiegroottes. 

Om invloeden van het weer zoveel mogelijk uit te vlakken, zijn langere meetreeksen nodig voor 

betrouwbare interpretaties van de resultaten en dus de ontwikkelingen in een ecosysteem. Daarnaast 

kan door langjarige monitoring het opnieuw optreden van negatieve effecten tijdig worden 

gesignaleerd. 

Basismonitoring 

Voor het basismonitoringsprogramma is een monitoringsperiode van minimaal 15 jaar vastgesteld 

waarbij het gehele programma ieder jaar moet worden uitgevoerd. De keuze is gebaseerd op 

"professional judgement', onderzoek zal uit moeten wijzen of een onderzoeksperiode van IS jaar voor 

iedere maatregel daadwerkelijk nodig is. 

Rode-lijstmonitoring 

Hiervoor wordt in een gebied vijfjaar lang jaarlijks gemonitoord. Daarna volstaat het als er iedere 

twee jaar, minimaal 10 jaar lang opnieuw wordt gemonitoord. 

3.4 Monitoringsgebied 

3.4.1 Te monitoren gebied 

Het gebied dat in de monitoring betrokken moet worden om de effecten van uitgevoerde maatregelen 

te kunnen evalueren, beperkt zich niet tot alleen het behandelde deel. Voor dieren die op meso- en 

macroschaal van het landschap gebruik maken, vormt het behandelde deel namelijk vaak slechts een 

onderdeel van hun biotoop. Het behandelde deel kan wel een belangrijke positieve of negatieve 

invloed hebben, maar dit moet altijd in de context van het leefgebied als geheel beschouwd worden. 

Daarnaast, en hiermee samenhangend, kunnen randeffecten optreden. 

20 



Het in de monitoring te betrekken gebied is afhankelijk van de diergroep, maar ook van het systeem, 

de maatregel en de situatie ter plekke. Uniforme richtlijnen zijn dus niet eenvoudig te geven en een 

zekere mate van maatwerk is altijd vereist. 

Hieronder worden richtlijnen gegeven omtrent de oppervlakte van het te monitoren gebied in 

afhankelijkheid van het systeem en de maatregel: 

• Zwakgebufferde wateren en hun oever (baggeren, vrijstellen oever, begrazing, verminderen 

afvoer/wegzijging) 

Hele water in de monitoring betrekken. Daarnaast hele oever in de monitoring betrekken. Is de 

overgang tussen oever en land, bijvoorbeeld door sterk wisselende waterstanden niet duidelijk 

herkenbaar, houdt dan een maximale oeverbreedte van 10 meter (vanaf het hoogste waterpeil) aan. 

• Natte schraalgraslanden, natte duinvalleien, natte en droge heide, bos (maaien, plaggen, 

chopperen, mineralentoediening) 

Indien het terrein waar één van deze systemen aaneengesloten voorkomt kleiner is dan 10 ha ^ 

(bv. plaggen in heiderestantje in naaldbos, maaien in schraalgraslandje in intensief gebruikt 

landbouwgebied): hele terrein in monitoring betrekken, alsmede een randzone van 50m breed; 

- Indien het terrein waar één van deze systemen aaneengesloten voorkomt groter is dan 10 ha > 

(bv. plaggen in groot heidegebied van 300 ha, bekalken van proefvlak in aaneengesloten 

bosgebied van 500 ha): het hele behandelde deel inde monitoring betrekken, alsmede een 

randzone eromheen. Behandelde deel en randzone samen dienen een totale oppervlakte van 4x 

het behandelde deel te hebben, met een minimum van 10 ha. 

• Natte en droge heide (begrazing) 

- Hele begrazingseenheid in monitoring betrekken, alsmede een randzone van 5 Om breed. 

Natuurlijk moet er voor sommige diergroepen binnen het monitoringgebied met een steekproef 

gewerkt worden (zie 'wijze van monitoren'), maar de steekproef moet wel op het hele 

monitoringgebied betrekking hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor het bemonsteren van 

watermacrofauna (scheppen middels steekproef die over hele water verdeeld is) of het monitoren van 

loopkevers in droge heide (in de potvalseries moeten alle biotopen die in de hele begrazingseenheid 

voorkomen vertegenwoordigd zijn). 
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3.4.2 Werkwijze 

Bij de monitoring van reptielen, amfibieën (landbiotoop), dagvlinders, libellen, sprinkhanen en 

hommels worden individuen geteld binnen transecten. Het is belangrijk dat deze transecten het hele 

monitoringsgebied bestrijken, analoog aan het 'vlakvormig proefveld' (gebiedsdekkend transect), 

zoals beschreven in Smit & Zuiderwijk (1994). Immers, alleen dan kunnen karakteristieke en rode-

lijstsoorten volledig in kaart gebracht en in de tijd gevolgd worden. In het kader van de 

basismonitoring kan het in de praktijk onhaalbaar blijken om ook de algemenere en talrijke soorten in 

een gebiedsdekkend transect te tellen. Voor deze soorten kan dan met meer steekproefsgewijze 

transecten gewerkt worden, maar voor zeldzame en karakteristieke soorten moeten de transecten 

gebiedsdekkend blijven. Het monitoren van dagvlinders, sprinkhanen en hommels binnen transecten 

kan, wanneer goed georganiseerd, worden gecombineerd. Voor broedvogels dient het hele 

monitoringsgebied volgens de SOVON-methode geïnventariseerd te worden. Voor loopkevers en 

watermacrofauna wordt met steekproeven gewerkt (zie paragraaf 3.5). 

3.5 Wijze van monitoring 

Er zijn drie monitoringpakketten te onderscheiden waarvan er twee in ieder geval uitgevoerd gaan 

worden en er één deels facultatief is. 

- Rode lijst monitoringspakket; monitoring van rode-lijstsoorten in alle terreinen 

- Rode lijst en systeemkarakteristieke soorten pakket; naast de verplichte rode lijstsoorten 

kunnen facultatief systeemkarakteristieke soorten worden gemonitoord. Het verdient 

aanbeveling dit uit te voeren in gebieden waar vrijwel geen rode lijstsoorten aanwezig zijn. 

- Basismonitoringspakket; volledige monitoring van rode lijst soorten, systeemkarakteristieke 

soorten en alle overige soorten. 

3.5.1 Basismonitoring 

In ieder systeem wordt voor iedere maatregel die van toepassing is, in een aantal terreinen waar deze 

wordt uitgevoerd, het basismonitoringsprogramma gestart. Het aantal terreinen waarin dit wordt 

uitgevoerd hangt af van het aantal aanvragen voor uitvoering van de verschillende maatregelen in een 

systeem, maar is minimaal 5 per maatregel per systeem. In deze terreinen wordt de uitgangssituatie 

vastgelegd en voor een periode van minimaal tien jaar, jaarlijks het monitoringsprogramma 
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Tabel 1. Per systeem de verschillende faunagroepen die in het basismonitoringsprogramma 
worden onderzocht. 
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Broedvogels * * * * * * 

Reptielen * * * * * * 

Amfibieën * * * * * * 

Dagvlinders * * * * * * 

Libellen * * 

Sprinkhanen * * * * * * 

Hommels * * 

Loopkevers * * 

Watermacrofauna * 

uitgevoerd. Dit is de enige mogelijkheid om effecten van maatregelen op de fauna als geheel, 

betrouwbaar te evalueren. 

Voor de problematiek van de verschillende faunagroepen met betrekking tot ver-factoren, moet die 

fase in het levenstadium van een organisme worden gemonitoord waarin een ver-factor het organisme 

dermate beïnvloedt dat het organisme in zijn voortbestaan wordt bedreigd ("bottle-neck") (zie 

paragraaf 3.1). Uit intervieuws met de fauna-deskundigen is gebleken dat voor de meeste betrokken 

diergroepen en diersoorten wordt verondersteld dat de belangrijkste bottle-neck zich binnen de 

reproductiefase afspeelt. Het nu opgestelde basismonitoringsprogramma richt zich in eerste instantie 

dan ook vooral op het voortplantingssucces van de meeste groepen. Wanneer blijkt dat niet in de 

voortplantingsfase het verwachte probleem ligt, maar bijvoorbeeld in de overleving dan dient de 

monitoring hierop te worden gericht. 

In tabel 1 zijn de faunagroepen weergegeven die in de betreffende systemen gemeten moeten worden 

in het kader van het basismonitoringsprogramma. Van de betrokken faunagroepen worden alle soorten 

gemonitoord (zie bijlage 1). In het algemeen kan hiervoor met een enkele aanpassing of uitbreiding 

worden aangesloten bij de methoden die door de PGO's voor monitoring worden gebruikt ten behoeve 

van hun landelijke meetnetten. In de meeste gevallen wordt dan ook verwezen naar de handleidingen 

die er voor de verschillende groepen bestaan. Wel moeten deze methoden, in het kader van de 

basismonitoring, open staan voor uitbreiding of aanpassing. Dit om de (nieuw) beschikbare kennis 

continu aan te kunnen wenden om 'monitoring op bottle-necks' te effectueren of optimaliseren. 
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Standaardhandleidingen voor monitoring van sprinkhanen, hommels en loopkevers zijn er niet. De toe 

te passen methoden wordt verderop in deze paragraaf uitgebreid beschreven. 

Monitoring op bottle-necks, bijvoorbeeld monitoring op voortplantingssucces, is per definitie 

arbeidsintensief. Bovendien is voor enkele faunagroepen onduidelijk of, en zo ja, hoe deze uitgevoerd 

zou moeten worden. Immers, voor deze groepen is op het moment zelfs nog geen standaard methode 

voor het monitoren van adulten voorhanden. Directe monitoring op bottle-necks is vooral belangrijk 

voor relatief mobiele diergroepen met een lange levensduur. Respectievelijk sink-situaties en 

uitgestelde effecten kunnen dan namelijk een belangrijke rol spelen en de effect-evaluatie op basis van 

adulten onbetrouwbaar maken. Voor sommige diergroepen kunnen ten behoeve hiervan binnen de 

standaard monitoringmethoden de beschikbare mogelijkheden aangegrepen worden om meer 

gedetailleerde gegevens te verzamelen, zoals onderscheid van juveniele en adulte exemplaren 

(reptielen, amfibieën), adulte en vers uitgevlogen exemplaren of reproductie (libellen), eieren 

(sommige dagvlinders) of koninginnen en werksters (hommels). 

Voor broedvogels en amfibieën is het binnen de hierboven voorgestelde monitoringsmethoden niet 

mogelijk om de effectiviteit van een maatregel goed te evalueren. Hiervoor is dan ook specifieke 

monitoring nodig, die zich voor beide groepen direct richt op het voortplantingssucces. Dit kan 

gebeuren aan de hand van een aantal voorbeeld-soorten, die karakteristiek zijn voor een bepaald 

systeem in "gezonde toestand". 

In de volgende paragrafen en in bijlage 1 wordt per systeem aangegeven welke maatregelen van 

toepassing zijn en welke diergroepen moeten worden gemonitoord. Voor de broedvogels en amfibieën 

worden in bijlage 1 de afzonderlijke soorten genoemd waarvan eveneens het voortplantingssucces 

moet worden gemeten. 

Vogels 
De wijze van monitoren voor uitvliegsucces (aantal paren met vliegvlugge jongen) is per soort of 

groep verschillend. Door SOVON is er een standaard methode ontwikkeld die tot en met de nestfase 

het uitvliegsucces aantoont (Bijlsma, 1996). Omdat het meten van uitvliegsucces uiterst 

arbeidsintensief is, wordt voorgesteld om alleen van een selectie van soorten uit soortsgroepen het 

uitvliegsucces te monitoren. Voor de overige soorten beperkt monitoring zich tot het bepalen van het 

aantal territoria met behulp van de uitgebreide territoriumkartering, waarbij wel duidelijk moet zijn dat 

aantal territoria geen maat is voor broedsucces. Hiervoor worden de SOVON richtlijnen voor 

broedvogelmonitoring gehanteerd (van Dijk et al., 1996). 

Reptielen 
De monitoring kan worden uitgevoerd volgens "De handleiding voor monitoring van reptielen in 

Nederland" (RAVON, 1994), waarbij als proefveld gekozen wordt voor een gebiedsdekkend traject. Ia 

24 



dit traject worden aantallen bepaald. Het is belangrijk dat er onderscheid wordt gemaakt tussen 

juveniele en adulte dieren. 

Amfibieën 

Het voortplantingssucces in zwakgebufferde wateren wordt gemeten door telling van het aantal 

juvenielen dat uit het water komt. Dit is uit te voeren door gedurende twee weken per jaar in de goede 

periodes op een onderlinge afstand van 10 meter valemmers met een scherm (1 meter lang en 30 cm 

hoog aan de landzijde geplaast) een meter van de waterlijn op de oever te plaatsen. Omdat het tijdstip 

waarop de juvenielen het land op trekken jaarlijks sterk afhankelijk is van het weer is het moeilijk om 

exact aan te geven wanneer de monitoring moet plaatsvinden. Voor de Heikikker zal dit tussen half 

april en half mei zijn. De juveniele Vinpootsalamanders trekken in juni-juli het land op. In deze 

periodes moeten de valemmers dagelijks worden gecontroleerd. Voor de overige soorten vindt telling 

plaats van het aantal eiklompen of eisnoeren in de periode dat de verschillende soorten hun eieren 

afeetten. 

Voor monitoring van amfibieën in het landbiotoop is door RAVON geen standaardmeetmethode 

beschreven. Daarom is gekozen voor een methode die in 1987 voor het eerst succesvol is toegepast 

(Bosman et al, 1988). Hiervoor wordt in het te monitoren gebied een 5 meter breed traject uitgezet 

door het hele gebied heen, waarin per soort de aantallen worden bepaald. Omdat alle soorten ook na 

invallen van de duisternis actief kunnen zijn wordt uitsluitend 's avonds een uur na zonsondergang 

gezocht. Met behulp van een zaklamp en op gehoor kan het traject worden afgezocht. Door vooraf een 

kaart van het onderzoeksgebied te maken kan voor kleinere deelgebiedjes vrij nauwkeurig worden 

vastgelegd waar soorten in welke aantallen zijn waargenomen. Vanaf mei wordt het traject 

tweewekelijks bezocht tot eind september. Alleen subadulte en adulte dieren worden onderscheiden en 

als zodanig geregistreerd. 

