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In het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer dat per 2016 operationeel moet zijn, worden door 
streekcollectieven gebiedsaanvragen ingediend die door de overheid beoordeeld moeten worden. 
Hiervoor is een beoordelingskader ontworpen. Ecologische effectiviteit en economische efficiëntie zijn 
hiervan belangrijke aspecten. Het beoordelingskader begint bij het benoemen van doelen, het 
identificeren van gebieden die hiervoor potenties hebben, kennis die nodig is over ecologische 
randvoorwaarden en loopt tot het beoordelen van de plannen voor het realiseren van omstandigheden 
waarmee die doelen gerealiseerd kunnen worden. Een schets van het beoordelingsproces wordt 
gegeven en aandachtspunten worden geformuleerd voor het verder doorontwikkelen van de 
beoordelingssystematiek. Omdat de overheid veel ruimte aan initiatieven van de collectieven wil 
geven is belangrijk dat de beoordelingssystematiek breed wordt gedragen en zowel door beoordelaars 
als de opstellers van de gebiedsaanvragen kan worden benaderd. Daartoe is ook een ontwerpschets 
gemaakt van een online kennis- en beoordelingssysteem. 
 
In the new agri environmental scheme, which will be operational by 2016, local collectives are 
required to submit tenders. To judge these tenders an assessment framework is designed. 
Environmental effectiveness and economic efficiency are important aspects. The assessment 
framework starts with naming goals, identifying areas that have potential for realisation, knowledge 
that is needed on environmental conditions and runs to assess the plans for achieving conditions that 
those goals can be achieved. A sketch of the assessment is given and point of attention are formulated 
for the further development of the assessment system. Because the government wants to give a lot of 
space to initiatives of the collectives, it is important that the assessment system is broadly based and 
can be accessed by both the assessors and the authors of the tenders. To that end, a design sketch is 
created of an online knowledge and assessment system. 
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Woord vooraf 

Het beleid kent aan de agrariërs een belangrijke rol toe bij het beheer van natuur en landschap, zo 
geeft de staatssecretaris aan in haar brief aan de tweede kamer van 6 juni jl. en in de notitie ‘vooruit 
met het natuurbeleid’ van 31 oktober jl. Agrarisch natuurbeheer als 'onmisbare schakel voor het 
toekomstig natuurbeheer in Nederland'. Het instrument legt verbindingen, zowel fysiek tussen het 
groen van de EHS (ook wel Natuurnetwerk Nederland genoemd) en dat van de directe leefomgeving 
omgeving, als sociaal tussen natuur, de streek en alle betrokkenen.  
 
Het agrarisch natuurbeheer is bekritiseerd door de te geringe effecten en door de geringe aansluiting 
bij de gebieden. Er wordt door het Rijk en de provincies gewerkt aan een nieuw stelsel dat effectiever 
is. Als zeer belangrijk wordt gevonden dat de streek initiatieven kan nemen. Daarom worden zij als 
collectief uitgenodigd gebiedsaanvragen in te dienen. Voorzien wordt dat het agrarisch natuurbeheer 
meerwaarde kan krijgen als de streek dit naast natuur ook weet in te zetten voor functiecombinaties 
zoals plaagregulatie, klimaatadaptatie, reiniging van oppervlaktewater of een mooier Nederlands 
landschap voor recreatie en toerisme.  
 
De gebiedsaanvragen moeten door de overheid worden beoordeeld. Daarvoor is een beoordelings-
systematiek nodig. De beoordelingssystematiek moet zich in ieder geval richten op de ecologische 
effectiviteit en de economische efficiëntie. De besteding van gemeenschapsgeld aan agrarisch natuur-
beheer moet immers goed worden verantwoord. Voordat zo’n systematiek kan worden ontwikkeld is 
een kader nodig. Dat kader wordt in deze rapportage neergezet.  
 
Het kader zelf is verrassend eenvoudig: doelen moeten worden benoemd, bepaald moet worden welke 
gebieden geschikt zijn om die doelen te realiseren, collectieven moeten aangeven dat ze voldoende 
ecologische kennis hebben en dat ze in staat zijn in hun gebied de juiste omstandigheden weten te 
realiseren. 
 
De verdere uitwerking is echter geen sinecure. De beoordeling van gebiedsaanvragen op ecologische 
effectiviteit en economische efficiëntie brengt met zich mee dat de mate van verwachte doelrealisatie 
(hoeveel soorten, welke aantallen en/of welke dichtheden per soort, enzovoort) helder moet zijn. Ook 
de geschiktheid van gebieden moet goed worden onderbouwd. Hiervoor moeten kennissystemen 
worden ontwikkeld, een zeer kennis- en arbeidsintensief proces. De uitwerking hiervan brengt het 
risico met zich mee dat het systeem als top-down wordt ervaren en de streek niet de ruimte krijgt 
waar ze behoefte aan heeft, nu net het uitgangspunt van het nieuwe stelsel.  
 
Toch kunnen we niet zonder en de noodzaak ervan kan worden uitgelegd. Om tot een draagvlak te 
komen is belangrijk dat het beoordelingskader wordt gezien als een medium om wetenschappelijke - 
en praktijkkennis te delen, waar opstellers van gebiedsaanvragen en beoordelaars gelijkelijk gebruik 
van kunnen maken. De streek kan dan maximale ruimte nemen en creativiteit inzetten om datgene te 
realiseren waar de overheid – namens de samenleving – om vraagt. 
 
Aard Mulders,  
(opdrachtgever namens het ministerie van EZ, trekker van ‘Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016’) 
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Samenvatting 

In het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer dat per 2016 operationeel moet zijn, dienen streek-
collectieven gebiedsaanvragen in die door de overheid beoordeeld moeten worden. Hiervoor is een 
beoordelingskader ontworpen. Ecologische effectiviteit en economische efficiëntie zijn belangrijke 
aspecten. Het beoordelingskader begint bij het benoemen van doelen, vervolgens het identificeren van 
gebieden die hiervoor potenties hebben, dan de kennis die nodig is over ecologische randvoorwaarden 
en loopt tot het beoordelen van de plannen voor het realiseren van omstandigheden waarmee die 
doelen gerealiseerd kunnen worden.  
 
Een beoordeling van gebiedsaanvragen vergt heldere doelen. Het Rijk geeft aan belang te stellen in 
VHR-soorten, voor zover die door agrarisch natuurbeheer ondersteund kunnen worden. Door de 
provincies, al of niet in samenspraak met de streek, kunnen daar eventueel soorten aan worden 
toegevoegd. Op dit moment zijn aanvullende provinciale doelen niet bekend.  
 
Voor zover de doelen benoemd zijn, moet een concretiseringsslag worden gemaakt, van criteria naar 
normen. Voor de VHR-soorten moet bijvoorbeeld duidelijk worden welke soorten met behulp van 
agrarisch natuurbeheer kunnen worden ondersteund, welke aantallen per soort worden nagestreefd, 
om welke arealen het gaat en waar daarvoor de beste kansen liggen (waarschijnlijk uit te werken in 
een leefgebiedenbenadering). Zonder duidelijke, uitgewerkte doelstellingen is het niet mogelijk de 
gebiedsaanvragen te beoordelen. Hier ligt dus een duidelijke opgave voor het beleid. 
 
In het nieuwe stelsel wordt groot belang gehecht aan ecologische effectiviteit. Daarvoor is een degelijk 
inzicht vereist in de ecologische randvoorwaarden van de nagestreefde soorten. Hiertoe is het nodig 
dat de kennis daarvoor op een goede manier wordt ontsloten. Het gaat om de informatie en kennis, 
voor zover die van belang is voor het signaleren en oplossen van de knelpunten die het duurzaam 
voorkomen van de beoogde soorten in de weg staan. Dit geldt vooral in de context van het huidige 
agrarische cultuurlandschap, toegespitst op de mogelijke rol van agrariërs, waar nodig in relatie met 
aangrenzende natuurgebieden. 
 