Dagvlinders 
Voor monitoring wordt gebruik gemaakt van de methode zoals deze door Pollard is ontwikkeld en 

door Vlinderstichting is aangepast in de "Handleiding Dagvlindermonitoring" (van Swaay, 1996). 

Voor een drietal soorten, Sleedoornpage, Grote vuurvlinder en Gentiaanblauwtje zijn specifieke 

monitoring methoden ontwikkeld (zie aanvullingen op de Handleiding Dagvlindermonitoring). De 

keuze van het traject is dusdanig dat het hele gebied vlakdekkend wordt onderzocht. Binnen dit traject 

worden per soort de aantallen bepaald. 

Libellen 
Voor het monitoren van libellen wordt aangesloten bij het Landelijk Meetnet Libellen. De wijze van 

monitoring, waarbij van iedere soort de aantallen worden bepaald wordt uitgebreid beschreven in de 

"Handleiding Libellenmonitoring" (Ketelaar & Plate, 1999). Het onderzoek vindt plaats langs de hele 
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oever van een zwakgebufferd water. Extra gegevens over larvale stadia worden verkregen uit 

watermacrofaunaonderzoek. De gegevens die met beide methoden worden verzameld vullen elkaar 

aan. In tegenstelling tot wat in de handleiding voor libellenmonitoring wordt voorgesteld moeten in 

het kader van dit monitoringsprogramma naast de aantallen van de verschillende soorten, ook vers 

uitgevlogen exemplaren (apart) worden genoteerd, omdat deze een belangrijke aanwijzing zijn voor 

succesvolle voortplanting in een water. Ook eiafzettende exemplaren en tandems worden apart 

genoteerd; deze duiden op voortplanting ter plekke (maar zijn géén garantie dat deze ook succesvol 

is). 

Sprinkhanen 

De wijze van monitoren is afhankelijk van het systeem en de soorten die er aanwezig zijn. Er zijn 

soorten waarvoor op gehoor en zicht transecttellingen uitgevoerd moeten worden. Hiervoor bestaat 

geen standaard meetmethode. Speciaal voor de Rosse sprinkhaan is een voorlopige methode 

ontwikkeld voor het bepalen van de populatieomvang in een transect (Jansen et al., 1999). Een 

onderdeel daarvan kan in dit kader gebruikt worden. Het betreft telling van het totaal aantal mannetjes 

in een populatie op geluid (gehoor en/of batdetector) en zicht, längs een transect dat gebiedsdekkend 

moet zijn. Er kan alleen worden gemonitoord op dagen dat de temperatuur waarden van 20 graden of 

meer bereikt. 

Deze methode is van toepassing op: Duinsabelsprinkhkaan, Heidesabelsprinkhaan, 

Greppelsprinkhaan, Wekkertje, Negertje, Zoemertje, Blauwvleugelsprinkhaan, Knopsprietje, 

Moerassprinkhaan, Gewoon spitskopje, Boskrekel, Veenmol, Veldkrekel en Grote groene 

sabelsprinkhaan. 

Daarnaast zijn er soorten waarvoor in een terrein een vlak van een are (lOxlOm) wordt afgezet. Met 

een door Zippin (1956) ontwikkelde methode wordt binnen dit afgezette deel vervolgens 5 minuten 

lang alle sprinkhanen weggevangen, daarna volgt een rustpauze van 5 minuten. Vervolgens weer 5 

minuten vangen, vijf minuten rust enz. Dit wordt herhaald tot dat er twee maal geen sprinkhanen meer 

worden gevangen. Voor iedere soort kan daarna het aantal individuen per are (100 m2) worden 

bepaald. In ieder (uniform) vegetatietype moet dit op drie plaatsen worden uitgevoerd. Daarnaast ook 

overgangen tussen (uniforme) vegetatietypen bemonsteren. Deze methode is van toepassing op 

Krasser, Ratelaar, Schavertje, Snortikker, Knopsprietje, Zompsprinkhaan, Gewoon doorntje, 

Zeggedoorntje, Zanddoorntje, Kustsprinkhaan en Bruine sprinkhaan. 

Voor de meeste soorten is augustus de beste maand om uit te voeren. De Veldkrekel moet in mei/juni 

worden geteld. Het Gewoon doorntje, Zeggedoorntje en Zanddoorntje op goede dagen in april of mei. 

Hommels 

Er bestaat geen standaard meetmethode voor monitoring van Hommels. Daarom is voor de monitoring 

van deze groep aansluiting gezocht bij de standaard meetmethode die voor dagvlinders is ontwikkeld 
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('Handleiding Dagvlindermonitoring", van Swaay, 1996). In hetzelfde traject dat voor dagvlinders is 

uitgezet worden de Hommelkoninginnen en werksters geteld. 

Loopkevers 
Bemonstering van loopkevers wordt uitgevoerd door middel van series potvallen. Een serie bestaat uit 

vijf gelijke potvallen (bv. yoghurtbekers met een doorsnede van 10 cm) met een onderlinge afstand 

van 10 meter, gevuld met een conserverende vloeistof (formaline 4% of ethyleenglycol), waarvan er in 

de te bemonsteren biotopen (heide, vergraste heide enz.) minimaal twee aanwezig moeten zijn. 

Hiermee worden alle loopkeversoorten bemonsterd. Om inregenen en het vangen van kleine 

vertebraten zoveel mogelijk te vermijden wordt boven de pot op 3 cm hoogte een dekseltje geplaatst 

Monitoring van loopkevers beperkt zich uit practische overwegingen in eerste instantie tot de droge 

heide en de voedselarme eiken- en beukenbossen. Deze terreinen moeten jaarrond bemonsterd worden, 

waarbij de potvallen eens per maand moeten worden gecontroleerd (verzamelen vangsten). Het 

gestandaardiseerd bemonsteren met potvallen betekent dat automatisch ook andere organismen dan 

loopkevers gevangen worden. Het is sterk aan te bevelen deze bijvangsten ook te verzamelen en uit te 

werken. Onder andere bodembewonende spinnen, mestkevers, sprinkhanen kunnen belangrijke 

aanvullende informatie verschaffen. 

Watermacrofauna 
Voor het monitoren van watermacrofauna is een standaardmethode ontwikkeld die uitgebreid 

beschreven wordt in: "Handleiding voor hydrologisch milieu-inventarisatie" (van de Hammen et al., 

1984). Per taxonomische groep worden per soort de aantallen bepaald. Voor de evaluatie kan (in de 

toekomst) gebruik worden gemaakt van het: "Aquatisch supplement watertype: vennen. Naar een 

referentietypologie voor vennen in Nederland" (Arts, 1999). Om van enkele soortgroepen een zo 

volledig mogelijk beeld te krijgen wordt aanbevolen naast bovengenoemde methode zeer specifiek 

onderzoek te doen aan enkele soortgroepen zoals Waterslakken (door het plaatsen van kunstmatige 

substraten), Waterkevers (met behulp van kevervallen) en Muggen (verzamelen exuviae). 

3.5.2 Rode-lijstmonitoring 

Voor monitoring van de rode-lijstsoorten wordt eveneens aansluiting gezocht bij monitoringmethoden 

voor de landelijke meetnetten zoals deze voor verschillende faunagroepen zijn opgezet. In tabel 2 zijn 

de faunagroepen weergegeven die in de betreffende systemen gemeten moeten worden in het kader 

van de rode-lijstmonitoring. Van de betrokken faunagroepen worden de rode-lijst soorten gemonitoord 

(zie bijlage 2). 
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Tabel 2. Per systeem de verschillende faunagroepen die op basis van de rode lijsten worden 
onderzocht. 
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Sprinkhanen * * I * * 

Hommels llllgllli lllüllii 
Loopkevers -I 
Watermacrofauna 

||: groep bij systeem wel voorgesteld om te onderzoeken 
doch geen rode lijst beschikbaar of geen rode-lijstsoorten aanwezig 

M de praktijk zal blijken dat in een terrein vaak slechts een klein aantal rode-lijstsoorten aanwezig is. 

In bijlage 3 worden per systeem naast de rode-lijstsoorten ook systeemkarakteristieke soorten 

gegeven. Indien het tot de mogelijkheden behoort is het zeer zinvol de rode-lijstmonitoring uit te 

breiden met deze systeemkarakteristieke soorten. 

Vogels 

Van de rode-lijstsoorten wordt het aantal territoria bepaald. De telling wordt uitgevoerd volgens de 

richtlijnen voor broedvogelmonitoring (uitgebreide territoriumkartering) zoals deze zijn opgesteld 

door SOVON (van Dijk et al., 1996). 

Reptielen 

De monitoring kan worden uitgevoerd volgens "De handleiding voor monitoring van reptielen in 

Nederland" (RAVON, 1994), waarbij als proefveld gekozen wordt voor een gebiedsdekkend traject. In 

dit traject worden aantallen bepaald. Het is belangrijk dat er onderscheid wordt gemaakt tussen 

juveniele en adulte dieren. 
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Amfibieën 
Voor monitoring van de rode-lijstsoorten kan voor de waterfase (voortplanting) van amfibieën 

aangesloten worden bij de door de Stichting RAVON (Stichting RAVON, 1997) ontwikkelde 

methoden voor onderzoek aan de verschillende soorten. Binnen dit kader moeten van de te monitoren 

rode-lijstsoorten het aantal eiklompen of eisnoeren worden geteld. 

Voor monitoring van amfibieën in het landbiotoop is door RAVON geen standaard meetmethode 

beschreven. Daarom is gekozen voor een methode die in 1987 voor het eerst succesvol is toegepast 

(Bosman et al., 1988). Hiervoor wordt in het te monitoren gebied een 5 meter breed traject uitgezet 

door het hele gebied heen. Omdat alle soorten ook na invallen van de duisternis actief kunnen zijn 

wordt uitsluitend 's avonds een uur na zonsondergang gezocht. Met behulp van een zaklamp en 

gebruik van het gehoor kan het traject worden afgezocht. Door vooraf een kaart van het 

onderzoeksgebied te maken kan voor kleinere deelgebiedjes vrij nauwkeurig worden vastgelegd waar 

soorten in welke aantallen zijn waargenomen. Vanaf mei wordt het traject tweewekelijks bezocht tot 

eind september. Alleen subadulte en adulte dieren worden onderscheiden en als zodanig geregistreerd. 

Dagvlinders 
De rode-lijstsoorten worden gemonitoord door gebruik te maken van de methode zoals deze door 

Pollard is ontwikkeld en door de Vlinderstichting is aangepast in de "Handleiding 

Dagvlindermonitoring" (van Swaay, 1996). Voor een drietal soorten, Sleedoornpage, Grote 

vuurvlinder en Gentiaanblauwtje zijn specifieke monitoring methoden ontwikkeld (zie aanvullingen 

op de Handleiding Dagvlindermonitoring). Voor deze groep geldt dat het transect gebiedsdekkend 

moet zijn om een goed beeld van de verspreiding van de soorten en de aantallen over het gebied te 

krijgen. Dit transect kan een breedte van 10 meter hebben. 

Libellen 
Voor het monitoren van de rode lijst libellen wordt aangesloten bij het Landelijk Meetnet Libellen. 

Voor rode-lijstsoorten is een apart monitoringsprogramma ontwikkeld. Deze wordt uitgebreid 

beschreven in de "Handleiding Libellenmonitoring" (Ketelaars & Plate, 1999). Om een betrouwbaar 

beeld van de verspreiding van soorten van een water te krijgen dient naast het water ook de hele oever 

van een zwakgebufferd water te worden gemonitoord. In tegenstelling tot wat in de handleiding voor 

libellenmonitoring wordt voorgesteld moeten in het kader van dit monitoringsprogramma wel vers 

uitgevlogen exemplaren worden opgenomen omdat deze een belangrijke aanwijzing zijn voor 

succesvolle voortplanting in een water. Daarnaast kan tandemvorming en eiafzet worden genoteerd. 

Van alle soorten worden de aantallen geteld. 
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Sprinkhanen 
De wijze van monitoren is afhankelijk van de rode-lijstsoorten die aanwezig zijn een gebied. 

Met uitzondering van de Zompsprinkhaan, waarvoor de methode van Zippin (1956) wordt toegepast 

(zie basismonitoring) moet voor de overige soorten een transecttelling worden uitgevoerd zoals deze 

bij de basismonitoring is beschreven. Waarbij naast de methode vooral de weersomstandigheden 

gunstig moeten zijn. Evenals bij de dagvlinders moet het gebied middels transecten vlakdekkend 

worden onderzocht. Met uitzondering van de Veldkrekel (in mei/juni tellen) moeten alle soorten in 

augustus worden geteld. Het Gewoon doorntje, Zeggedoorntje en Zanddoorntje op goede dagen in 

april of mei. Het Gewoon doorntje, Zeggedoorntje en Zanddoorntje op goede dagen in april of mei. 

3.6 Meten van aanvullende abiotische en biotische variabelen 

Het is noodzakelijk om behalve de fauna, ook een aantal biotische en abiotische variabelen te 

monitoren, waaraan het voorkomen van bepaalde diergroepen duidelijk gerelateerd is of waarvan 

bepaalde dieren direct afhankelijk zijn. Dit dient in ieder geval in de basismonitoring uitgevoerd te 

worden, en kan in de rode-lijstmonitoring eventueel achterwege blijven. 

Abiotiek 

In zwakgebufferde wateren dienen het waterpeil en de waterkwaliteit te worden gemeten. Voor de 

wijze van monitoring wordt verwezen naar Hendriks et al. (1999). In ieder geval dienen alkaliniteit, 

buffercapaciteit, pH en helderheid van de waterlaag gemeten te worden. 

Tijdens het veldwerk dienen altijd weersgegevens ter plekke vastgelegd te worden, om een beter 

inzicht in de oorzaken van variatie in aantallen te kunnen krijgen. Het gaat vooral om temperatuur, 

bewolking en windkracht. Voor de wijze van vastleggen kan worden aangesloten bij de wijze waarop 

dat tijdens de vlinder- en libellenmonitoring gebeurt (van Swaaij, 1996; Ketelaar & Plate, 1999). 