De hierboven genoemde ecologische kennis alleen is niet voldoende, het gaat er uiteindelijk om, om 
deze te vertalen naar handelingen die in de praktijk door de beheerders kunnen worden toegepast. 
Hierbij kan gedacht worden aan: 
• Vuistregels over de kwaliteit en kwantiteit van omstandigheden die beoogde soorten stellen en die 

vertaald worden in aard en omvang van de te nemen maatregelen (invalshoek soorten).  
• Inzichtelijkheid hoe maatregelen -in een bepaalde landschappelijke of context- inwerken op de 

beoogde soorten en hoe maatregelen voor meerdere soorten kunnen worden ingezet (invalshoek 
maatregelen). 

 
En daarop volgend: het ontwikkelen van beoordelingssystematiek die inzichtelijk maakt of in een plan, 
dat onderdeel is van de gebiedsaanvraag, in voldoende mate wordt voldaan aan de randvoorwaarden 
die de nagestreefde soorten stellen. De maatregelen moeten op de geëigende ruimtelijke schaal 
geoffreerd en beoordeeld worden. Deze schaal loopt voor de verschillende soortengroepen sterk 
uiteen. Als grootst gemene deler kan het gebiedsniveau worden aangehouden. Bij voorkeur worden 
alle maatregelen van alle beheerders (agrarisch- en natuurgebied) opgenomen in de gebiedsaanvraag, 
zodat ze in onderlinge samenhang kunnen worden beoordeeld. 
 
De kosten voor agrarisch natuurbeheer worden bepaald door de maatregelen per gebiedseenheid en 
de omvang van het areaal. Om tot een optimale (= meest kosteneffectieve) inzet van het beschikbare 
budget te komen, zou begonnen moeten worden in die gebieden waar het minste nodig is voor een 
duurzame instandhouding van de beoogde soorten (aan te duiden als bijvoorbeeld A-gebieden). 
Vervolgens komen die gebieden in aanmerking, die daarop volgen (B-gebieden). Deze benadering 
wordt wel aangeduid als een kerngebiedenbenadering. Voor weidevogels is een 
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kerngebiedenbenadering uitgewerkt. Deze benadering kan provinciaal worden toegepast. Voor de 
andere soortgroepen zou een dergelijke benadering kunnen worden ontwikkeld.  
 
Tot nog toe richt het agrarisch natuurbeheer zich vooral op weidevogels. De resultaten voor deze 
soortengroep zijn tot dusverre niet afdoende. Er is evenwel veel kennis en er zijn instrumenten 
beschikbaar om belangrijke stappen voorwaarts te doen: voor deze groep ligt belangrijke 
effectiviteitswinst binnen handbereik. Vanuit het Rijk lijkt er met de focus op de VHR-soorten 
aangestuurd te worden op een verbreding naar andere soorten en soortgroepen. De opbouw van 
kennis en praktijkervaring voor deze uitbreiding zal de nodige tijd vergen.  
 
Het uitwerken van een beoordelingskader kan spanning oproepen met het uitgangspunt van het 
nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer om het initiatief bij de streek te leggen (top down karakter). 
Beoordeling aan de hand van rijks- en provinciale doelen roept al gauw top-down gevoelens op, terwijl 
‘de streek aan zet’ een bottom-up aanpak suggereert. Om deze spanning te vermijden is het 
belangrijk de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen helder te verwoorden. Het kan 
helpen als het beoordelingskader wordt benaderd als een medium om wetenschappelijke- en 
praktijkkennis te delen, waar gebiedsaanvraag-opstellers en beoordelaars zich gelijkelijk aan 
committeren. Een gemeenschappelijke kennisontsluiting (bijvoorbeeld online) is daar een belangrijk 
onderdeel van. Voor het opbouwen en onderhouden daarvan is belangrijk dat de stakeholders ‘mee 
kunnen kijken’. Hiervoor zou bij de instelling een breed samengesteld gremium kunnen worden 
overwogen, dat aan de hand van voortschrijdend inzicht in gezamenlijkheid vaststelt wat als 
voldoende effectieve en kosten-efficiënte en inpasbare maatregelen kunnen worden beschouwd. 
Hiermee kan een balans worden bereikt in de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen. 
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1 Inleiding 

Natuur en landschap zijn in Nederland nauw verweven met het landbouwkundig gebruik van het 
landelijk gebied. De schaalvergroting en intensivering van de voedselproductie zijn echter gepaard 
gegaan met een sterke verschraling van deze waarden. Maatschappelijk bestaat er een diep-
gewortelde wens om de natuur- en landschapswaarden te behouden en te versterken. Het agrarisch 
natuurbeheer is één van de strategieën die het beleid daartoe inzet. De regelingen rond agrarisch 
natuurbeheer hebben tot dusverre evenwel niet de resultaten opgeleverd die men ervan had 
verwacht. Zo is de negatieve ontwikkeling van de weidevogelstand niet gekeerd en zijn ook nauwelijks 
positieve effecten op het gebied van botanische doelstellingen gerealiseerd (Wiertsz et al., 2007; 
Kleijn, 2012; RLI, 2013).  
 
Om tot een verbetering te komen wordt door het ministerie van EZ en de gezamenlijke provincies 
gewerkt aan een Vernieuwd stelsel Agrarisch natuurbeheer voor Nederland (Dijksma, 2014), dat 
volgens planning per 2016 operationeel zal zijn. De kern van het vernieuwde stelsel is een collectieve 
benadering en het agrarisch natuurbeheer daar toe te passen waar het het meest kansrijk is voor een 
goed rendement ten aanzien van (Mulders, 2013): 
1. Verduurzaming van het agrarisch landschap, in het bijzonder internationale biodiversiteits- en 

waterverplichtingen (natuurrendement). 
2. Aan te sluiten bij praktijk en ervaring van ondernemers. 
3. Een effectiever en efficiënter stelsel, passend binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

2014-2020 (zie ook Van Doorn et al., 2012).  
 
Om aan te sluiten bij de praktijk en ervaring van de ondernemers en om te komen tot een effectief en 
efficiënt stelsel zal er gewerkt gaan worden met zogenaamde collectieve gebiedsaanvragen. In deze 
gebiedsaanvragen worden door de ‘streek’ doelen en in te zetten middelen uiteengezet, die worden 
aangeboden aan de overheid. De overheid beoordeelt deze gebiedsaanvragen en bepaalt of ze voor 
subsidiering in aanmerking komen.  
 
Bij het ontwikkelen van het nieuwe stelsel wordt onder meer aandacht geschonken aan het zoge-
naamde beoordelingskader. Dit kader geeft de principes aan waarmee de gebiedsaanvragen worden 
beoordeeld. De uitwerking daarvan is de doelstelling van dit project. In het kader van de opdracht die 
ten grondslag ligt aan dit project gaat het vooral om de ecologische effectiviteit. Daarnaast wordt 
aandacht gevraagd voor de economische efficiëntie.  
 
Het uitwerken van het beoordelingskader vergt dat er duidelijkheid is over de doelen. Van de kant van 
het Rijk zijn dat bij uitstek de internationale verplichtingen waar Nederland zich aan verbonden heeft. 
In hoeverre daar andere, nationale of provinciale doelen worden toegevoegd is onduidelijk en is 
onderdeel van diverse overleggen die hierover plaatsvinden. Voor zover de doelen benoemd zijn, 
wordt een concretiseringsslag gemaakt. Voor de -op zichzelf bekende- internationale doelen moet het 
bijvoorbeeld duidelijk worden om welke soorten het gaat die met behulp van agrarisch natuurbeheer 
kunnen worden ondersteund, welke aantallen per soort worden nagestreefd, om welke arealen dat 
gaat en waar daarvoor de beste kansen liggen. Voor de overige doelen geldt dat de soorten nog 
benoemd moeten worden. Zonder duidelijke, uitgewerkte doelstellingen is het niet mogelijk de te 
verwachten bijdrage van de gebiedsaanvragen voor het behalen van de biodiversiteitsdoelstellingen te 
beoordelen en vervolgens de effectiviteit van de uitgevoerde beheermaatregelen te evalueren. Hier ligt 
dus een duidelijke opgave voor het beleid. 
 
Dit project beoogt het beoordelingskader gezicht te geven. Het benoemen van de doelen zelf is – dat 
kan niet voldoende worden benadrukt – géén onderdeel van dit project. Omdat de doelen niet volledig 
zijn uitgewerkt kan er van een finale uitwerking van het beoordelingskader geen sprake zijn. De 
betekenis van dit project is er vooral in gelegen de aspecten die bij beoordeling van de gebieds-
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aanvragen te benoemen en zichtbaar te maken welke criteria en welke normen aangehouden zouden 
kunnen worden en wat mogelijke gevolgen daarbij zullen zijn.  
 
Het uitvoeren van het project is in overleg gebeurd met diverse personen en groepen die bij het 
ontwikkelen van het nieuwe stelsel zijn betrokken. Aard Mulders (Min. van EZ, trekker EZ-zijde en 
opdrachtgever), productgroep Kennis (onder leiding van Ada van Schijndel en Conny Clazing), 
productgroep Doelen (onder leiding van Jolanda de Winter) en de kerngroep Nieuw Stelsel ANB (onder 
leiding van Erik Lubberink, IPO). Uitwerking van het beoordelingskader is hand in hand gegaan met 
het denken in voornoemde groepen. In die zin heeft het project ook voor de voortgang van die 
groepen betekenis gehad en is deze rapportage de afsluiting van deze fase in de ontwikkeling van het 
nieuwe stelsel. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport berust geheel bij de auteurs, 
beleidsmatig heeft het geen status.  
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2 Doel- en vraagstelling 

Het project richt zich op de ontwikkeling van het beoordelingskader van het Nieuwe stelsel Agrarisch 
Natuurbeheer dat kan worden gebruikt bij de behandeling van de streekgebiedsaanvragen zoals die 
door gebiedscollectieven worden ingediend. Het beoordelingskader richt zich in de eerste plaats op de 
ecologische effectiviteit van voorgenomen beheer- en inrichtingsactiviteiten. Daarnaast wordt ook 
aandacht geschonken aan de economische efficiëntie.  
 
Omdat de doelen bij aanvang van het project nog niet helemaal zijn uitgekristalliseerd is een neven-
doel om, in wisselwerking met de verschillende overleggroepen rond het nieuwe stelsel, duidelijkheid 
te verkrijgen over de gevolgen die verschillende uitwerkingen van doelen met zich meebrengen. 
 
Omdat het beoordelingskader voor collectieve aanvragen het gehele traject omvat van doelstellingen 
tot en met inrichtings- en beheeractiviteiten in een plangebied, is op voorhand duidelijk dat in de 
beperkte tijdspanne van dit project geen volledige uitwerking mogelijk is. Het doel is om op hoofd-
lijnen een ontwerp te maken en zicht te geven op een aantal hulpmiddelen die bij de feitelijke 
beoordeling kunnen worden gehanteerd. 
 
Het ontwerpen van een beoordelingskader voor beheerplannen van collectieven kan gemakkelijk 
spanning oproepen met het kernpunt van het nieuwe stelsel: het initiatief te leggen bij de streek en 
meer gebruik te maken van de kennis en ervaring in de gebieden. Beoordeling aan de hand van rijks- 
en provinciale doelen roept al gauw top-down gevoelens op, terwijl ‘de streek aan zet’ een bottom-up 
aanpak suggereert. Om deze spanning te vermijden is het belangrijk de verantwoordelijkheden van de 
verschillende partijen helder te verwoorden. Deze verantwoordelijkheden dienen herkenbaar te zijn in 
het beoordelingskader. Het is daarom belangrijk dit kader in goed overleg met de collectieven-in-
wording vorm te geven. 
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3 Methode, afbakening 

Bij het ontwerp van het beoordelingskader van het Nieuwe stelsel van Agrarisch natuurbeheer wordt 
nauw aangesloten bij de te realiseren doelstellingen. Het hele proces wordt hierbij in beschouwing 
genomen: van doelbenoeming tot en met de beoordeling van de passendheid van de voorgenomen 
inrichtings- en beheermaatregelen, zoals die door collectieven op door hen aangegeven locaties 
worden voorgesteld.  
 
Bij het opzetten van een beoordelingskader komt onvermijdelijk een groot aantal punten aan de orde 
waarop duidelijkheid moet worden verkregen voordat de nadere uitwerking ter hand kan worden 
genomen. Deze punten worden benoemd en vervolgens wordt in de voorstellen voor het beoordelings-
kader daarop aangesloten. 
 
In het beoordelingskader wordt een overzicht van de verschillende items genoemd waaraan aandacht 
moet worden geschonken bij het beoordelen van gebiedsaanvragen. Richtinggevend voor het 
beoordelingskader is in de eerste plaats de ecologische effectiviteit en in de tweede plaats de 
economische efficiëntie.  
 
Het gaat in dit project om het beoordelingskader, de beoordelingssystematiek en de bijbehorende 
beoordelingsmaatstaven zelf worden in dit project niet uitgewerkt. Dit komt omdat specifieke doelen 
bij de start van het project niet waren benoemd. De uitwerking van de doelen kan pas ter hand 
worden genomen als de doelen zijn bepaald. Wel worden in dit project gevolgen inzichtelijk gemaakt 
die volgen uit het concretiseren van de (denkbeeldige) doelen en die van belang zijn voor de op te 
stellen gebiedsaanvragen. Deze gevolgen betreffen vooral het areaal dat voor beheer in aanmerking 
komt. Het areaal wordt bepaald door randvoorwaarden aan het aantal soorten/soortgroepen (en 
aantallen per soort) dat binnen één gebiedsaanvraaggebied is betrokken. De keuze van het areaal 
werkt op haar beurt door in de ecologische effectiviteit, de economische efficiëntie en last but not 
least: de budgetbehoefte. 
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4 Resultaten 

4.1 Beoordelingskader in hoofdlijnen 

Bij de ontwikkeling van het beoordelingskader is het goed rekenschap te geven van de uitgangspunten 
die aan het nieuwe stelsel ten grondslag liggen en helder te krijgen tegen welke achtergrond gebieds-
aanvragen worden beoordeeld. Deze worden hier puntsgewijs benoemd. 

Uitgangspunten in het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer 
Deze uitgangspunten zijn ontleend aan de brief van de Staatssecretaris van 8 maart 2013 (Dijksma, 
2013) en aan een aantal ambtelijke notities (van de projectgroep Nieuw Stelsel ANB). 
 
• Initiatief ligt bij de streek (gebiedsaanvragen). 
• Rijk is vooral voor internationale natuurdoelen verantwoordelijk (de provincie kan aanvullende 

doelen opstellen, bijvoorbeeld provinciale en regionale doelen). 
• Ecologische effectiviteit randvoorwaarde, aandacht voor kosteneffectiviteit. 
• Overheden stellen doelen vast, streek weet het beste waar het kan (nadat doelen zijn uitgewerkt). 
• Provincie beoordeelt de gebiedsaanvragen. 
• Beheer door collectieven onderdeel van integrale aanpak (ook gericht op milieu en klimaat…). 
• Sterke reductie van overheadkosten: 
 40-80 collectieve aanvragen. 
 professionalisering collectieven.  
 professionalisering aanvragen. 
 eenvoudige beoordeling, DR administratieve spil (?). 

De uitgangspunten leveren in combinatie met elkaar spanning op. De beoordeling zal logischerwijs 
aangrijpen op de gestelde doelen. De gebiedsaanvragen van de collectieven moeten zich daarop 
richten. Daarmee kan een spanning ontstaan tussen de bottom-up aanpak (‘initiatief ligt bij de 
streek’) en de top-down aanpak (overheden stellen doelen en beoordelen in hoeverre de 
gebiedsaanvragen overeenkomen met de doelen). 

Hoe gebiedsaanvragen te beoordelen?  
• Gebiedsaanvragen afzonderlijk? Gebiedsaanvragen in onderlinge samenhang? Dit is in verband met 

het bepalen in hoeverre landelijke doelen worden gehaald en het realiseren van een landelijke 
voortgangsadministratie. Dit stelt eisen aan de interprovinciale coördinatie. 

• Beoordeling afzonderlijke gebiedsaanvragen aan de hand van ‘absolute maatstaven’ of een 
tendersysteem (de beste gebiedsaanvragen honoreren, tot het budget op is)? Dit heeft gevolgen 
voor noodzaak van definitie van normen. 