Vegetatiestructuur 

In alle systemen, zowel in het water als op het land, verschaffen metingen aan de structuurkenmerken 

van vegetaties belangrijke informatie over de ontwikkeling van een terrein in relatie tot flora en fauna, 

zeker in combinatie met een kartering van vegetatietypen (geeft informatie over variatie; bv. met 

behulp van Braun-Blanquet methode en/of d.m.v. het regelmatig fotograferen van de vegetatie vanaf 

vaste ijkpunten in het terrein). De eigenschappen van het terrein moeten op dusdanige wijze gemeten 

en beschreven worden, dat het mogelijk is optredende veranderingen in verband te brengen met het 

terreingebruik in tijd en ruimte van de verschillende diersoorten die bij de monitoring gevolgd worden. 
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Bij vegetatiestructuren en -complexen gaat het om variabelen als mate van bedekking met mossen, 

kruiden, drijvende en ondergedoken waterplanten (fonteinkruiden, Riet), grassen (m.n. Pijpenstrootje 

en Bochtige Smele), struiken en bomen, open zand en gebruik door grazers, steilranden en hun 

expositie, vegetatiehoogte, aanwezigheid mest, aanwezigheid dood hout, etc. 

Het voerde binnen dit kader te ver om dit onderdeel nader uit te werken, maar dit dient in een later 

stadium zeker te gebeuren. Hierbij kan worden aangesloten bij resultaten van gepubliceerd onderzoek 

naar vegetatiestructuur, zoals onder andere uitgevoerd door Barkman (referenties in Schaminée et al. 

1995). 

Vegetatiesamenstelling 

Voor bepaalde diergroepen (dagvlinders, libellen) is een kartering van het voorkomen van bepaalde 

plantensoorten belangrijk, omdat zij hiermee een (semi) directe relatie hebben (bv. als waardplant; 

mono- of oligofage dagvlinders). Niet alle betrokken plantensoorten staan overigens momenteel op de 

lijst van te monitoren soorten in Hendriks et al. (1999), dus nadere afstemming is noodzakelijk. 

Karakteristieke libellen 

SpeerwateijufFer - Snavelzegge 

Bruine winteljuffer - Lisdodde, Riet (als dood materiaal) 

Koraaljuffer - Veenmos spec. 

Karakteristieke dagvlinders 

Eikenpage - Oude eiken 

Bruine eikenpage - Kleine eikjes 

Grote vuurvlinder - Waterzuring 

Gentiaanblauwtje - Klokjesgentiaan 

Veenbesblauwtje - Veenbes, Lavendelheide, Rijsbes, Kraaiheide 

Grote weerschijnvlinder - Grauwe wilg, Boswilg 

Kleine ijsvogelvlinder - Kamperfoelie 

Grote parelmoervlinder - Moerasviooltje, Duinviooltje, Hondsviooltje 

Zilveren maan - Moerasviooltje, Hondsviooltje 

Kleine parelmoervlinder - Duinviooltje, Akkerviooltje, Driekleurig viooltje 

Duinparelmoervlinder - Duinviooltje, Hondsviooltje 

Veenbesparelmoervlinder - Veenbes 

Bosparelmoervlinder - Hengel, Smalle weegbree 

Veenhooibeestje - Eenarig wollegras 
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Fauna 

Vissen 

De aan- of afwezigheid van vis in zwakgebufferde wateren verschaft zinvolle informatie over de 

oorzaken van eventuele veranderingen in waterkwaliteit of de fauna-samenstelling van deze wateren. 

Vissen kunnen immers belangrijke predatoren van watermacrofauna en amfibieën(larven) zijn. Als 

min of meer karakteristieke soorten van zwakgebufferde wateren noemt Arts (1999): Snoek, Zeelt, 

Paling, Karper, Blankvoorn, Rietvoorn, Baars, Amerikaanse hondsvis en Amerikaanse dwergmeerval. 

Hiervan staat de Paling op de rode lijst (de Nie & van Ommering, 1998). Zeker in wateren die zijn 

aangetakt op beken of kanalen (bv. veel beekdalvennen) komen deze soorten vaak voor, maar zijn ze 

eigenlijk ongewenst. 

In alle zwakgebufferde wateren dient daarom de aanwezigheid van vis en de soorten waarom het gaat 

te worden vastgelegd. Visonderzoek kan worden gecombineerd met watermacrofaunaonderzoek 

(gestandaardiseerd scheppen). Het volgen van de aantallen vissen van jaar op jaar (monitoring) is in 

dit kader minder zinvol. 

Waardmieren voor dagvlinders 

Bepaalde soorten dagvlinders (Maculinea 's, bv. Gentiaanblauwtje) zijn afhankelijk van waardmieren 

voor de ontwikkeling van hun rupsen. Voor deze obligaat myrmicofiele dagvlinders kan de 

aanwezigheid of dichtheid van de waardmieren ook een bottle-neck zijn. Dit dus ook in grote lijnen 

vastleggen. 

3.7 Uitvoering 

Het is voor de vergelijkbaarheid van gegevens belangrijk dat de monitoring in een gebied van jaar op 

jaar zo veel mogelijk door dezelfde persoon wordt uitgevoerd, of het nu om een professional, 

terreinbeheerder of vrijwilliger gaat. 

Zowel de basis- als de rode-lijstmonitoring kan in principe door zowel professionals als vrijwilligers 

worden uitgevoerd. Van vrijwilligers wordt verondersteld dat ze hetzelfde kennisniveau (t.a.v. het 

uitvoeren van de inventarisatiewerkzaamheden) hebben als professionals. Op het moment dat 

vrijwilligers participeren in de monitoring, mag van hen worden verwacht dat ze de monitoring 

uitvoeren zoals dat wordt voorgeschreven. 

Echter, er kan niet vanuit worden gegaan dat de monitoringprogramma's volledig door vrijwilligers 

worden gedragen. Sommige onderdelen vereisen namelijk een dermate grote tijdsinspanning, dat die 

niet op grote schaal door vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd (vaststellen reproductiesucces 
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broedvogels, voortplantingssucces amfibieën, loopkevers, watermacrofauna). Voor sommige 

diergroepen is daarnaast slechts een beperkt aantal vrijwilligers aanwezig (amfibieën in landbiotoop, 

sprinkhanen, hommels, loopkevers, watermacrofauna). Tenslotte is de inzet van vrijwilligers 

afhankelijk van de locaties waar zij al actief zijn; hierin is moeilijk te sturen. Professionals moeten 

daarom de basis vormen van de monitoringprogramma's in het OBN; indien aanwezig kan van de 

inspanningen van vrijwilligers gebruik worden gemaakt. 

3.8 Data-opslag, -beheer en -uitwerking 

Uitvoering van zowel basismonitoring als rode-lijstmonitoring zal een enorme hoeveelheid gegevens 

opleveren. Het is essentieel dat deze gegevens op het vereiste detailniveau worden opgeslagen in 

databestanden die eenvoudig te ontsluiten zijn. Momenteel wordt het databeheer van de landelijke 

monitoringprojecten uitgevoerd door de betreffende PGO's, veelal in samenwerking met het Centraal 

Bureau voor de Statistiek. Omdat in het SMPF voor een groot deel wordt aangesloten bij deze 

landelijke monitoringprojecten, ligt het voor de hand om hierbij ook voor wat betreft databeheer aan te 

sluiten. De PGO's hebben op dit gebied expertise en de werkwijze is efficiënt. Het is echter ongewenst 

dat de bestanden van verschillende diergroepen verspreid over verschillende PGO's aanwezig zijn; er 

moet een centraal aanspreekpunt komen voor alle faunagegevens in OBN-kader. Dit zou bij het VOFF 

kunnen worden ondergebracht. Hier kunnen mogelijk ook floragegevens worden opgeslagen. Het 

databeheer van vegetatie-opnamen en abiotische gegevens is wellicht beter op zijn plaats bij IBN-

DLO. 

De gegevens dienen vrij beschikbaar te zijn voor verwerking en evaluatie in OBN-kader. Er moet 

financiering komen om de databases te onderhouden en te onsluiten, maar voor de gegevens zelf kan 

vervolgens geen extra geld gevraagd worden (alleen administratieve verwerkingskosten worden dan in 

rekening gebracht). 

Daarnaast moet het mogelijk zijn om gegevens ook op een hoger detailniveau vast te leggen ten 

opzichte van hetgeen in het kader van de landelijke monitoringprojecten gebeurt. Aansluiting bij 

Geografische Informatie Systemen is hierbij een randvoorwaarde. 

De exacte wijze van gegevensopslag en -beheer dient in de nabije toekomst verder uitgewerkt te 

worden. Hierbij moet ook aandacht besteed worden aan diergroepspecifieke voorwaarden t.a.v. opslag. 

Er moet een afweging gemaakt worden tussen uniformiteit en specificiteit. 
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Tenslotte moeten de gegevens worden uitgewerkt, geïnterpreteerd en geëvalueerd. Deze analyses 

moeten zowel per terrein worden uitgevoerd, als geïntegreerd voor alle terreinen waar in hetzelfde 

systeem dezelfde maatregel is uitgevoerd. Hiermee is dan de effectevaluatie van maatregelen 

compleet. 



4 Voorlopige richtlijnen vanuit fauna-oogpunt voor de uitvoering van 

Effectgerichte Maatregelen in OBN-kader 

In deze bijdrage wordt een eerste overzicht gegeven van richtlijnen voor de uitvoering van 

maatregelen, zodat in de toekomst behalve met vegetatie ook met fauna rekening gehouden kan en 

gaat worden. Het gaat hier met nadruk om een eerste verkenning ('quick-scap'), waarbij gebruik is 

gemaakt van literatuur (m.n. voor maatregelen in heides, zie literatuurlijst) en (een beperkt aantal) 

interviews met deskundigen. Voor een belangrijk deel is het overzicht gebaseerd op praktijkervaringen 

m.b.t. situaties waar de uitvoering zeer nadelige gevolgen voor dieren heeft gehad. Dit kan ook niet 

anders, omdat onderzoek naar de relatie tussen (uitvoeringsaspecten van) maatregelen en fauna 

nagenoeg ontbreekt. Het overzicht dient in het kader van de Inhaalslag OBN-Fauna nader uitgewerkt 

en geconcretiseerd te worden. In dat kader wordt bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan richtlijnen 

t.a.v. combinaties van maatregelen. Bovenal is het echter nodig om nieuw onderzoek op te starten. Op 

basis hiervan kunnen richtlijnen die vooral gebaseerd zijn op expert judgement, en die nog niet 

bewezen zijn, worden gevalideerd. Dit is vooral van belang voor richtlijnen die de uitvoering van de 

betreffende maatregelen veel kostbaarder maken. 

De uitbreiding van de richtlijnen voor de uitvoering van Effectgerichte Maatregelen houdt in dat men 

zich rekenschap geeft van de effecten zowel op de plaats van uitvoering als op de omgeving. De 

uitvoering van de herstelmaatregel wordt nu beschouwd in de context van het landschap van het 

terrein, waarbij de relaties met de fauna zich op micro-, meso- en macroschaal kunnen afspelen. 

Het is mogelijk dat de gepresenteerde richtlijnen vanuit floristisch oogpunt niet de meest wenselijke 

zijn. Belangrijker nog, het is mogelijk dat de effectiviteit van maatregelen t.a.v. aantastende factoren 

vermindert (bv. het laten staan van opslag leidt tot versnelde eutrofiëring). Binnen dit kader was het 

echter alleen mogelijk om in grote lijnen de richtlijnen vanuit fauna-oogpunt op een rij te zetten. In 

een latere fase dient afstemming plaats te vinden met de richtlijnen t.a.v. vegetatie en effectiviteit t.a.v. 

aantastende factoren. 

Sommige richtlijnen zijn belangrijker dan andere. Als maatregelen kleinschalig, extensief, geleidelijk 

en gefaseerd worden uitgevoerd (zie algemene richtlijnen hieronder), is bv. het tijdstip van uitvoeren 

van ondergeschikt belang. De volgorde van richtlijnen geeft deze prioritering zo goed mogelijk weer. 
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4.1 Algemene richtlijnen 

4.1.1 Uitgangssituatie 

Leg altijd de uitgangs- of nulsituatie voor de uitvoering vast. Pas als bekend is welke soorten waar 

aanwezig zijn, kan hiermee optimaal rekening worden gehouden bij de uitvoering. Immers, iedere 

soort is voor zijn voortbestaan afhankelijk van bepaalde levensomstandigheden (en keuzes moeten dan 

ook gemaakt en geëxpliciteerd worden). De aanwezigheid van bepaalde zeldzame of kwetsbare 

soorten kan bovendien maken dat aanvullend maatwerk nodig is of dat van een bepaalde maatregel 

moet worden afgezien. Daar staat tegenover dat als in de uitgangssituatie alleen nog maar algemeen en 

overal voorkomende soorten of mobiele soorten aanwezig zijn, er dan soepeler met de richtlijnen kan 

worden omgegaan (ten aanzien van tijdstip, intensiteit en omvang). Een andere belangrijke reden om 

de uitgangssituatie vast te leggen is dat de effectiviteit van een bepaalde maatregel pas geëvalueerd 

kan worden als de uitgangssituatie bekend is. 

Voor het vastleggen van de uitgangssituatie kan worden aangesloten bij het standaard 

monitoringprotocol. 

4.1.2 Doelomschrijving 

Zorg voor een duidelijke doelomschrijving van de maatregel, en besteed daarbij aandacht aan zowel 

flora als fauna. Expliciteer de keuzes die gemaakt worden in de OBN-aanvraag om de maatregel uit te 

voeren. Wat gunstig is voor de ene soort of groep, is ongustig voor de andere soort of groep, en het 

maken van keuzes is dan ook onvermijdelijk. Geef een voorspelling van de te verwachten effecten. 

Plaats de concrete maatregel in een landschappelijke context. De doelomschrijving is de 

verantwoordelijkheid van de terreinbeherende instantie. Het is aan te bevelen dit altijd zo veel 

mogelijk in samenspraak met vegetatie- en faunadeskundigen op te stellen. 