• Hoe wordt bij de beoordeling van gebiedsaanvragen een relatie gelegd met het geheel aan doelen? 
Hoe zijn verschillende soortengroepen naast elkaar te hanteren? Tot nu toe lag het zwaartepunt bij 
weidevogels en botanische doelen en landschap, maar er valt een verbreding naar andere 
soortengroepen te verwachten: internationale verantwoordelijkheid voor niet-weidevogels, 
vleermuizen, vissen, amfibieën, vlinders, libellen e.d.1. 

• Kosteneffectiviteit, hoe moet dat worden meegenomen? Bijvoorbeeld: primair onderscheid tussen 
juiste en onjuiste soorten/locatie/maatregelen2.  

1
  NB. Voor weidevogels valt een enorme winst te maken, want: (1) er is bestaand draagvlak en expertise bij collectieven, 

(2) er is veel nieuwe kennis beschikbaar, (3) verbeteropgaven zijn te concretiseren (kerngebiedenbenadering, waar ook 
draagvlak voor is). Voorstel: met weidevogels verbeteringsslag beginnen; andere soorten(groepen) geleidelijk in het 
nieuwe stelsel  opnemen. 

2
  Bedenk dat voor weidevogels de focus doorgaans ligt op aantallen per soort c.q. dichtheden of op het totaal aantal 

broedparen van alle soorten gezamenlijk. Efficiëntie zou dan uitgewerkt kunnen worden in kosten per broedpaar of iest 
dergelijks. Voor andere soortengroepen is zo’n gedetailleerde uitwerking voorlopig niet haalbaar. 
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Bovenstaande statements vormen het kader waarbinnen de beoordeling plaatsvindt. De uitwerking 
van deze punten wordt in dit rapport verder niet behandeld. Sommige statements zijn richtinggevend 
voor de voorstellen voor verdere uitwerking. Dit geldt onder andere voor het uitgangspunt van 
‘initiatief ligt bij de streek’, het streven naar vermindering van de overheadkosten en de economische 
efficiëntie. Dit rapport gaat verder vooral in op het ontwerpen van het kader dat kan worden 
aangehouden bij beoordeling van de ecologische effectiviteit van de gebiedsaanvragen.  

Onderdelen van beoordelingskader 
Bij het opstellen van het beoordelingskader richten we ons in de eerste plaats op criteria (de 
relevante kenmerken) vaststellen. In een volgende fase kunnen de bijbehorende normen worden 
ontwikkeld (de mate waarin de kenmerken aanwezig moeten zijn). Bijvoorbeeld: een criterium is 
aanwezigheid van soorten waarvoor Nederland internationale verantwoordelijkheid heeft; de norm 
geeft vervolgens aan het minimum aantal soorten en/of het minimum aantal exemplaren per soort.  
 
In samenspraak met de opdrachtgever zijn in het beoordelingstraject van de gebiedsaanvragen de 
volgende elementen onderscheiden: 
 
1. Gaat de gebiedsaanvraag in op relevante soorten? 

Aangenomen wordt dat de doelen in termen van (aantallen) soorten en soms in aantallen per 
soort worden gedefinieerd3. Duidelijk moet zijn welke soorten relevant zijn. In principe kunnen dat 
soorten(groepen) zijn die naar voren worden gebracht door het Rijk en door de provincies. Bij de 
start van het project was hierover nog geen duidelijkheid. Inmiddels is duidelijk geworden dat het 
Rijk het agrarisch natuurbeheer vooral in wil zetten voor de soorten waarvoor Nederland 
internationale verantwoordelijkheid draagt.  

 Rijk: EU-relevante soorten, VHR/HR-lijst (en dan vooral die soorten waarvoor het agrarisch 
natuurbeheer geacht wordt een relevante betekenis te kunnen hebben. Een dergelijke lijst is 
inmiddels opgesteld in opdracht van Marten Meijers (overzicht in onderstaande tabel; zie 
Bijlage 1) 

 
 

Tabel 1 
Aantallen Vogel- en Habitatrichtlijn-soorten met een ongunstige staat van instandhouding (matig 
ongunstig en zeer ongunstig) waarvan verwacht kan worden dat agrarisch natuurbeheer (ANB) een 
bijdrage kan leveren aan verbetering of vergroting van leefgebied (zie ook Bijlage 1). 

 
 

3
  Bij doelstellingen rond natuur en biodiversiteit is een eerste keuzepunt of proces- dan wel patroondoelstellingen zullen 

worden gehanteerd. Hierover gaan langlopende discussies (over decennia) waarbij nu eens het accent wordt gelegd op 
patronen (te realiseren soortdiversiteit) en dan weer op processen (bevorderen natuurlijkheid van processen, zonder 
specifieke doelstellingen ten aanzien van soorten en diversiteit). Bij de ontwikkeling van het nieuwe stelsel wordt een 
combinatie nagestreefd: het doel is zodanige leefgebieden te ontwikkelen dat daarin goede kansen ontstaan voor het 
duurzaam voortbestaan van soorten waarvoor Nederland een internationale verantwoordelijkheid heeft. 

Tabblad in bijlage Geen bijdrage ANB Geringe bijdrage ANB Matige bijdrage ANB Grote bijdrage ANB

A.    Natura-2000: broedvogels 21 5 2 1
B.    Natura-2000: niet-broedvogels 20 2 9 1 5
C.    Natura-2000: overige soorten 16 7 2 3 4
D.    Habitattypen 54 8 2 0 0
E.     Niet Natura-2000: broedvogels 18 12 22 14 0
F.     Niet Natura-2000: niet-broedvogels 12 19 0 3 0
G.  Niet Natura-2000: overige soorten 1 7 3 2 6 7
H.    Niet Natura-2000: overige soorten 2 9 0 1 0 0

I.    Typische soorten - vogels 7 10 2
J.    Typische soorten - planten 459 43 5

Aantal soorten/habitattypen met een ongunstige staat van instandhouding
Aantal met gunstige 

staat van 
instandhouding 

Aantal soorten, ongeacht staat van instandhouding
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 Provincie: eventueel aanvullende doelen in termen van soorten van landelijk en/of provinciaal 

belang. Dit zouden bijvoorbeeld doelsoorten van de Natuurdoeltypen kunnen zijn of meetsoorten 
van de SNL. 

 Naast de zeldzaamheidswaarde van soorten is denkbaar dat voor het landelijk gebied ook soorten 
worden meegenomen die voor de belevingswaarde belangrijk zijn. Aan die betekenis van natuur in 
het landelijk gebied wordt steeds meer aandacht gegeven (PBL, 2011). In de natuurmeetlat van 
het CLM (Oosterveld et al., 1999) wordt hieraan aandacht besteed, maar deze lijst heeft tot 
dusverre geen officiële status gekregen. 

 
4. Komen de relevante soorten in het geoffreerde gebied voor? Of: heeft het gebied goede 

potenties voor voorkomen van soorten? 
Nadat is vastgesteld dat de gebiedsaanvraag zich op de juiste soorten richt, is de volgende stap 
vast te stellen of deze soorten daadwerkelijk in het gebied voorkomen of ten minste potentieel 
kunnen voorkomen. Hiervoor kunnen verspreidingskaarten of zogenaamde kansenkaarten4 
worden gebruikt. Naast het wel/niet voorkomen van soorten kunnen ook dichtheden worden 
beschouwd. Dergelijke informatie is in betrouwbare vorm slechts van een beperkt aantal soorten 
voorhanden. 

 
5. Kennis over het duurzaam voorkomen van de relevante soorten 

Als duidelijk is dat de gebiedsaanvraag de juiste soorten omvat die in het gebied (kunnen) 
voorkomen, is de volgende stap het aannemelijk maken dat men kennis heeft over de factoren 
(abiotisch en biotisch) die bepalen of een soort in een bepaald gebied duurzaam kan voorkomen.  

 
6. Wordt de kennis op een adequate manier in de praktijk toegepast? Hebben de 

maatregelen de juiste intensiteit, omvang (ruimtelijke uitgebreidheid) en juiste locatie? 
Dit is de laatste, doorslaggevende stap. Het gaat er om aannemelijk te maken dat de juiste kennis 
gekend wordt én dat deze op de juiste manier, op kosteneffectieve manier wordt toegepast.  

 
Hiermee is het beoordelingskader in hoofdonderdelen neergezet. In het vervolg van het rapport 
worden deze onderdelen nader uitgewerkt tot concrete overzichten en voorgestelde hulpmiddelen die 
voor de operationalisatie van het stelsel zouden kunnen worden ontwikkeld. Het betreft: 
1. Overzichten van soortenlijsten die voor het beleid relevant zijn en waarvoor het agrarisch 

natuurbeheer kan bijdragen aan het duurzaam voortbestaan in Nederland. 
7. Kaarten waarop de verspreiding van relevante soorten en soortengroepen wordt weergegeven. 

Daarbij wordt aangegeven welk deel binnen dan wel buiten de EHS ligt; dit laatste geeft een 
indicatie van de mogelijke relevantie van agrarisch natuurbeheer. 

8. Een overzicht van de factoren die bepalend zijn voor het duurzaam voortbestaan van soorten en 
soortengroepen die voor het beleid relevant kunnen zijn. 

9. Een vertaling van de onder 3 genoemde factoren naar beheervormen zoals die in het agrarisch 
natuurbeheer genomen zouden kunnen worden, ter ondersteuning van het duurzaam 
voortbestaan.  

 
De onder 2, 3 en 4 aangeduide resultaten vormen als het ware een eerste breed overzicht van wat 
ambities van het nieuwe stelsel van het agrarisch natuurbeheer zouden kunnen zijn en wat voor type 
hulpmiddelen bij de beoordeling van gebiedsaanvragen kan worden gebruikt. Wat betreft de onder 2 
aangekondigde kaarten, deze zijn bedoeld als een eerste generatie kaarten. Zij geven weliswaar de 
verspreiding van de nagestreefde soorten weer, maar zijn niet gelijk aan de te in beheer te nemen 
gebieden. Economische efficiëntie en budgetbeschikbaarheid kunnen tot een inperking nopen. Met 
deze kaarten kan in samenspraak met beleidsmakers aan een tweede set worden gewerkt die wél bij 
de beoordeling van de gebiedsaanvraag kan worden gebruikt. In dit rapport zijn slechts enkele 
kaarten opgenomen. De volledige set is opgenomen in Melman et al. (2013 en 2014). 

4
  Bij verspreidingskaarten is men afhankelijk van de volledigheid van een waarnemingsnetwerk. Door de samenhang tussen 

voorkomen van soorten en terreinkenmerken vast te stellen kan men voor niet onderzochte gebieden aan de hand van 
terreinkenmerken, waarvoor wel vlakdekkende informatie beschikbaar is, zogenaamde kansenkaarten opstellen waarin 
het voorkomen van soorten in termen van kansen kan worden weergegeven. 
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Ten slotte over de ontsluiting van het te ontwikkelen materiaal: het is voor de doorzichtigheid van de 
beoordeling van groot belang dat niet alleen beoordelaars, maar opstellers van gebiedsaanvragen over 
deze informatie en hulpmiddelen kunnen beschikken. Alleen dan zijn doelgerichte gebiedsaanvragen 
mogelijk en kan er ruimte worden gegeven aan de kennis er ervaring in de gebieden om natuurdoelen 
te realiseren die door het beleid belangrijk worden bevonden. Een digitale ontsluiting ligt daarbij voor 
de hand. Om deze reden is er in dit rapport ook een ontwerp op hoofdlijnen opgenomen hoe een 
dergelijke ontsluiting vorm zou kunnen worden gegeven (hoofdstuk 5). 
 
In de paragrafen 4.2 t/m 4.5 wordt op de onderdelen dieper ingegaan. Elk onderdeel wordt afgesloten 
met het signaleren van activiteiten die opgepakt kunnen worden bij het verder concretiseren van het 
beoordelingssysteem. 

4.2 Doelstellingen (gaat de gebiedsaanvraag in op 
relevante soorten?) 

Bij aanvang van het onderzoek bestonden over de doelstellingen van het natuurbeheer nog geen 
uitgekristalliseerde opvattingen, in ieder geval niet voor de groep soorten waarvoor het agrarisch 
natuurbeheer zou kunnen worden ingezet, zowel niet bij het Rijk als bij de provincies. In de discussie 
met de klankbordgroep van het voorloperproject (Alterra-rapport 2436) werd het agrarisch natuur-
beheer niet alleen voor de zeldzame soorten relevant geacht, maar ook voor de meer algemene 
soorten en soorten die bijdragen aan de belevingswaarde. 
 
Inmiddels is duidelijk geworden dat het Rijk het agrarisch natuurbeheer vooral in wil zetten voor de 
soorten waarvoor Nederland internationale verantwoordelijkheid heeft (de VHR-soorten5) en dan  
vooral voor die soorten waarvoor het agrarisch natuurbeheer potentieel van betekenis is voor het 
duurzaam voortbestaan (niet exclusief, maar in samenhang met de Natura 2000-gebieden). Daartoe 
heeft het ministerie een voorlopige werklijst samengesteld (EZ-notitie voorM. Meijers, 2013, zie 
Bijlage 1). Het Rijk geeft daarbij aan dat het niet alleen om de soorten zelf gaat, maar ook om de 
eco(systemen) waarin die soorten kunnen voorkomen, en komt daarmee overeen met de leefgebieden-
benadering (Ministerie van EZ, 2008). De doelen zijn dus zowel patroon- als procesgericht. Of er  
vanuit de provincies aan deze rijksdoelen aanvullende doelen worden toegevoegd is onduidelijk. Dat  
zal tijdens de verdere uitwerking van het nieuwe stelsel blijken (zie Ten Holt et al., 2013). In het meer 
of minder recente verleden zijn diverse lijsten opgesteld6 die zouden kunnen worden gebruikt om 
aanvullende doelen op te stellen: 
• Doelsoorten 

Doelsoorten7 zijn gedefinieerd als 'soorten die in het natuurbeleid met prioriteit aandacht krijgen 
vanwege hun beperkte aanwezigheid en/of hun negatieve trend op internationaal en/of nationaal 
niveau' (Bal et al., 2001). Deze doelsoorten zijn geselecteerd op basis van de zogenaamde 'itz'-
criteria, die de internationale relevantie, trend en nationale zeldzaamheid weergeven. Soorten die in 
deze lijst zijn opgenomen zijn voor hun instandhouding in aanzienlijke mate afhankelijk van 
Nederland, en/of vertonen in Nederland een dalende trend, en/of zijn in Nederland zeldzaam (Bal et 
al., 2001). De doelsoorten zijn verbonden aan de zogenaamde natuurdoeltypen ('een in natuurbeleid 
nagestreefd type ecosysteem dat een bepaalde biodiversiteit en een bepaalde mate van 

5
  Vogel - en habitatrichtlijn.  

Soorten vermeld op Bijlage 1 van de vogelrichtlijn en Bijlage 2, 4 en 5 van de habitatrichtlijn van de Europese Unie. 
Nederland moet voor de soorten van deze bijlagen die geregeld in Nederland voorkomen speciale maatregelen nemen en 
zorg dragen voor een goede staat van instandhouding. Als de soort voor haar voortbestaan in Nederland in zekere mate 
afhankelijk is van agrarisch gebied kan agrarisch natuurbeheer bijdragen tot een gunstige staat van instandhouding. Dit is 
speciaal van belang voor soorten die voor een belangrijk deel buiten gebieden van het Natura 2000-netwerk voorkomen 
en niet voldoende zijn opgenomen in de beheerplannen van de Natura 2000-gebieden (zie ook Kleijn, 2012). 

6
  Diverse soortenlijsten en hun functie staan zijn beschikbaar op: 

http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/eleni.db/eleni.db/i000253.html 
7
  Lijst doelsoorten beschikbaar op: 

http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=zoekwet&show=speciesList&rid=40 
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natuurlijkheid als kwaliteitskenmerken heeft' (Bal et al., 2001). Hoe meer doelsoorten, hoe beter het 
betreffende natuurdoeltype ontwikkeld is. 