4.1.3 Afstemming 

Op basis van de inventarisatie kunnen de delen van het terrein opgespoord worden die een sleutelrol 

spelen bij voorkomen van diersoorten die in de doelstellingen van dat terrein zwaar wegen (o.a. rode-

lijstsoorten). Selecteer op grond van deze gegevens die delen van het terrein waar de maatregel niet of 

slechts onder bepaalde condities uitgevoerd mag worden. 

36 



Het uitvoeren van maatregelen waarvan het effect ervan op de fauna met te voorspellen is, vraagt om 

een sterke mate van terughoudendheid. In dat geval alleen op kleine schaal experimenteren en de 

effecten in een selectie van locaties uitgebreid en langdurig (min. 10 jaar) monitoren 

(onderzoeksprojecten). NB: dit geldt in feite ook voor de autonome maatregelen, die immers 

autonoom zijn verklaard op basis van jarenlang onderzoek naar de effecten op de vegetatie en niet op 

basis van effecten op fauna. De consequentie hiervan is ook dat onderstaande richtlijnen dus niet op 

achterliggend onderzoek zijn gebaseerd, maar op professional judgement. 

4.1.4 Uitvoering 

Enkele algemene richtlijnen t.a.v. uitvoeringsaspecten zijn van toepassing op alle maatregelen in alle 

systemen. Het zijn richtlijnen in kwalitatieve termen. Belangrijk is dat de gedachtengang meer 

gemeengoed wordt in de huidige beheerpraktijk. Deze algemene richtlijnen staan niet ter discussie en 

leveren veel extra's voor de fauna op. 

• Voer de maatregelen zo kleinschalig, extensief en geleidelijk mogelijk uit ('patch-work'); 

• Faseer de maatregelen zo veel mogelijk in tijd en ruimte; 

• Voer de maatregelen niet te 'eenvormig' en 'netjes' uit, breng variatie aan op kleine schaal; 

• Streef met het te voeren beheer naar zo groot mogelijke variatie in (systeemkarakteristieke) 

vegetatie(structuur) in het terrein als geheel; 

• Zorg dat altijd enige vorm van dynamiek in het terrein aanwezig is; zelfs het op kleine schaal 

toestaan van recreatie (bv. ruiterpaden, wandelpaden) kan hier een bijdrage aan leveren. 

Bij de bespreking van de afzonderlijke maatregelen worden deze algemene richtlijnen nader 

gekwantificeerd. De betreffende getallen zijn vooral gebaseerd op professional judgement en zijn voor 

discussie vatbaar. De voorstellen zijn over het algemeen vrij ambitieus. Voor nogal wat maatregelen 

betekent dit namelijk een behoorlijke wijziging ten aanzien van de huidige praktijk. Onderzoek moet 

aangeven wat de optimale waarde van de getallen is, in relatie tot effectiviteit voor fauna en kosten. 

Afhankelijk van de aanwezige diersoorten zal aan bepaalde delen van het terrein bijzondere aandacht 

besteed moeten worden en het tijdstip van uitvoering van de maatregel afgestemd op de minst 

kwetsbare perioden in de jaarcyclus van de karakteristieke soorten. 

Hierbij speelt natuurlijk het dilemma dat de maatregelen ook effectief en efficiënt moeten zijn in het 

terugdringen van de effecten van de ver-factoren en dat het beschikbare budget vaak als limiterend 

wordt opgevoerd om maatwerk te verrichten. Echter, met betrekking tot deze aspecten zijn en worden 

in de praktijk de meeste 'fauna-ongelukken' (situaties waarbij zeldzame of karakteristieke dieren in een 

37 



terrein ongewild zijn verdwenen of in aantal gedecimeerd als een direct gevolg van de uitvoering van 

een maatregel) begaan en ze vormen dan ook de kern van de huidige problematiek. 

4.1.5 Evaluatie 

De effecten van de maatregel op de fauna worden positief beoordeeld indien: 

• Er geen verlies aan soorten (en hun aantallen) is opgetreden die belangrijk zijn uit het oogpunt van 

het natuurbeleid (bv. rode-lijstsoorten). 

• Er een winst aan soorten (en hun aantallen) is opgetreden die kenmerkend zijn voor het terreintype 

in 'gezonde' toestand (systeemkarakteristieke soorten; zie bijlage 3). 

• Er een afname in aantal wordt geconstateerd van soorten die indicatief zijn voor een aangetaste 

toestand. 

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij een terrein in aangetaste toestand een geschikt milieu blijkt 

te vormen voor een bijzondere soort die normaal niet in dat terreintype voorkomt. De uitvoering van 

de maatregel kan betekenen dat de soort uit het terrein verdwijnt. Dit kan tot conflicten leiden; een 

beslissing gebaseerd op het beginsel dat systeemkenmerkendheid prevaleert, zal dan in de regel de 

meest doelmatige oplossing zijn. 

4.2 Baggeren van zwak gebufferde wateren 

Er zijn vele methoden van reinigen van wateren die vervuild of verzuurd zijn. Waar het om gaat is dat 

het soortenbestand van de oorspronkelijke aquatische flora en fauna zo goed mogelijk behouden blijft. 

Er zullen dus verschillende soorten van 'uitsparingen' toegepast moeten worden zoals het plaatselijk 

niet baggeren en bij het verlagen van de waterstand er voor zorgen dat in een deel voldoende water 

blijft staan. De wijze waarop maatregelen uitgevoerd kunnen worden, hangt nauw samen met de 

diepte, oppervlakte en oevertype van het waterlichaam. In wateren die van nature periodiek 

droogvallen, kan de baggerlaag vanzelfsprekend het beste gedurende een droogvalperiode verwijderd 

worden. In gevallen waar van een schijngrondwaterspiegel sprake is, moet dit echter zodanig gebeuren 

dat de bodem niet beschadigd wordt en gaat lekken. 
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Schema relatie wateroppervlak en mogelijkheden tot ingrijpen: 

wateroppervlakte uitvoering maatregel 

1 are in handkracht 

3 are in handkracht of met grijper vanaf oever 

10 are met dragline vanaf oever, uitsparingen mogelijk 

32 are met baggerboot of graafmachine 

1 ha " " 

3 ha met baggerboot en persleiding 

10 ha 

4.2.1 Algemene voorwaarden voor uitvoering 

• Maatregel niet uitvoeren of minstens heroverwegen indien: 

* Er een veelbelovend veenvormingsproces gaande is. 

* Er indicatoren van een gunstig milieu aanwezig zijn (systeemkarakteristieke soorten), zoals de 

libellensoorten Speerwateijuffer of Gevlekte witsnuitlibel. 

* Er geen garantie is dat na het verwijderen van de sliblaag het bufferend vermogen behouden 

blijft. Vaak zorgt namelijk de sliblaag zelf voor enige buffering tegen atmosferische depositie. 

Wordt de sliblaag verwijderd, dan bestaat het risico dat een zuur heideven met een 

Knolrusvegetatie het resultaat is. (Bij zwakgebufferde wateren die met grondwater gebufferd 

moeten worden, vooraf goed onderzoeken op welke diepte gebufferd water aanwezig is.) 

• De uitgangssituatie dient te worden vastgelegd, zodat met bedreigde en karakteristieke soorten 

rekening kan worden gehouden (bv. als Speerwateijuffer of Gevlekte witsnuitlibel aanwezig zijn: 

in principe geen maatregelen uitvoeren. Indien toch: niet droogleggen alvorens te baggeren. Voor 

Bruine winteijuffer geldt: altijd deel van het afgestorven plantenmateriaal laten liggen/staan 

(Lisdodde)). 

• Beperkingen in de uitvoering: 

* Wanneer in een terrein meerdere zwak gebufferde wateren aanwezig zijn die in principe voor de 

maatregel in aanmerking komen, maximaal in één water tegelijk de maatregel uitvoeren. 

* Tussen het uitvoeren van maatregelen in wateren die in de directe omgeving van elkaar liggen, 

dienen minstens enkele jaren te verstrijken. Houd hierbij een periode van minimaal 5-10 jaar aan, 

afhankelijk van het resultaat van de eerdere opschoning. 

* Niet baggeren in zwakgebufferde wateren die in vispacht zijn. 
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4.2.2 Wijze van uitvoeren 

• De sliblaag niet over het hele bodemoppervlak verwijderen, dat wil zeggen slib wel in de 'diepte' 

helemaal verwijderen, maar niet in de 'breedte' (bedekking). Zeker voor de zich moeilijk 

verbreidende aquatische soorten lijkt het zinvol een deel van het slib te laten zitten. Als het hierbij 

gaat om enkele tientallen vierkante meters slib aan de lijzijde van het water, is dit i.v.m. 

hernieuwde eutrofiëring geen probleem. 

• 'Slordig' baggeren, d.w.z. water niet in zijn geheel mineraal opleveren, maar *hobbelig' 

bodemoppervlak tot stand brengen en hier en daar wat slib laten zitten. 

• Nat-baggeren heeft de absolute voorkeur boven droog-baggeren. Mocht droog-baggeren toch de 

uitvoeringswijze zijn, dan mag het water pas 1 maand voor de uitvoering worden drooggelegd. 

Niet droogleggen in vooijaar/zomer. Wanneer een water van nature droog valt, dan heeft 

uitvoering op dat moment de voorkeur. Ook bij droogleggen geldt dat op het diepste punt altijd 

water moet blijven staan. 

• Baggeren bij voorkeur met een graafmachine die tot een redelijke diepte het ven in kan. Hiermee 

kan gedifferentieerder en reliëfvolgender gewerkt worden dan met een baggerboot. 

• Wanneer restveen in het water aanwezig is, dit niet verwijderen. 

• Bij uitvoering geen eilandjes maken (i.v.m. meeuwen- en ganzenproblematiek: hernieuwde 

eutrofiëring). 

• Een deel van het slib en de vegetatie (10%) tijdelijk (in ieder geval tot na de eerste winter) in de 

nabijheid van het water opslaan, zodat organismen een kans krijgen naar het water terug te keren. 

• Na uitvoering van de maatregel geen vis uitzetten in het water. 

• Indien bos rondom water wordt gekapt: eerst ook de strooisellaag verwijderen, want anders krijg 

je afspoeling van nutriënten het water in. 

4.2.3 Tijdstip van uitvoeren 

• Voor de meeste organismen geldt dat baggeren in het najaar (september) de voorkeur heeft. De 

meeste groepen hebben dan hun voortplantingsfase achter de rug en zijn nog niet in overwintering. 
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4.3 Vrijstellen oevers van zwakgebufferde wateren 

Vaak wordt deze maatregel in één behandeling met baggeren of plaggen uitgevoerd. Een deel van de 

richtlijnen t.a.v. baggeren en plaggen gelden dus ook voor vrijstellen en andersom. 

In de praktijk zal het door de terreingesteldheid lang niet altijd mogelijk zijn om de gehele oever te 

kunnen behandelen. Waar het om gaat is dat het te sparen deel van de oeverbegroeiing voldoende 

groot is dat de daaraan gebonden soorten er als populatie kunnen overleven. Arbitrair wordt dit voor 

de evertebratenfauna op een oeverlengte van 20 meter gesteld. Als richtlijn wordt gesteld niet meer 

dan een kwart van de oeverlengte per keer te schonen. 

Schema relatie watertype en lengte te schonen oever: 

oppervlakte oeverlengte minimaal te te schonen deel 

water minimaal sparen deel volgens 'A regel 

1 are 35m 20 m (57%) 9m 

3 are 63m 20 m (32%) 16m 

10 are 113m 20 m (18%) 28m 

32 are 200m 5 Om 

1 ha 350m 9 Om 

3 ha 630m 160m 

10 ha 1130m 300m 

4.3.1 Algemene voorwaarden voor uitvoering 

• Maatregel niet uitvoeren of minstens heroverwegen indien de oever grenst aan een waardevolle 

moerasvegetatie. 

• De uitgangssituatie dient te worden vastgelegd, zodat met bedreigde en karakteristieke soorten 

rekening kan worden gehouden. Bovendien voor karakteristieke soorten geschikte terreindelen 

opsporen, om deze zo gericht te kunnen sparen (bv. als Speerwateijuffer aanwezig is: 

Snavelzegge-vegetatie sparen; Bruine Winteijuffer: deel afgestorven plantenmateriaal sparen). 

• Beperkingen in de uitvoering: 

* Wanneer in een terrein meerdere zwak gebufferde wateren aanwezig zijn die in principe voor de 

maatregel in aanmerking komen, maximaal bij één water tegelijk de maatregel uitvoeren. 

* Tussen het uitvoeren van maatregelen bij wateren die in de directe omgeving van elkaar liggen, 

dient minstens enkele jaren te verstrijken. 
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4.3.2 Wijze van uitvoeren 

• Nooit de hele oever ineens schonen maar slechts voor een vierde of minder. Vrijstellen van de 

oever uitvoeren in fasen: elke 5 jaar (of beter: als de ontwikkeling van de vegetatie in het laatst 

vrijgestelde deel 'ver genoeg ' is) !4 van de oever opschonen. In 20 jaar kan zo de hele oever 

worden vrijgesteld. 

• Hierbij ook rekening houden met de expositie van de oever: de noordelijke oevers zijn de 

zonbeschenen oevers en voor veel organismen belangrijk. Hiervan maximaal de helft in één keer 

schonen. 

• Aanwezigheid van bos op een bepaalde plaats langs een water kan in belangrijke mate mede 

bepalend zijn voor het vrij te stellen deel van de oever (windwerking). 

• Een deel van de vegetatie (10%) tijdelijk (in ieder geval tot na de eerste winter) in de nabijheid 

van het water opslaan, zodat organismen een kans krijgen naar het water terug te keren. 

• De zuidwest-zijdes van wateren zijn vaak de organische oevers; mogelijk dat de (gefaseerde) 

schoning tot deze oevers beperkt kan blijven. 

4.3.3 Tijdstip van uitvoeren 

• Voor de meeste organismen geldt dat vrijstellen in het najaar (evt. winter) de voorkeur heeft. De 

meeste diersoorten hebben dan hun voortplantingsfase achter de rug en zijn nog niet in 

overwintering. 