• Andere lijsten, met zeldzaamheid als basis 
 Soorten genoemd in diverse verdragen, zoals de Bonn conventie en de Bern conventie en 

overeenkomsten, zoals AEWA en de Bats agreement waar Nederland zich aan verbonden heeft 
(maar zonder juridische afdwingbaarheid).  

 Nederlandse rode lijsten (3340 soorten)8  
Op de rode lijsten staan soorten die in Nederland zeldzaam zijn, dreigen te verdwijnen of 
inmiddels zijn verdwenen. Hoewel deze rode lijsten geen officiële juridische status hebben, 
kunnen ze wel worden gebruikt voor het toekennen van waarde aan soorten en aan de gebieden 
waarin ze voorkomen. Op basis daarvan kunnen beschermende maatregelen worden 
gerechtvaardigd.  

• Lijsten gebaseerd op zeldzaamheid en belevingswaarde 
Bovenstaande lijsten zijn gebaseerd op zeldzaamheid. Naast zeldzaamheid kan ook aan 
belevingswaarde aandacht worden besteed. Dit is lastig te vangen in het voorkomen van afzonderlijk 
soorten. Een voorbeeld van een poging daartoe is de natuurmeetlat (Oosterveld et al., 1999). Deze 
meetlat is naast zeldzaamheid en bedreigdheid ook gebaseerd op aantrekkelijkheid 
(belevingswaarde) van plantensoorten. Aantrekkelijkheid van plantensoorten is voornamelijk 
gebaseerd op bloemkleur en -grootte. Deze meetlat is gericht op gebruik door boeren. Zij worden 
hiermee in staat gesteld om inzicht te krijgen in hoeveel natuur zij 'produceren'. 

 
Deze lijsten vertonen overigens een zekere overlap. Als er door het beleid doelstellingen in termen van 
soorten worden toegevoegd, kunnen deze aan het beoordelingssysteem worden toegevoegd.  
 
 

Aandachtspunt voor het ontwikkelen van het beoordelingskader 

Vaststellen welke doelen met het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer bereikt moeten worden. Het gaat 
dan primair om de vraag of naast de VHR-soorten, die voor het Rijk belangrijk zijn, ook andere soorten 
worden toegevoegd (op basis van zeldzaamheidswaarde of door hun bijdrage aan de belevingswaarde, 
enz.). Deze doelen vormen de basis voor het kunnen vaststellen van de ecologische effectiviteit en de 
economische efficiëntie van het te ontwikkelen stelsel.  

 

4.3 Aanwezigheid soorten in gebied (komen de relevante 
soorten voor?) 

Het voorkomen van veel (doel)soorten en hoge dichtheden van deze soorten geeft een indicatie dat de 
condities in een gebied voor biotische en abiotische factoren (nog) geschikt zijn (geweest) voor deze 
soorten. De aanwezigheid van soorten is daarom een belangrijk criterium bij de beoordeling van de 
gebiedsaanvragen. Informatie over de aanwezigheid kan worden ontleend aan landelijke bestanden. 
Naast feitelijke aanwezigheid kan het ook belangrijk zijn om potentiele aanwezigheid mee te nemen: 
gebieden waar de betreffende soorten niet actueel voorkomen maar die wel geschikt zijn, al of niet na 
aanpassingen in inrichting en/of beheer.  
 
Door Melman et al. (2013; 2014) en Sierdsema et al. (2013) is voor een groot aantal soortengroepen 
de verspreiding in beeld gebracht. De daarin gehanteerde selecties zijn ontleend aan: (1) doelsoorten 
voor natuurdoeltypen (Bal et al., 2001), (2) relevantie voor natuurbeleid in bredere zin en verwachting 

8
  Overzicht beschikbaar op: 

http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?show=legislationList&site=eleni.db&view=eleni.db&id=i000253&page_alias=&l
egislation=Rode lijsten. 
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dat ANB daarvoor een bijdrage kan leveren, (3) VHR-status in combinatie met de verwachting dat het 
agrarisch natuurbeheer een bijdrage aan het duurzaam voortbestaan kan geven. 
 
Van de soortgroepen is het aantal km-hokken bepaald waarin de betreffende soortgroepen aanwezig 
zijn, verdeeld over het areaal buiten de EHS, randzone van de EHS en binnen de EHS, in absolute en 
in relatieve grootheden. Met dergelijke informatie wordt zichtbaar op welk areaal het agrarisch 
natuurbeheer zich zou kunnen richten en welk deel van het verspreidingsgebied met het agrarisch 
natuurbeheer zou kunnen worden gedekt.  
 
Om de verdeling van de verspreidingsbeelden binnen en buiten de EHS te bepalen is per km-hok 
bepaald of het hok, buiten de EHS, in de randzone van de EHS of binnen de EHS ligt. De grenzen die 
daarbij zijn aangehouden zijn: Buiten EHS: <1% EHS; Randzone EHS: 1-50% EHS; binnen EHS: 
>50% EHS. Voor het agrarisch natuurbeheer is vooral het gebied buiten de EHS en in de randzone 
van de EHS van belang. 
 
De ruimtelijke spreiding van deze gebieden is weergegeven in Figuur 1. 
 
 

 

Figuur 1 Links: het aandeel EHS per km-hok. Midden: de toekenning van km-hokken aan Buiten-
EHS, Rand-EHS en Binnen-EHS. Dit ‘masker’ is gebruikt bij de ruimtelijke analyses. Rechts: aandeel 
landbouwgrond per km-hok. 

 
 
Een samenvatting van de bevindingen voor de verschillende soortgroepen wordt weergegeven in 
Tabel 2 en 3. Voor kaartbeelden wordt verwezen naar Melman et al. (2013; 2014). 
 
Tabel 2 maakt duidelijk dat het areaal dat voor agrarisch natuurbeheer als relevant zou kunnen 
worden beschouwd op basis van het voorkomen van soorten sterk samenhangt met de drempelwaarde 
die wordt gehanteerd. Kijken we bijvoorbeeld naar weidevogels, dan komt één van de soorten in 53% 
van het buiten-EHS gebied voor. Kijken we naar het gebied met ten minste 30% doelrealisatie dan is 
dit 23%. Voor soorten van moeras is dit verschil nog groter: ten minste één soort komt in 39% van 
het buiten EHS-gebied voor, een 30% doelrealisatie slechts in 1%. Kijken naar het totaal van alle 
vogelsoortengroepen dat zijn deze aandelen 77% en 40%. Voor vogels lijken er buiten de EHS dus 
relatief veel aangrijpingspunten. Voor planten lijken er buiten de EHS ruimtelijk beduidend minder 
aangrijpingspunten. Het voorkomen van één van de soorten uit de verschillende habitats is buiten de 
EHS duidelijk lager dan voor de vogels (tussen de 6 en 38%; versus 39-52%). Aan een 30% 
doelrealisatie voldoet geen enkele groep. Dat laatste geldt echter ook voor het gebied binnen de EHS 
en de randzone. Kennelijk is een 30% doelrealisatie voor de plantgroepen afzonderlijk niet haalbaar. 
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Voor de overige soortgroepen gelden vergelijkbare bevindingen: één enkele soort wordt in een groot 
areaal aangetroffen, een 30% doelrealisatie in een veel geringer areaal.  
 
 

Tabel 2 
Het voorkomen (percentage van de km-hokken) van verschillende soortgroepen buiten de EHS, in de 
randzone en binnen de EHS. Linkerdeel: het voorkomen van tenminste één soort uit de betreffende 
groep; rechterdeel: het voorkomen van ten minste 30% van het aantal soorten uit de betreffende 
soortengroep. (Bron: Melman et al., 2013; 2014). 