4.4 Plaggen en chopperen van natte en droge heides en schraalgraslanden 

Daar plaggen en chopperen destructieve maatregelen zijn die over grote oppervlakten worden 

uitgevoerd, geldt hier in bijzonder dat de keuze van het te behandelen deel afgewogen wordt tegen de 

totale ruimte die het terrein biedt en de verscheidenheid aan vegetatietypen die er voorkomt. Een 

stapsgewijze benadering van micro-, meso- naar macroschaal van de effecten op de verschillende 

diersoorten zal hier gevolgd moeten worden. 
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4.4.1 Algemene voorwaarden voor uitvoering 

• Maatregel niet uitvoeren of minstens heroverwegen indien: 

* Er een humeuze bodem aanwezig is die gekenmerkt wordt door een gezond bodemleven (relatief 

snelle omzettingen en voorkomen van daarvoor kenmerkende planten als Klokjesgentiaan, 

Gevlekte Orchis). 

* Het gaat om terreinen die worden gekenmerkt door een grote variatie op kleine schaal. 

* Het gaat om terreindelen waar de heidevegetatie wordt afgewisseld met open plekken, 

overgangszones, zuidhellingen en delen met veel microreliëf. 

* Het gaat om terreinen of terreindelen die van nature grazig zijn (rijke heide met een inslag naar 

heischraal grasland Nardo-Galion saxatilis) of om overgangen naar stuifzand, vochtige dopheide

en kraaiheidevegetaties of beginnend hoogveen. 

* Een venige bodem na het plaggen kan uitdrogen door een te lage grondwaterstand. 

* Het gaat om heidevegetaties met enkel ijle begroeiing van Pijpenstrootje (bedekking lager dan 

50%). 

* De afzet van het plagsel problemen oplevert. 

• De uitgangssituatie dient te worden vastgelegd, zodat met bedreigde en karakteristieke soorten 

rekening kan worden gehouden. Bovendien voor karakteristieke soorten geschikte terreindelen 

opsporen, om deze zo gericht te kunnen sparen (bv. concentraties Zandhagedissen, 

overwinteringsplekken Adders, ei-afzetplekken Gentiaanblauwtjes). 

4.4.2 Wijze van uitvoeren 

• Zorg dat alle groeistadia van heide (pionier, groeiend, volwassen, gedegenereerd) aanwezig zijn in 

een terrein. Ook delen (5%) ongemoeid laten, zodat hier een dikke humuslaag kan ontwikkelen. 

Zorg dat minimaal 2-10% kale bodem aanwezig is in het horizontale, hellende en verticale vlak 

(steilrandjes), vooral op het zuiden georiënteerd. Creëer een fijn mozaïek, waarbij de plekken open 

zand niet te klein (min. 1 m2) en niet te groot (max. 10 m2) zijn. 

• Selecteer de delen van het terrein die nimmer geplagd mogen worden op grond van 

bodemeigenschappen of het vervullen van een sleutelfunctie voor bepaalde diersoorten (voorbeeld 

de Adder met zijn ruimtelijk gescheiden vaste overwinterings-, paar- en voortplantingsplaatsen). 

• In grote terreinen: per jaar maximaal 4-5% van het vergraste deel bewerken, in een totale 

omlooptijd van 20-25 jaar. 

• In kleine terreinen (kleiner dan 10 ha), indien dat uit kostenefficiëntie noodzakelijk is: jaarlijks tot 

maximaal 25% van het te behandelen terrein plaggen (liever natuurlijk beperken tot 4-5%). Daarna 
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op het betreffende deel 20-25 jaar niets doen. Tussen het plaggen van de verschillende delen van 

het terrein, dient minstens 5 jaar te verstrijken. 

• Na de plagwerkzaamheden een lange periode van rust (15-30 jaar) in acht nemen. 

• In terrein plekken met minste structuurvariatie uitkiezen om te plaggen. 

• Kleinschalig plaggen in oppervlaktes van 10 - 100 m2. 

• Plaggen in stroken van maximaal enkele meters breed. 

• Steeds na maximaal 25 meter in de lengte 5m niet plaggen. 

• 'Slordig' plaggen; het is goed als er af en toe wat strooisel achterblijft door bijvoorbeeld de 

plagmachine even "op te tillen" (reliëf aanbrengen d.m.v. het creëren van geleidelijke overgangen 

van verschillende plagdieptes: warme, droge zuidhellinkjes en koele noordhellinkjes). 

• Door 'kronkelig' te plaggen wordt meer randlengte gecreeërd; geen rechte stroken dus en 

plagranden een grillig verloop geven. 

• Geen plagstroken van opeenvolgende leeftijden naast elkaar leggen. Dus zoveel mogelijk variatie 

proberen aan te brengen in de leeftijdsstructuur van de te plaggen delen. 

• Wanneer horsten van Pijpenstrootje aanwezig zijn, deel laten staan. 

• Niet alle jonge bomen en aanwezig struweel in een terrein voorafgaand aan het plaggen 

verwijderen. 

• Alvorens te plaggen er voor zorgen dat er voor de herpetofauna geschikte 

overwinteringsmogelijkheden zijn langs de randen van het te plaggen deel, in de vorm van 

bijvoorbeeld hoopjes dood hout of plaggen. 

• Pitrusvlaktes niet of voor een (klein) deel plaggen. 

• Plag pleksgewijs dieper tot op het gele zand waarmee kleine open zandige plekken met 

steilrandjes in het terrein worden gecreeërd (steilrandjes maken die door erosiewerking afkalven). 

• Van binnen naar buiten plaggen, met machine niet over geplagde delen rijden. 

• Bedenk dat het berijden met zware voertuigen altijd schade berokkend aan het terrein, maar dat de 

kwetsbaarheid voor bodemverdichting of -beschadiging sterk afhangt van het bodemtype. 

• Plaggen kan over het algemeen het best worden uitgevoerd met een graafmachine. Deze machines 

bieden de mogelijkheid om reliëfvolgend en nauwkeuriger te plaggen, vooral ook omdat ze 

zijdelings kunnen kantelen. De reguliere plagmachines die hier meestal voor worden gebruikt zijn 

niet in staat reliëfvolgend te werken en nemen alles mee wat ze tegenkomen. Beter is natuurlijk 

handmatig plaggen. 

• Altijd een deel (10%) van het plagsel in hopen aan de rand van het terrein laten liggen. 
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4.4.3 Tijdstip van uitvoeren 

• De directe gevolgen van plaggen voor de fauna ter plekke zijn altijd negatief en een echt gunstig 

tijdstip is dus niet te geven. Over het algemeen lijkt september de beste maand om te plaggen. De 

meeste groepen hebben dan hun voortplantingsfase achter de rug en zijn nog niet in overwintering. 

Voor reptielen geldt het vooijaar (april-juli) echter als beste periode (in augustus-november 

worden jongen geboren en in winter bevinden ze zich ondergronds). 

• Plaggen bij droog weer. Dan is er minder kans op bodemverdichting en het af te voeren materiaal 

is lichter. 

4.5 Maaien van natte en droge heides en schraalgraslanden 

De maatregel wordt voor droge en natte heide nauwelijks uitgevoerd, en maaien van heides is dan ook 

zelden de te prefereren beheersmethode. De hiernavolgende richtlijnen hebben dan ook vooral 

betrekking op het maaien van droge en natte schraalgraslanden. 

Een sterke beperking voor een goed maaibeheer is de aard van de machines die ter beschikking staan 

en de gevoeligheid van de bodem voor beschading en verdichting. Bij de overgang van handmatig 

naar gemechaniseerd maaibeheer in het verleden, werd verlaging van de grondwaterstand toegepast 

teneinde zwaardere machines te kunnen gebruiken. Dit heeft tot 'veraarding' en 'versmeting' van de 

venige gronden geleid, met als gevolg een sterke daling van de floristische en faunistische waarden 

van natte schraallanden. 

4.5.1 Algemene voorwaarden voor uitvoering 

• Maatregel niet uitvoeren of minstens heroverwegen indien: 

* Er voor het ter plaatse voorkomende bodemtype geen adequate maai- en afvoerapparatuur 

beschikbaar is. 

* De productie van de vegetatie te gering is om doelmatig te kunnen maaien en hooien (biomassa 

van het gewas ter plekke minder dan ongeveer 2 ton/ha in hoogzomer). 

* Er kwetsbare en hooggewaardeerde soorten voorkomen die geen maaibeheer verdragen. 

• Vanwege het slechte regeneratievermogen van Struikheide is maaien van vegetaties die ouder dan 

10-15 jaar zijn niet succesvol. Vochtige dopheide- en kraaiheidevegetaties niet maaien. 
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• De uitgangssituatie dient te worden vastgelegd, zodat met bedreigde en karakteristieke soorten 

rekening kan worden gehouden. Bovendien voor karakteristieke soorten geschikte terreindelen 

opsporen, om deze zo gericht te kunnen sparen. 

4.5.2 Wijze van uitvoering 

• Inleidend beheer 

* Indien er geen restricties zijn door aanwezigheid van soorten die geen maaibeheer verdragen, 

kan er op een willekeurig tijdstip begonnen worden. De bodemgesteldheid legt dan de beperkingen 

op bij de keuze van het materieel. Het ontwateren van drassige bodems ten behoeve van het 

maaibeheer is ook in deze situatie ongewenst. 

• Verhoging maaifrequentie 

* Het overschakelen van één naar twee of meer maaibeurten per jaar teneinde het 

verschralingsproces te versterken, heeft op de fauna een ingrijpend effect. Indien in de 

oorspronkelijke situatie bijzondere soorten voorkomen, is dit een contra-indicatie om het jaarlijkse 

tijdstip van maaien te veranderen. Bij de afweging inzake de voorgenomen veranderingen, kan 

men uitgaan van de aanwezige soorten en hun jaarcycli en op grond van de perioden daarin dat 

deze een maaibeurt het beste kunnen verdragen, de keuze van de maaidaia bepalen. 

• Niet elk jaar het hele terrein maaien (min. 25% van de vegetatie ongemaaid laten). In voedselarme 

systemen per jaar bv. maar 1/8 deel maaien. 

• Bepaalde delen van het terrein nooit maaien. 

• Maaien elk jaar gefaseerd in tijd uitvoeren. 

• Vooraf een lange-termijn maaischema opstellen. 

• Randen van het terrein niet maaien (enkele meters breed). 

• Maaien in stroken met grillige randen. 

• Kleinschalig maaien (zeis, bosmaaier) geniet de voorkeur boven grootschalig maaien 

(klepelmaaier, cirkelmaaier of maaibalk) omdat het de mogelijkheid biedt selectiever te zijn, er 

geen zwaar materieel ingezet hoeft te worden. Het maaien met zware machines is altijd nadelig; 

het maaien met een lichte trekker en in handkracht verzamelen van maaisel is al beter. 

• De vegetatie niet te kort afmaaien; de onderste 10 cm sparen. 

• Berijding van terrein met machines zoveel mogelijk beperken. 

• Van binnen naar buiten maaien zodat fauna aan de randen kan ontsnappen 

• Niet alle jonge bomen en aanwezig struweel in een terrein voorafgaand aan of tijdens het maaien 

verwijderen. 
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• Deel van het maaisel voor afvoer enkele dagen laten liggen of schudden zodat de aanwezige fauna 

de mogelijkheid wordt geboden om te ontsnappen. Plaatselijk hopen maaisel laten liggen in het 

terrein (bv. broeihopen voor Ringslangen) 

• Wanneer nog in het broedseizoen van vogels moet worden gemaaid, dan kunnen de nesten worden 

gemarkeerd en zo tijdens het maaien worden ontzien. 

• Met behulp van een kettingbalk of wildredder kan fauna in de volgende maaigang worden 

opgejaagd. 

• Mierenhopen en molshopen vooraf in kaart brengen en bij uitvoering van de maatregel zo veel 

mogelijk ontzien (door bv. stokjes te zetten). Dit zijn vaak waardevolle plekken voor flora en 

fauna, omdat hier zwakgebufferd materiaal aan oppervlakte gebracht wordt en tevens reliëf 

aanwezig is. 

4.5.3 Tijdstip van maaien 

• Terreindelen in opeenvolgende jaren op hetzelfde tijdstip maaien (stabiel beheersregime). Echter, 

niet de preciese maaidatum vastleggen, maar baseren op de ontwikkeling/groeiverloop van de 

vegetatie (bv. maaidatum baseren op bloeitijd Pimpernel, die tussenjaren enigszins kan variëren, 

als Pimpernelblauwtjes aanwezig zijn). 

• Met behulp van het programma 'Vlinderexpert' (Siepel et al. 1996) is de keuze van het 

maaitijdstip voor dagvlinders voor een bepaald terrein nauwkeuriger te bepalen in afhankelijkheid 

van de aanwezige soorten (vaststellen in uitgangssituatie!) en terreinsituatie. Een richtlijn voor 

schrale vegetaties is dat een maaitijdstip in de maand september met betrekking tot dagvlinders 

gunstig is. Hoogproductieve vegetaties zijn voor meer soorten geschikt indien ze tweemaal per 

jaar gemaaid worden, met name voor soorten die twee of meer generaties per jaar voortbrengen. 

Voor andere diergroepen geldt over het algemeen dat zo laat mogelijk maaien de voorkeur heeft. 
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4.6 Begrazing van droge en natte hei, droge en natte schraalgraslanden en 

zwakgebufferde wateren 

Allereerst is het zinvol onderscheid te maken in twee mogelijke doelen van begrazing. Enerzijds is dat 

begrazing waarbij het belangrijkste doel is te zorgen voor een snelle afvoer van nutriënten 

(herstelbeheer, effectingrepen). Dit is in OBN-kader meestal het hoofddoel van begrazing. 

Anderzijds kan het doel 'natuurlijke begrazing' zijn, waarmee we begrazing in natuurlijke dichtheden 

bedoelen, waarbij het gaat om de landschapsvormende processen die bijdragen aan de ontwikkeling 

van mozaïeklandschappen, waarin bijvoorbeeld heide en bos op kleine schaal naast elkaar aanwezig 

zijn. 