Soortgroepen   Doelrealisatie >30% 

 Buiten EHS Rand EHS Binnen EHS Buiten EHS Rand EHS Binnen EHS 

Vogels       

  Weide 52% 45% 40% 23% 17% 18% 

  Moeras 39% 52% 47% 1% 5% 11% 

  Opgaande begroeiing 58% 82% 79% 15% 44% 47% 

  Heide, grazige randen, struweel 41% 55% 66% 9% 13% 20% 

  Alle vier groepen 77% 94% 98% 40% 64% 74% 

  Alle vier groepen minimaal 30% 

  doelrealisatie 

40% 64% 74% x x x 

       Planten       

  Weide 38% 71% 81% 0% 0% 0% 

  Moeras 20% 43% 51% 0% 0% 0% 

  Opgaande begroeiing 6% 17% 22% 0% 0% 0% 

  Heide, grazige randen, struweel 29% 58% 62% 0% 0% 0% 

  Akker 17% 36% 32% 0% 0% 0% 

       Overige soortgroepen       

Vleermuizen 33% 52% 53% 5% 10% 14% 

Reptielen 2% 7% 27% 2% 7% 27% 

Amfibien 25% 55% 71% 2% 12% 25% 

Vissen 26% 45% 43% 3% 11% 11% 

Dagvlinders 14% 32% 47% 0% 0% 3% 

Sprinkhanen 3% 15% 36% 0% 0% 2% 

Libellen 8% 21% 41% 0% 0% 4% 

 
 
Voor de VHR-soorten is door Sierdsema et al. (2013) - op basis van geostatistische modellen9- het 
verspreidingsgebied in beeld gebracht. Globaal zijn de verdelingskarakteristieken binnen en buiten-
EHS hetzelfde als bij bovenbeschreven exercities naar voren zijn gekomen (Tabel 2). De HR-
vissoorten, bijvoorbeeld, worden in 29% van de buiten-EHS hokken aangetroffen, terwijl dit voor alle 
beschouwde vissoorten 26% was (Tabel 3).  
 
 

9
  Met geostatistische modellen worden gebieden zonder waarnemingen op basis van hun abiotische kenmerken ingevuld en 

geven daarmee naast vastgestelde ook veronderstelde aanwezigheid weer. Het verspreidingsbeeld is dus ruimer dan uit 
de basisdata naar voren komt.  
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Tabel 3 
Het aandeel km-hokken van het areaal buiten-EHS waar soorten van de betreffende groep zijn 
aangetroffen. Op basis van Melman et al., 2014 en Sierdsema et al. (2013). 

 Alle beschouwde soorten HR-soorten 

Vleermuizen 33% 26% 

Vissen 26% 29% 

Amfibieën 25% 24% 

Reptielen 2% 3% 

Vlinders 14%  

14% Libellen 8% 

Sprinkhanen 3% nvt 

 
 
Ook voor de HR-soorten geldt dat het areaal sterk samenhangt met het aantal soorten per km-hok 
(Tabel 4). Voor vleermuizen is het verschil relatief klein (11.2% van het buiten EHS-gebied bij één 
soort per km-hok => 5.2% bij drie soorten per km-hok), voor amfibieën echter zeer groot (17.8%=> 
0.8%). 
 
 

Tabel 4 
Het aantal km-hokken in het buiten-EHS gebied waarin HR-soorten uit de betreffende groep met 1, 2 
en 3 soorten zijn vertegenwoordigd (Bron: Sierdsema et al., 2013 in Melman et al., 2014). 

HR-soorten met 1 soort (%) met 2 soorten met 3 soorten 

Vleermuizen 11.2 6.9 5.2 

Vissen 18.7 5.9 4.0 

Amfibieen 17.8 4.4 0.8 

 
 
Iets vergelijkbaars zien we bij het aantal soortgroepen dat tezamen in km-hokken voorkomt. 
(Figuur 2). Vooral in het buiten-EHS gebied zien we dat het areaal sterk terugvalt bij een hoger aantal 
soortgroepen. Zo omvat het areaal met een vertegenwoordiger van ten minste één soortengroep 26% 
van het buiten-EHS gebied en 9% bij aanwezigheid van drie soortengroepen. 
 
 

Figuur 2 Het aandeel van de km-hokken waarin verschillende aantallen soortgroepen voorkomen 
(vleermuizen, vissen, amfibieën, reptielen, vlinders) . Buiten EHS (links), randzone EHS (midden) en 
binnen-EHS (rechts).  
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Opvallend is overigens dat in de randzone van de EHS en binnen de EHS het areaal met 2-3 (4) 
soortgroepen groter is dan met 1 of 0 soortgroepen. Dat illustreert wederom de aanzienlijk grotere 
biodiversiteit van de EHS vergeleken met het daarbuiten liggende gebied. 
 
 

 

Figuur 3 Verspreidingsbeeld van km-hokken met: (links) één vertegenwoordiger van één van de 
soortengroepen; (midden) het aantal soortengroepen per km-hok en (rechts): het aantal soorten-
groepen met een relatief hoog aantal soorten per soortgroep (vleermuizen, vissen, amfibieën, 
reptielen, dagvlinders). 

 
 
De voor de tabellen 2, 3 en 4 beschreven fenomenen worden geïllustreerd in Figuur 3. De 
afbeeldingen laten een toenemende contractie van het areaal zien in de reeks van voorkomen van één 
soort (links) naar veel soortengroepen (midden) naar veel soortengroepen met een relatief groot 
aantal soorten per soortgroep (rechts).  
Dergelijke verspreidingsbeelden geven aanknopingspunten om te beslissen om het agrarisch 
natuurbeheer ruimtelijk meer of minder specifiek of juist generiek in het landelijk gebied in te zetten: 
in gebieden waar ten minste één soort/soortengroep voorkomt of in gebieden waar meerdere 
soortengroepen voorkomen. 
 
Deze bevindingen laten zien dat er een zeer sterke samenhang bestaat tussen de eisen die worden 
gesteld aan het voorkomen van soorten en het areaal waar hieraan wordt voldaan. Het vaststellen van 
de doelen en de verdere concretisering daarvan is dus essentieel voor het areaal waar het agrarisch 
natuurbeheer op aangrijpt. Dit heeft op zijn beurt gevolgen voor het benodigde budget en op een 
evenwichtige inzet van dit budget. Dit aspect zal dus onvermijdelijk in hoge mate aan de orde zijn bij 
het beoordelen van de gebiedsaanvragen. 
 
 

Aandachtspunt voor het ontwikkelen van het beoordelingskader 

Naast het vaststellen van de doelen in termen van afzonderlijke soorten is nodig dat criteria en normen 
worden uitgewerkt over aantallen soorten, over de aantallen per soort en over de verdeling daarvan over 
de soortgroepen die per gebied of in de gebieden gezamenlijk voorkomen. Hiermee kan het areaal worden 
afgebakend waar het agrarisch natuurbeheer wordt ingezet (zie Figuur 4). Dit met het oog op het ter 
beschikking te stellen budget, de te verwachten ecologische effectiviteit en de economische efficiëntie. 
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Figuur 4 Voor het beoordelen van gebiedsaanvragen is van belang dat deze ingaat op voor het 
beleid relevante soorten, dat het gebied voldoende geschikt en van belang is voor de betreffende 
soorten en dat met het beheer voldoende wordt ingespeeld om een bijdrage voor het duurzaam 
voortbestaan te realiseren. 

 
 
Keuzepunt 1: Keuze van relevante soorten, alleen te relateren aan internationale verplichtingen 
(VHR-soorten) of ook aan landelijke en provinciale kwaliteiten? 
 
Keuzepunt 2: Landelijke soortenlijsten hanteren of lijsten samenstellen voor afzonderlijke provincies 
of regio’s? Groslijsten gebruiken of soorten indelen naar habitattype (al dan niet binnen een provincie 
of regio)? 
 

Geschiktheid van gebieden vloeit niet alleen voort uit de verspreidingspatronen. 
Budgettaire ruimte noopt tot verdere focussing (bijvoorbeeld normering voor aantallen 
van soorten, dichtheden van soorten en verdeling over verschillende soortengroepen). 
De doelen dienen hierop nader te worden uitgewerkt. 

 
Keuzepunt 3: Voor welke soortgroepen wordt het agrarisch natuurbeheer ingezet? Het huidige 
agrarisch natuurbeleid is vooral gericht op weidevogels (en dan vooral grutto) en in mindere mate op 
akkervogels en flora. De VHR-lijst is breder. Is dit aanleiding om de focus te verbreden? 

 
De keuze voor beheermaatregelen gericht op de ene soort(en groep) zijn niet nood-
zakelijkerwijs goed voor de andere soort; ze kunnen zelfs strijdig zijn (bijvoorbeeld de ene 
soort is gebonden aan openheid, de ander aan beslotenheid van het landschap). In die 
gevallen moet er een keuze gemaakt worden voor de ene biotoop boven de andere.  