Voor het eerste doel zijn relatief hoge veedichtheden nodig, die bijna per definitie een negatieve 

invloed hebben op fauna (door o.a. vertrapping, bemesting van plassen, rusten op open plekken, 

verwijderen/tegengaan opslag). Bovendien is het nog maar zeer de vraag in hoeverre verschraling 

daadwerkelijk tot stand wordt gebracht. In het tweede geval is de begrazingsdruk dusdanig laag dat er 

in het vroege voorjaar na een winter nog voldoende voedsel voor de grazers aanwezig is. In het 

verdere vooijaar en de zomer dient er een overvloed aan voedsel te zijn, zo groot dat het niet door de 

grazers kan worden opgegeten. Op deze wijze zal natuurlijke begrazing zeer waarschijnlijk positief 

bijdragen aan de faunistische diversiteit in een systeem. Hier is op dit moment echter nog zeer weinig 

ervaring mee op de droge gronden. De begrazingsdichtheden zijn echter essentieel voor de resultaten 

die bereikt kunnen worden en afhankelijk van de doelstellingen van beheer. Vanwege de grote 

verschillen tussen de hierboven beschreven doelen worden beide begrazingstypen afzonderlijk 

behandeld. 

Voor beide typen van begrazingsbeheer dienen vooraf de volgende terreinvariabelen gekwantificeerd 

te worden: 

Ie - primaire productie vegetatie (bodemvruchtbaarheid); 

2e - aard vegetatie (voedingswaarde planten en groeicyclus); 

3C - terreinheterogeniteit (verscheidenheid aan vegetatie- en milieutypen); 

4e - terreingrootte (oppervlakte van het te begrazen deel); 

5e - bodemtype (kwetsbaarheid voor betreding door zware dieren). 

Bij elk van de vijf genoemde terreinvariabelen is het volgende van belang: 

Ie - keuze van begrazingsintensiteit in relatie tot de consumptie van de primaire productie; 

2e - de periode van het jaar waarin een terreindeel met een bepaald vegetatietype daadwerkelijk 

begraasd wordt; 
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3e - een hoge mate van terreinheterogeniteit is in principe erg gunstig voor de hoefdieren bij een 

jaarrond beweidingsregime, maar kan nadelig uitpakken indien de preferent begraasde delen tevens de 

delen zijn met hoge natuurwaarde; 

4C - de oppervlakte van het te beweiden terrein bepaalt uit hoeveel dieren de hoefdierkudde kan 

bestaan bij een gekozen begrazingsdruk en daarmee de sociale structuur van de kudde die vervolgens 

van invloed is op het ruimtelijk graaspatroon; 

5e - weke bodems zijn kwetsbaar voor betreding. In bodemtypen met een weke, ondiepe humeuze 

bovengrond op een stevige ondergrond kunnen echter looppaden ontstaan waarlangs de grond tot 

bulten opgeperst wordt, waardoor een microreliëf ontstaat, dat van belang kan zijn voor de vestiging 

van bijzondere soorten. 

Bij de keuze van de hoefdiersoort gaat het om de volgende zaken: 

• Drie (heide)schapen geven een vergelijkbaar graaseffect als één paard (type pony) of rund. 

• Schapen zijn selectieve knabbelaars en kunnen daardoor ongunstige effecten hebben op de 

soortensamenstelling van bepaalde vegetatietypen. 

• Paarden bijten met hun tanden en grazen bijgevolg de vegetatie zeer kort af. Ze komen bij 

voorkeur terug op plekken die al eerder begraasd zijn. Bovendien pakken paarden ook afgestorven 

pollen Pijpenstrootje aan. 

• Runderen plukken met hun tong en zijn daardoor beter toegerust om ruige, grazige vegetaties af te 

grazen. 

• Edelherten zijn snoeiers en grazers. In het vooijaar eten ze vooral gras, 's zomers twijgen, 

bladeren en heide, 's Winters gaan ze over op knoppen en eten de bast van bomen. Reeën zijn van 

nature snoeiers. Het voedsel bestaat dan ook vooral uit knoppen, jonge twijgen en bladeren. Ze 

kunnen zich echter ook specialiseren op gras. 

Door genoemde verschillen in graasgedrag ontstaan er verschillen in graaseffecten. De 

begrazingsdichtheden zijn echter essentieel voor de resultaten die bereikt kunnen worden met 

betrekking tot de doelstellingen van het beheer. De effecten van begrazing op de fauna zijn nog te 

summier onderzocht om op dit gebied goede richtlijnen te kunnen geven. 

4.6.1 Herstelbeheer met begrazing 

Bij deze beheermaatregel worden grazers ingezet om op een snelle wijze nutriënten af te voeren. 

Hiervoor worden vaak grazers op kleinere oppervlakten ingezet (< 100 ha). Nevendoel is soms het 

aanbrengen van structuurvariatie op het moment dat het grootste deel van de nutriënten is afgevoerd. 
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In de praktijk worden hiervoor vaak schapen gebruikt, waarbij pastorale begrazing (herder met 

schaapskudde, kudde 's nachts op stal) duidelijk de voorkeur heeft. Af en toe worden ook paarden of 

runderen ingezet, maar er wordt sterk aan getwijfeld of deze vorm inderdaad verschralend werkt en 

daadwerkelijk het nutriëntenaanbod in het terrein terugbrengt. 

4.6.1.1 Algemene voorwaarden voor uitvoering 

• Maatregel niet uitvoeren of minstens heroverwegen indien: 

* Het terrein overwegend bestaat uit vegetaties van planten die door hoefdieren niet gegeten 

worden (b.v. kraaiheide, in de meeste gevallen ook dopheide). 

* Er bijzondere diersoorten in het terrein voorkomen waarvoor het effect van de begrazing niet is 

in te schatten. 

* Het begrazing in natte schraallanden betreft, zonder dat daar drogere gebiedsdelen aan vast 

gekoppeld zijn. Niet begrazen in intacte blauwgraslanden met een bijzondere vegetatie; eventueel 

alleen op kleine schaal experimenteren met zeer lage dichtheden in andere typen 

schraalgraslanden. 

• De uitgangssituatie dient te worden vastgelegd, zodat met bedreigde en karakteristieke soorten 

rekening kan worden gehouden. Bovendien voor karakteristieke soorten geschikte terreindelen 

opsporen, om deze zo gericht te kunnen sparen. 

• Wil men soortenrijke heide instandhouden, dan zijn met de huidige deposities naast begrazing 

aanvullende maatregelen noodzakelijk. 

• Begrazing alleen uitvoeren in terreinen die groter zijn dan 40 ha of in korte rotatie op kleinere 

terreinen. 

4.6.1.2 Wijze van uitvoeren 

• Wordt begrazing ingezet om nutriënten snel af te voeren, en is dus een hoge graasdruk nodig, dan 

alleen het betreffende deel van het terrein intensief laten begrazen. 

• Wordt begrazing ingezet om structuurvariatie aan te brengen, dan altijd starten met een zeer lage 

begrazingsintensiteit in een deel van het terrein gedurende een deel van het jaar, en deze later 

eventueel opvoeren en uitbreiden. 

• Begrazingsdruk continu blijven afstemmen op productie terrein (aantal grazers variëren): 1/3 tot V* 

van de vegetatie moet overstaand de winter doorkomen, anders is de begrazing te intensief. 

• Wanneer met intensieve begrazing vergrassing moet worden tegengegaan en er in een terrein naast 

heide alleen Pijpenstrootje aanwezig is, dan mag geen winterbegrazing worden toegepast. 
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Begrazing dan een korte tijd in het vooijaar (half mei/half juli), tijdens de groeiperiode van 

Pijpenstrootje. Wanneer in een terrein veel Bochtige smele aanwezig is, kan jaarrondbegrazing 

worden toegepast. 

• Runderen kunnen de op de hei aanwezige vennen bemesten. Dus zwakgebufferde wateren 

uitrasteren, tenzij meerdere wateren aanwezig zijn (dan wordt er één uitgekozen om te waden die 

daardoor bemest wordt, en deze voedselrijke plas kan voor het terrein als geheel een meerwaarde 

hebben). Bij voorkeur daarom grazen met paarden in terreinen met zwakgebufferde wateren. 

Paarden vormen in terrestrische delen latrines, waardoor de kans op eutrofiëring van wateren door 

overbemesting kleiner is. 

• Het integraal begrazen van grote terreinoppervlakten waarvan delen sterk verschillen in 

nutriëntenstatus (terreinen met schrale bodems in combinatie met voedselrijke terreinen), lijkt 

geen goede resultaten op te leveren. Afstemming van de juiste veedichtheid is dan problematisch, 

temeer omdat de grazers een voorkeur voor bepaalde terreindelen hebben (grasland), die ze 

veelvuldig en intensief begrazen, terwijl ze aan andere terreindelen niet of nauwelijks toekomen. 

De vergraste hei blijft en het grasland oogt als een biljartlaken zonder structuur. 

• Schapen vreten selectief en kunnen daardoor een ongunstige invloed hebben op de ontwikkeling 

van de soortensamenstelling van de vegetatie en lijken dus minder geschikt om binnen een raster 

in te zetten. Begrazing met schapen door middel van een rondtrekkende kudde onder leiding van 

een herder met 'groene vingers' biedt betere perspectieven. 

• In natte, voedselrijke terreinen lijkt jaarrondbegrazing de voorkeur te hebben, in droge 

voedselarme terreinen winterbegrazing. Zelfs winterbegrazing moet zeer extensief zijn, zodat 

delen waar gevoelige overwintersstadia van dieren zich bevinden, onbegraasd blijven. 

• In kleine terreinen en grote, uniforme terreinen kortere seizoensbegrazing. In grote (>100ha), 

gevarieerde terreinen met een droog/vochtig-gradiënt permanente begrazing. 

• Kwetsbare gedeelten (oude structuurrijke heide, open zand, steile zuidhellingen, zoomvegetaties, 

vrijstaande struiken, bomen, houtwallen, delen waar kwetsbare dieren voorkomen) dienen 

uitgerasterd te worden. 

• Bij het toedienen van medicijnen aan grazers bestaat het risico dat bepaalde diergroepen juist 

daardoor in gebieden ontbreken. Een voorbeeld daarvan is dat grote mestkevers afwezig zijn in 

gebieden waar de grazers ontwormingsmiddel toegediend hebben gekregen. Er zijn medicijnen die 

dit neveneffect niet hebben. 

• Alleen in uiterste gevallen bijvoeren en dan alleen met gebiedseigen hooi. 

• Likstenen met zout vormen vermoedelijk geen probleem voor het terrein en kunnen desgewenst 

worden benut om het terreingebruik te sturen, weg van kwetsbare delen naar onderbegraasde 

delen. 
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4.6.2 Natuurlijke begrazing 

Wanneer natuurlijke begrazing (hiermee bedoelen we begrazing in natuurlijke dichtheden) wordt 

ingesteld moet in een gebied in ieder geval aan de volgende voorwaarden worden voldaan: om 

schaduwplekken te hebben voor de grazers moet bos in de begrazingseenheid zijn opgenomen. Om 

ziekten te voorkomen moeten er naast natte ook droge terreindelen aanwezig zijn, en er moeten in 

ieder geval drinkplekken zijn. Alleen Edelherten hebben geen aparte drinkplekken nodig. 

4.6.2.1 Algemene voorwaarden voor uitvoering 

• Maatregel niet uitvoeren of minstens heroverwegen indien: 

* Wanneer niet aan een van de bovengenoemde voorwaarden kan worden voldaan. 

* Het gaat om terreinen met een kleine oppervlakte. Omdat de meeste grote grazers kuddedieren 

zijn, moeten minimaal (2-)3 dieren (maar bij voorkeur meer) op een terrein aanwezig kunnen zijn, 

rekening houdend met de begrazingsintensiteiten genoemd onder 4.6.2.2. Voor jaarrondbegrazing 

met paarden of runderen moet het terrein dus minimaal 60-100 ha groot zijn, voor zomerbegrazing 

minimaal 40 ha. 

* Het terrein overwegend bestaat uit vegetaties van planten die door hoefdieren niet gegeten 

worden (b.v. kraaiheide, in de meeste gevallen ook dopheide). 

* Er bijzondere diersoorten in het terrein voorkomen waarvoor het effect van begrazing niet is in 

te schatten. 

* Het begrazing in natte schraallanden betreft, zonder dat daar drogere gebiedsdelen aan vast 

gekoppeld zijn. Niet begrazen in intacte blauwgraslanden met een bijzondere vegetatie; eventueel 

alleen op kleine schaal experimenteren met zeer lage dichtheden in andere typen 

schraalgraslanden. 

• De uitgangssituatie dient te worden vastgelegd zodat de ontwikkelingen van populaties van 

bedreigde en karakteristieke soorten goed gevolgd kunnen worden. 

• Wil men grootschalige, open soortenrijke heidelandschappen instandhouden, dan zijn met de 

huidige deposities naast begrazing aanvullende maatregelen noodzakelijk. 

4.6.2.2 Wijze van uitvoeren 

• Altijd starten met een zeer lage begrazingsintensiteit in een deel van het terrein gedurende een deel 

van het jaar, en deze later eventueel opvoeren en uitbreiden. 
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• Aan te houden begrazingsintensiteit (aantal dieren per 100 ha) in heideterreinen bij zeer extensieve 

begrazing door paarden en runderen: 

• Een terrein dat puur en alleen uit heide bestaat niet begrazen met runderen of paarden, omdat de 

dieren hier niet voldoende variatie in voedsel kunnen vinden. 

• Op de droge gronden zullen grazers het vaak niet makkelijk hebben om voldoende voedsel te 

verzamelen. Liggen er binnen een begrazingseenheid bijvoorbeeld ook nutriëntrijke voormalige 

landbouwpercelen, dan bestaat de kans dat deze intensief worden begraasd terwijl de omliggende 

gronden veel minder worden bezocht. Dit zal dan voortduren totdat deze percelen dermate 

verschraald zijn dat de primaire productie weer ongeveer gelijk is met de omgeving. Om dit te 

vermijden kunnen deze percelen eerst worden geplagd voor ze in een begrazingseenheid worden 

opgenomen. 

• Begrazingsdruk continu blijven afstemmen op productie terrein (aantal grazers variëren): 1/3 tot 

1/4 van de vegetatie moet overstaand de winter doorkomen, anders is de begrazing te intensief. 

• Runderen kunnen de op de hei aanwezige vennen bemesten. Dus zwakgebufferde wateren 

uitrasteren, tenzij meerdere wateren aanwezig zijn (dan wordt er één uitgekozen om te waden die 

daardoor bemest wordt, deze voedselrijke plas kan voor het terrein als geheel een meerwaarde 

hebben). Bij voorkeur daarom grazen met paarden in terreinen met zwakgebufferde wateren die 

toch groot genoeg zijn voor een begrazingseenheid. Paarden vormen in terrestrische delen latrines, 

waardoor de kans op eutrofiëring van wateren door overbemesting kleiner is. 

• In natte, voedselrijke terreinen lijkt jaarrondbegrazing de voorkeur te hebben, in droge 

voedselarme terreinen winterbegrazing. Zelfs winterbegrazing moet zeer extensief zijn, zodat 

delen waar gevoelige overwintersstadia van dieren zich bevinden, onbegraasd blijven. Deze delen 

vormen daarom wanneer ze groot genoeg zijn, aaneengeschakeld een ideale combinatie voor 

jaarrondbegrazing. 

• In kleine terreinen en grote, uniforme terreinen kortere seizoensbegrazing. In grote (>100 ha), 

gevarieerde terreinen met een droog/vochtig-gradiënt permanente begrazing. 

• Kwetsbare gedeelten (oude structuurrijke heide, open zand, steile zuidhellingen, zoomvegetaties, 

vrijstaande struiken, bomen, houtwallen, delen waar kwetsbare dieren voorkomen) dienen 

uitgerasterd te worden. 

• Geen medicijnen toedienen aan grazers die er toe leiden dat bepaalde diergroepen juist daardoor in 

gebieden ontbreken. Een voorbeeld daarvan is dat grote mestkevers afwezig zijn in gebieden waar 

de grazers ontwormingsmiddel toegediend hebben gekregen. Er zijn medicijnen die dit 

neveneffect niet hebben. 

Jaarrondbegrazing 

Zomerbegrazing 

Winterbegrazing 

<3-(5) 

< 8  

1 - (2) 
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• Alleen in uiterste gevallen bijvoeren. 

4.7 Toevoegingen van kalk/mergel, fosfor en Mg/Cu/K in voedselarme eiken- en 

beukenbossen 

De maatregel 'toevoeging' is in eerste instantie niet op natuurherstel gericht (in relatie tot een 

aantasting door een ver-factor), maar op een bosbouwdoelstelling (toename productie). Over de 

gevolgen van toevoegingen op fauna (en vegetatie) is nauwelijks iets bekend, en het is derhalve 

vreemd dat het om autonome maatregelen gaat. Voorbeeldprojecten zijn dringend gewenst. 

De toevoegingen beogen de groeicondities van de bodem te verbeteren, maar de toepassing brengt met 

zich mee dat ook de kruid- en moslaag beïnvloed wordt, alsmede het gehele proces van 

strooiselomzetting en bodemvorming. Zover er metingen zijn verricht, wijzen de resultaten in de 

richting van procesversnelling (vermestingsverschijnselen) en toename van ruderale soorten. 

• Maatregel niet uitvoeren of minstens heroverwegen indien: 

* Het bos een natuurlijk karakter heeft doordat het ontstaan is uit spontane opslag van inheemse 

soorten op een arme bodem (verboste heide). 

• De uitgangssituatie dient te worden vastgelegd, zodat met bedreigde en karakteristieke soorten 

rekening kan worden gehouden. Bovendien voor karakteristieke soorten geschikte terreindelen 

opsporen, om deze zo gericht te kunnen sparen 

• Om vermestingseffecten te voorkomen moet voor het toevoegen van stoffen de strooisellaag 

worden verwijderd. Om te voorkomen dat hiermee ook de betreffende fauna wordt afgevoerd, 

maximaal VA van de strooisellaag verwijderen en een deel (10%) tijdelijk in het terrein opslaan 

(voorafgaand aan mineralentoediening). 

4.8 Hydrologische maatregelen 

De hydrologische maatregelen zijn toetsingsmaatregelen die in principe buiten deze 'quick-scan' 

vallen. Voor deze maatregelen zullen dan ook alleen zeer algemene richtlijnen worden gegeven. Voor 

deze maatregel is een uitgebreide faunamonitoring in de vorm van proefprojecten noodzakelijk. 

• De uitgangssituatie dient te worden vastgelegd, zodat met bedreigde en karakteristieke soorten 

rekening kan worden gehouden. Bovendien voor karakteristieke soorten geschikte terreindelen 

opsporen, om deze zo gericht te kunnen sparen 

54 



• Bij de uitvoer van de maatregel de waterstand in een gebied langzaam verhogen, zodat geen 

schokeffecten optreden. Uitvoeren in meerdere stappen met een min of meer natuurlijke snelheid 

(bv. in een tijdsbestek van 5 jaar maximaal 5-10 cm per jaar). 

• Bij een geplande waterstandsverhoging in een gebied eerst de oeverzone schonen, daarna pas 

waterstand verhogen. 

• Onder voedselrijke omstandigheden eerst verschralen (rijke toplaag van voormalige 

landbouwgrond verwijderen), pas daarna water opzetten. 

• Toekomstige zonering eerst grotendeels vrijmaken voor vernatting (dus bijvoorbeeld eerst bos 

kappen, enkele bomen laten staan). 

• Als er in de zomer water op het maaiveld staat, is dit voor veel dieren desastreus. Bij voorkeur dus 

voorkomen, of eventueel alleen in een beperkt deel van het terrein toestaan. Voor sommige 

soorten is het echter ook onwenselijk om in de winterperiode water op het maaiveld te hebben 

staan. 
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Bijlage 1 Faunagroepen voor de basismonitoring 

Zwakgebufferde wateren en hun oevers 

Welke maatregelen 

Baggeren, vrijstellen oevers en begrazing, verminderen afvoer/wegzijging. 

Welke groepen worden gemonitoord 

Broedvogels 

Van alle soorten wordt het aantal territoria bepaald. Het voortplantingssucces wordt onderzocht aan: 

Zwarte stern, Geoorde fuut, Wintertaling, Grutto, Watersnip. Als Zwarte stern en Geoorde fuut niet 

aanwezig zijn, dan Dodaars onderzoeken. Als Grutto en Watersnip afwezig zijn dan Kievit. Als 

proces-indicator van hernieuwde eutrofiëring wordt de Meerkoet opgenomen. 

Reptielen 
Alle soorten worden gemonitoord. 

Amfibieën 
De hele groep van amfibieën wordt volgens de standaard meetmethode zoals deze beschreven is in de 

monitoring handleiding landelijk meetnet voor amfibieën gemonitoord (Groenveld, 1997). Voor 

Heikikker en Vinpootsalamander wordt eveneens het voortplantingsucces gemeten op de wijze zoals 

die in paragraaf 3.5.1 (basismonitoring amfibieën) wordt beschreven. 

Dagvlinders 

Alle soorten worden gemonitoord. 

Libellen 

Alle soorten worden gemonitoord. Extra informatie over het larvale stadium van libellen wordt 

verkregen uit het watermacrofauna onderzoek dat eveneens in zwakgebufferde wateren wordt 

uitgevoerd. 

Sprinkhanen 
Alle soorten worden gemonitoord. 
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Watermacrofauna 
De wijze van monitoren van watermacrofauna impliceert dat soorten van verschillende faunagroepen 

worden gemonitoord. 
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Natte schraalgraslanden 

Welke maatregelen 

Maaien. 

Welke groepen monitoren 

Broedvogels 

Voor alle soorten wordt een territoriumkartering uitgevoerd. Het onderzoek naar voortplantingssucces 

richt zich op: Kemphaan, Watersnip. Indien niet aanwezig of in erg lage aantallen aanwezig, ook 

Grutto. Paapje, indien afwezig Sprinkhaanzanger. Grauwe klauwier, indien afwezig Roodborsttapuit. 

Reptielen 

Alle soorten worden gemonitoord. 

Amfibieën 

Alle soorten worden gemonitoord. 

Dagvlinders 

Alle soorten worden gemonitoord. 

Sprinkhanen 

Alle soorten worden gemonitoord. 

Hommels 

Alle soorten worden gemonitoord. 
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Natte duinvalleien 

Welke maatregelen 

Maaien. 

Welke groepen monitoren 

Broedvogels 

Voor alle soorten wordt een territoriumkartering uitgevoerd. Het onderzoek naar voortplantingssucces 

richt zich op: Watersnip. Indien niet aanwezig of in erg lage aantallen aanwezig, ook Grutto. Paapje, 

indien afwezig Sprinkhaanzanger. Grauwe klauwier, indien afwezig Roodborsttapuit. 

Reptielen 

Alle soorten worden gemonitoord. 

Amfibieën 

Alle soorten worden gemonitoord. 

Dagvlinders 

Alle soorten worden gemonitoord. 

Sprinkhanen 

Alle soorten worden gemonitoord. 
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Natte heide 

Welke maatregelen 

Begrazing, chopperen, plaggen en maaien. 

Welke groepen monitoren 

Broedvogels 

Voor alle soorten wordt een territoriumkartering uitgevoerd. Het voortplantingsucces wordt 

onderzocht aan: Paapje, Blauwborst (zijn deze soorten afwezig, dan Roodborsttapuit), Patrijs, 

Veldleeuwerik, Duinpieper, Tapuit, Boomleeuwerik, Nachtzwaluw, Korhoen. 

Reptielen 

Alle soorten worden gemonitoord. 

Amfibieën 

Alle soorten worden gemonitoord. 

Dagvlinders 

Alle soorten worden gemonitoord. 

Libellen 
Alle soorten worden gemonitoord. 

Sprinkhanen 

Alle soorten worden gemonitoord. 

Hommels 

Alle soorten worden gemonitoord. 



Droge heide 

Welke maatregelen 

Begrazing, chopperen, plaggen en maaien. 

Welke groepen monitoren 

Broedvogels 

Voor alle soorten wordt een territoriumkartering uitgevoerd. Het voortplantingsucces wordt 

onderzocht aan: Paapje, Grauwe klauwier (zijn deze soorten afwezig, dan Roodborsttapuit), Patrijs, 

Veldleeuwerik, Duinpieper, Tapuit, Nachtzwaluw, Korhoen. 

Reptielen 

Alle soorten worden gemonitoord. 

Amfibieën 

Alle soorten worden gemonitoord. 

Dagvlinders 

Alle soorten worden gemonitoord. 

Sprinkhanen 

Alle soorten worden gemonitoord. 

Loopkevers 

Alle soorten worden gemonitoord. 

/"-tf-e-. « 
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Voedselarme eiken- en beukenbossen 

Welke maatregelen 

Toevoegen van kalk of mergel, toevoegen fosfor en toevoegen van Mg/Cu/K 

Welke groepen monitoren 

Broedvogels 

Voor alle soorten wordt een territoriumkartering uitgevoerd. Het voortplantingssucces wordt 

onderzocht aan: Houtsnip, Nachtegaal, Zanglijster, Zwarte specht, Koolmees, Bonte vliegenvanger. 

Reptielen 
Alle soorten worden gemonitoord. 

Amfibieën 

Alle soorten worden gemonitoord. 

Dagvlinders 

Alle soorten worden gemonitoord. 

Sprinkhanen 

Alle soorten worden gemonitoord. 

Loopkevers 

Alle soorten worden gemonitoord. 
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Bijlage 2 Faunagroepen en -soorten voor de rode-lijstmonitoring 

Zwakgebufferde wateren en hun oevers 

Welke maatregelen 

Baggeren, vrijstellen oevers, begrazing en vermindering afvoer/wegzijging van water. 

Welke rode-lijstsoorten 

Vogels 
Dodaars, Geoorde fuut, Grutto, Kemphaan, Tureluur, Watersnip, Zwarte stern 

Indien rietbegroeiing langs oevers aanwezig: Baardmannetje, Grote karekiet, Lepelaar, Porseleinhoen, 

Rietzanger, Roerdomp, Snor, Woudaapje 

Reptielen 
Ringslang, Adder 

Amfibieën 
Heikikker, Vinpootsalamander, Kamsalamander, Knoflookpad, Boomkikker en Poelkikker 

Dagvlinders 
Veenhooibeestje 

Libellen 
Speerwateijuffer, Tengere pantseijuffer, Bruine winteljuffer, Venwitsnuitlibel, Gevlekte witsnuitlibel, 

Sierlijke witsnuitlibel en Oostelijke witsnuitlibel. 

Sprinkhanen 
Veenmol, Moerassprinkhaan 
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Natte schraalgraslanden 

Welke maatregelen 

Maaien 

Welke rode-Iijstsoorten 

Broedvogels 

Grauwe Gors, Grutto, Kemphaan, Kwartelkoning, Patrijs, Porseleinhoen, Tureluur, Velduil, Visdief, 

Watersnip, Zomertaling, Zwarte stern 

Indien ruigte en struwelen aanwezig: Grauwe klauwier, Paapje, Rietzanger, Roodborsttapuit, Snor 

Reptielen 
Adder, Ringslang 

Amfibieën 
Heikikker, Poelkikker, Boomkikker 

Dagvlinders 
Aardbeivlinder, Bruine vuurvlinder, Gentiaanblauwtje, Grote parelmoervlinder, Zilveren maan, Grote 

vuurvlinder 

Sprinkhanen 
Moerassprinkhaan, Zompsprinkhaan, Gouden sprinkhaan, Veenmol 
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Natte duinvalleien 

Welke maatregelen 

Maaien 

Welke rode-lijstsoorten 

Vogels 
Blauwe kiekendief, Eidereend, Geelgors, Grauwe kiekendief, Grauwe klauwier, Grutto, Nachtzwaluw, 

Paapje, Patrijs, Rietzanger, Roodborsttapuit, Snor, Tapuit, Velduil, Visdief, Watersnip. 

Reptielen 

Amfibieën 
Heikikker, Poelkikker 

Dagvlinders 
Kommavlinder, Aardbeivlinder, Kleine Parelmoervlinder, Duinparelmoervlinder, Grote 

parelmoervlinder, Heivlinder. 

Sprinkhanen 
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Natte heide 

Welke maatregelen 

Begrazing, chopperen, plaggen en maaien 

Welke rode-lijstsoorten 

Vogels 
Duinpieper, Geelgors, Grauwe klauwier, Grutto, Kemphaan, Klapekster, Korhoen, Nachtzwaluw, 

Paapje, Patrijs, Roodborsttapuit, Tapuit, Tureluur, Velduil 

Reptielen 
Adder, Ringslang, Gladde slang 

Amfibieën 
Heikikker 

Dagvlinders 
Heideblauwtje, Gentiaanblauwtje, Veenbesblauwtje, Veenbesparelmoervlinder, Veenhooibeestje 

Libellen 
Beekoeverlibel, Hoogveenglanslibel 

Sprinkhanen 
Moerassprinkhaan 
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Droge heide 

Welke maatregelen 

Begrazing, chopperen, plaggen en maaien. 

Welke rode-lijstsoorten 

Vogels 
Draaihals, Geelgors, Griel, Klapekster, Korhoen, Kuifleeuwerik, Velduil, Paapje, Grauwe Klauwier, 

Roodborsttapuit, Patrijs, Veldleeuwerik, Duinpieper, Tapuit, Nachtzwaluw. 

Reptielen 
Adder, Gladde slang, Hazelworm, Zandhagedis 

Amfibieën 
Knoflookpad 

Dagvlinders 
Konunavlinder, Aardbeivlinder, Bruine vuurvlinder, Heideblauwtje, Grote parelmoervlinder, 

Duinparelmoervlinder, Heivlinder, Kleine heivlinder 

Sprinkhanen 

Bosdoorntje, Klappersprinkhaan, Steppesprinkhaan, Wrattenbijter, Kleine wrattenbijter, 

Blauwvleugelsprinkhaan, Veldkrekel, Zoemertje. 
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Voedselarme eiken- en beuken bossen 

Welke maatregelen 

Toevoegen van kalk en mergel, toevoegen fosfor, toevoegen Mg/Cu/K 

Welke rode-lijstsoorten 

Vogels 

Draaihals, Groene specht, Raaf, Rode Wouw 

Reptielen 

Hazelworm 

Amfibieën 
Knoflookpad, Heikikker, Kamsalamander, Vinpootsalamander, Poelkikker 

Dagvlinders 
Bont dikkopje, Bruine eikepage, Grote weerschijnvlinder, Kleine ijsvogelvlinder, 

Bosparelmoervlinder 

Sprinkhanen 
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Bijlage 3 Systeemkarakteristieke soorten 

In deze bijlage worden per faunagroep de soorten gegeven die karakteristiek zijn voor de betreffende 

systemen wanneer die "in een goede staat" zijn. Vooral bij soorten die op microschaal (bv. loopkevers) 

actief zijn, maar ook bij een groot aantal soorten die op mesoschaal leven (veel dagvlinders en 

sprinkhanen), is er een duidelijke binding met een systeem; vaak voltooien zij hun hele levenscyclus 

binnen één ecosysteem. Echter, sommige van deze soorten komen ook voor, of zijn juist afhankelijk 

van, overgangen tussen verschillende systemen. Daar komt bij dat een indeling in ecosystemen, zoals 

onderhavige, per definitie kunstmatig is en onvoldoende tegemoet komt aan de differentiatie die er in 

werkelijkheid is. Ter illustratie: een onderscheid in de ecosystemen 'zwakgebufferde wateren en hun 

oevers'en 'natte heide' is arbitrair, omdat natte heide vaak op de oevers van zwakgebufferde vennen 

voorkomt (wij hebben de betreffende soorten in dat geval alleen bij 'natte heide' opgenomen). Droge 

en natte heide komen vaak op kleine schaal door elkaar voor, als gevolg van kleine verschillen in 

hoogte. Elke indeling van karakteristieke soorten is hierdoor voor discussie vatbaar. 

Soorten die op macroschaal actief zijn (b.v. vogels, amfibieën) maken meestal gebruik van meerdere 

ecosystemen en zijn als zodanig dan ook niet bij één systeem in te delen. Wanneer deze soorten 

relaties hebben met ecosytemen die in het kader van het Standaard Meetprotocol Fauna niet behandeld 

worden, komen deze ecosystemen hier niet aan bod. Het mag duidelijk zijn dat deze voor het 

voortbestaan van die soorten natuurlijk wel van groot belang kunnen zijn. 

Er zijn geen kwantitatieve criteria gehanteerd om systeemkarakteristieke soorten te selecteren. Hieraan 

is wel duidelijk behoefte, maar dit voerde binnen het beschikbare tijdsbestek te ver. Onderstaande 

indeling is gebaseerd op best professional judgement (interviews met faunadeskundigen) en een 

beperkte hoeveelheid literatuur (zie literatuurlijst). 
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Zwakgebufferde wateren en hun oevers 

Broedvogels 
Dodaars, Gele kwikstaart, Geoorde fuut, Grutto, Kemphaan, Kievit, Kokmeeuw, Tureluur, Watersnip, 

Wintertaling, Zwarte stern 

Indien riet- of wilgenbegroeiing langs oevers aanwezig: Blauwborst, Bruine kiekendief, Grote 

karekiet, Lepelaar, Porseleinhoen, Rietzanger, Roerdomp, Snor, Sprinkhaanzanger, Waterral, 

Woudaapje 

Reptielen 
Levendbarende hagedis, Adder, Ringslang 

Amfibieën 
Heikikker, Vinpootsalamander, Kamsalamander, Knoflookpad, Boomkikker, Poelkikker, 

Rugstreeppad 

Dagvlinders 
Veenhooibeestje, Groot dikkopje, Kleine geaderd witje 

Libellen 
SpeerwateijufFer, Tengere Pantseijuffer, Tangpantseijuffer, VuuijufFer, Azuurwateijuffer, 

Maanwateijuffer, Variabele Wateijuffer, Bruine winteljuffer, Smaragdlibel, Noordse witsnuitlibel, 

Venwitsnuitlibel, Gevlekte witsnuitlibel, Sierlijke witsnuitlibel en Oostelijke witsnuitlibel 

Sprinkhanen 
Gewoon spitskopje, Zuidelijk spitskopje, Zeggedoomtje, Zanddoorntje, Veenmol, Moerassprinkhaan 

Watermacrofauna 
Bidessus unistriatus, Chaoborus crystallinus, Enochrus affinis, Hydroporus erythrocephalus, Sigara 

semistriata, Sigara scotti, Glaenocorisa propinqua, Telmatopelopia nemorum, Zalutschia 

humphrisiae, Hygrotus novemlineatus, Molanna albicans 
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Natte schraalgraslanden 

Broedvogels 
Gele kwikstaart, Graspieper, Grauwe gors, Grutto, Kemphaan, Kievit, Krakeend, Kwartel, 

Kwartelkoning, Patrijs, Porseleinhoen, Scholekster, Slobeend, Tureluur, Veldleeuwerik, Velduil, 

Visdief, Watersnip, Wulp, Zomertaling, Zwarte stern 

Indien ruigtes en struwelen aanwezig: Blauwborst, Bruine kiekendief, Grasmus, Grauwe klauwier, 

Kneu, Nachtegaal, Paapje, Rietzanger, Roodborsttapuit, Snor, Sprinkhaanzanger 

Reptielen 
Levenbarende hagedis, Adder, Ringslang 

Amfibieën 
Heikikker, Poelkikker, Boomkikker, Rugstreeppad 

Dagvlinders 
Aardbeivlinder, Bruine vuurvlinder, Gentiaanblauwtje, Grote parelmoervlinder, Zilveren maan, 

Zwartsprietdikkopje, Geelsprietdikkopje, Groot dikkopje, Bruin zandoogje, Koevinkje, Grote 

vuurvlinder, Klein geaderd witje, Orantjetipje, Icarusblauwtje, Hooibeestje, Oranje zandoogje, Kleine 

vuurvlinder 

Sprinkhanen 
Moerassprinkhaan, Gewoon spitskopje, Wekkertje, Negertje, Zompsprinkhaan, Kustsprinkhaan, 

Zeggedoorntje, Gewoon doorntje, Gouden sprinkhaan, Veenmol 

Hommels 
Moshommel en Zandhommel 
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Natte duinvalleien 

Broedvogels 

Barmsijs, Beigeend, Blauwborst, Blauwe kiekendief, Boomleeuwerik, Boompieper, Boomvalk, 

Braamsluiper, Bruine kiekendief, Eidereend, Geelgors, Grasmus, Grauwe kiekendief, Grauwe 

klauwier, Grutto, Holenduif, Kauw, Kievit, Kleine mantelmeeuw, Kneu, Kokmeeuw, Nachtegaal, 

Nachtzwaluw, Paapje, Patrijs, Rietzanger, Roodborsttapuit, Roodmus, Scholekster, Snor, 

Sprinkhaanzanger, Stormmeeuw, Tapuit, Veldleeuwerik, Velduil, Visdief, Waterral, Watersnip, Wulp, 

Zilvermeeuw, Zwartkopmeeuw 

Reptielen 
Levendbarende hagedis 

Amfibieën 
Heikikker, Rugstreeppad, Poelkikker 

Dagvlinders 
Kommavlinder, Aardbeivlinder, Kleine parelmoervlinder, Duinparelmoervlinder, Grote 

parelmoervlinder, Heivlinder 

Sprinkhanen 
Bruine sprinkhaan, Gewoon spitskopje, Zanddoomtje, Gewoon doorntje, Grote groene 

sabelsprinkhaan, Duinsabelsprinkhaan 

78 



Natte heide 

Broedvogels 
Barmsijs, Blauwborst, Boomleeuwerik, Boompieper, Boomvalk, Bosruiter, Duinpieper, Geelgors, 

Gele kwikstaart, Graspieper, Grauwe klauwier, Grutto, Kemphaan, Goudplevier, Kievit, Klapekster, 

Kneu, Korhoen, Kwartel, Nachtzwaluw, Paapje, Patrijs, Roodborsttapuit, Slechtvalk, 

Sprinkhaanzanger, Tapuit, Tureluur, Veldleeuwerik, Velduil, Witgatje, Wulp 

Reptielen 
Levendbarende hagedis, Adder, Ringslang, Gladde slang 

Amfibieën 
Heikikker, Rugstreeppad 

Dagvlinders 
Groot dikkopje, Groentje, Boomblauwtje, Heideblauwtje, Gentiaanblauwtje, Veenbesblauwtje, 

Veenbesparelmoervlinder, Veenhooibeestje 

Libellen 
Beekoeverlibel, Hoogveenglanslibel, Tengere grasjuffer 

Sprinkhanen 
Heidesabelsprinkhaan, Krasser, Gewoon spitskopje, Moerassprinkhaan, Gewoon doorntje 

Hommels 
Heidehommel 
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Droge heide 

Broedvogels 
Barmsijs, Boomleeuwerik, Boompieper, Boomvalk, Draaihals, Duinpieper, Geelgors, Goudplevier, 

Graspieper, Grauwe klauwier, Griel, Hop, Klapekster, Kneu, Korhoen, Kuifleeuwerik, Kwartel, 

Nachtzwaluw, Paapje, Patrijs, Roodborsttapuit, Slechtvalk, Tapuit, Veldleeuwerik, Velduil, Wulp 

Reptielen 
Levendbarende hagedis, Adder, Zandhagedis, Gladde slang, Hazelwortn 

Amfibieën 
Rugstreeppad, Knoflookpad 

Dagvlinders 
Aardbeivlinder, Kommavlinder, Groot dikkopje, Zwartsprietdikkopje, Geelsprietdikkopje, Groentje, 

Kleine vuurvlinder, Bruine vuurvlinder, Heideblauwtje, Boomblauwtje, Grote parelmoervlinder, 

Duinparelmoervlinder, Heivlinder, Hooibeestje, Argusvlinder, Kleine heivlinder 

Sprinkhanen 
Knopsprietje, Blauwvleugelsprinkhaan, Schavertje, Snortikker, Heidesabelsprinkhaan, Zoemertje, 

Krasser, Ratelaar, Veldkrekel, Kleine wrattenbijter, Wrattenbijter, Zadelsprinkhaan, Bosdoorntje, 

Klappersprinkhaan, Steppesprinkhaan 

Loopkevers 
Pterostichus diligens, Carabus arvensis, Amara equestris, Carabus nitens, Miscodera arctica, 

Cymindis vaporariorum, Agonum versutum, Olistophus rotundatus, Pterostichus lepidus, Bradycellus 

ruftcollis, Carabus cancellatus, Notiophilus aesthuans, Trichocellus cognatus, Harpalus latus, 

Harpalus solitaris, Cicindela campestris, Amara inflma, Cymindis macularis, Nothiophilus germinyi, 

Harpalus neglectus, Cicindela sylvatica 
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Voedselarme eiken- en beukenbossen 

Broedvogels 
Appelvink, Blauwe reiger, Bonte vliegenvanger, Boomklever, Boomvalk, Bosuil, Braamsluiper, 

Buizerd, Draaihals, Fluiter, Gekraagde roodstaart, Glanskop, Goudvink, Grasmus, Grauwe 

vliegenvanger, Groene specht, Havik, Holenduif, Houtduif, Houtsnip, Kauw, Kleine bonte specht, 

Kramsvogel, Middelste bonte specht, Nachtegaal, Raaf, Ransuil, Ringmus, Rode wouw, Roek, 

Sperwer, Spotvogel, Spreeuw, Tortelduif, Wespendief, Zwarte specht, Zwarte wouw 

Reptielen 
Hazelworm 

Amfibieën 
Knoflookpad, Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Kamsalamander, Poelkikker 

Dagvlinders 
Geelsprietdikkopje, Groot dikopje, Bont dikkopje, Klein geaderd witje, Citroentje, Eikenpage, Bruine 

eikenpage, Groentje, Boomblauwtje, Grote weerschijnvlinder, Kleine IJsvogelvlinder, Bruin 

zandoogje, Oranje zandoogje, Koevinkje, Bont zandoogje, Gehakkelde aurelia, Bosparelmoervlinder 

Sprinkhanen 

Boskrekel, Boomsprinkhaan 

Loopkevers 
Cychrus caraboides, Nothiophilus rufipes, Harpalus quadripunctatus, Abax parallelepipedus, 

Carabus violaceus, Pterostichus oblongopunctatus, Abax parallelus, Amara brunnea, Leistus 

rufomarginatus, Carabus problematicus 
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