De gebiedsaanvraag gaat over 
relevante soorten in gebieden met 

potentie voor deze soorten 

Het geoffreerde 
gebied is van 
belang voor de 
soort(groep) 
• Soort komt er voor in 

hoge dichtheid 
• Gebied heeft potentie 

voor de soort 

Agrarisch gebied is 
van belang voor 

de relevante 
soort(groep) 

De soorten in de 
aanvraag zijn 

relevant voor de 
doelstellingen 
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4.4 Factoren die duurzaam voortbestaan bepalen  
(is er kennis over de soorten?) 

Naast het in beeld brengen van de verspreiding is voor de verschillende soorten/soortgroepen inzicht 
noodzakelijk in het geheel van factoren (abiotische condities en inrichting van een gebied) dat nodig is 
om tot een duurzaam voortbestaan van soorten te komen. Zie hieronder voor enkele voorbeelden van 
abiotische condities en condities die met de inrichting en beheer van een gebied te maken hebben. 

Abiotische condities 
• Grondwaterstand (centimeter boven / onder maaiveld) 
• Kwel 
• Ruimtelijke omvang (hectare) 
• Aan / afwezigheid van verstorende elementen (wegen, spoorlijnen, elektriciteitskabels, etc.) 
• Grondsoort (klei, zand, veen, etc.) 

Inrichting en beheer 
• Natuurlijke elementen (houtwallen, sloten, hoge bomen, brede rietkraag, etc.) 
• Grondgebruik (type gewas, vegetatiebedekking) 
• Bemesting 
• Begrazing 
• Oogstregime 
• Gebruik bestrijdingsmiddelen 
• Verstoring en handhaving rust (mensen, vee) 
 
Voor de verschillende soorten en soortgroepen kan een lijst opgesteld worden waarin de condities die 
het voorkomen bepalen vermeld worden. Dit moet zoveel mogelijk gebeuren in toetsbare eenheden. 
Voor elke soort kan een range met geschikte waarden (minimum tot maximum waarde) opgesteld 
worden waaraan het geoffreerde gebied, met behulp van de voorgestelde beheermaatregelen, moet 
voldoen. Ook zou er een optimale waarde gegeven kunnen worden en worden vermeld wanneer een 
gebied zeker niet geschikt is. 
 
Over de meeste soortengroepen is veel kennis over de ecologie aanwezig, deels in de vorm van 
literatuur, deels in de vorm van expert-kennis. Uit de gebiedsaanvraag zal moeten blijken dat men 
over deze kennis beschikt. Om dit op een inzichtelijke manier te kunnen beoordelen is het wenselijk 
dat er een gemeenschappelijke kennisbasis wordt ontwikkeld waarin dergelijke informatie wordt 
samengebracht. Het gaat dan vooral om de kennis die relevant is voor het oplossen van de knelpunten 
in de te beheren gebieden.  
 
In de twee voorloperprojecten is voor de diverse soortengroepen een quick-scan uitgevoerd waarbij is 
gezocht naar informatie over de factoren die belangrijk zijn voor het duurzaam voorkomen. Gebruik is 
gemaakt van bij de auteurs aanwezige kennis en literatuur en van informatie die daarover kon worden 
getraceerd via internet. Er is vooral gezocht naar die informatie waarmee een link kan worden gelegd 
met inrichtings- en beheerfactoren (Melman et al 2013; 2014). 
 
De volgende stap bij het opstellen en bij de beoordeling van de gebiedsaanvragen is het verkrijgen 
van overzicht over de factoren die het duurzaam voortbestaan van soorten bepalen. De kennis die 
hierover bestaat moet worden ontsloten en in praktische termen ten aanzien van inrichtings- en 
beheerhandelingen te worden vertaald. Daaraan wordt inmiddels gewerkt in de vorm van soortfiches. 
Een eerste, voorlopige vorm van zo’n fiche is opgesteld (Bijlage 2). 
 
In Melman et al. (2013; 2014) wordt voor de verschillende soortengroepen een globaal overzicht 
gegeven. Op hoofdlijnen zijn inrichtings- en beheermaatregelen beschreven om het duurzaam voor-
komen te versterken, vooral gericht op het agrarische cultuurlandschap. In algemene zin gaat het om 
het extensiveren van het landbouwkundig gebruik (mestgift, maaifrequentie, vermindering gebruik 
insecticiden, herbiciden en ontwormingsmiddelen), het verbeteren van de waterkwaliteit, water-
kwantiteit en de drooglegging. Daarnaast zijn de landschappelijke opbouw (openheid dan wel de 
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beslotenheid), het behoud en beheer van landschapselementen en lijnen in het landschap en het 
aanbrengen van variatie in structuur van belang (de zogenaamde groenblauwe infrastructuur). Verder 
is het vermijden van verstoring belangrijk, voor een deel aan de landbouw gekoppeld en voor een deel 
verbonden met andere sectoren (verkeer, bebouwing, recreatie). De sleutelfactoren voor de 
verschillende soorten kunnen sterk uiteen lopen. Bijvoorbeeld, zonder daarin volledig te kunnen zijn: 
voor vleermuizen is het de beschikbaarheid van voedsel (insecten) en ruimtelijke geleidingsstructuren 
(houtsingels), voor weidevogels landschappelijke openheid, geringe drooglegging en adequaat maai-
/weidebeheer, voor vissen waterkwaliteit, gelegenheid voor paaien en verbreidingsmogelijkheden en 
voor vlinders en zweefvliegen de aanwezigheid van waardplanten, nectarplanten en overwinterings-
mogelijkheden. Voor plantensoorten gaat het om grondsoort, drooglegging, grondgebruik (inclusief 
dynamiek en continuïteit). De ruimtelijke schaal waarin de maatregelen nodig zijn hangt sterk van de 
soorten af en loopt uiteen van enkele tientallen m2 (sommige vlinders, bijen) tot meer dan 100-400 ha 
(weidevogels). Ook de vorm loopt sterk uiteen: soms kan worden volstaan met punt- of lijnvormige 
landschapselementen (soorten van bosjes; soorten van slootkanten, van akkerranden of van hout-
singels), in andere gevallen is perceeldekkend beheer (vlakvormig) noodzakelijk (voor weidevogels), 
terwijl voor andere soortgroepen een combinatie van landschapselementen en perceeldekkend beheer 
benodigd is (vleermuizen, struweelvogels). 
 
Agrarisch natuurbeheer is het meest effectief als het wordt ingezet in de directe nabijheid van bron-
gebieden (zie o.a. Leng, 2009; Geertsema et al., 2002, 2005; Dorp en Opdam, 1987). Voor vrijwel 
alle soorten geldt dat de diversiteit en de dichtheden in de EHS groter zijn dan daarbuiten. Voor de 
meeste soorten zullen daar ook de brongebieden liggen. Agrarisch natuurbeheer kan daarom het best 
in samenhang met het EHS-beheer worden gepland en uitgevoerd. De collectieven-benadering, 
waarbij alle beheerders in een gebied samenwerken, biedt voor zo’n afstemming kansen. Bij de 
beoordeling is het derhalve van belang ruimtelijke aspecten mee te nemen. 
 
 

Aandachtspunt voor het ontwikkelen van het beoordelingskader 

Het opbouwen van een kennisbasis waarin informatie en kennis is onderbracht, voor zover die van belang 
is voor het signaleren en oplossen van knelpunten voor de beoogde soorten. Dit is in vooral in de context 
van het huidige agrarische cultuurlandschap, al of niet in relatie met aangrenzende natuurgebieden. 

 

4.5 Vertalen van kennis in inrichtings- en 
beheerhandelingen. (wordt de kennis omgezet in 
adequate inrichtings- en beheeractiviteiten?  

Bij de gebiedsaanvragen gaat het niet alleen om het hebben van de kennis van de factoren zoals 
hierboven beschreven, maar ook om het adequaat vertalen van die kennis in inrichtings- en 
beheermaatregelen. De maatregelen moeten resulteren in omstandigheden die overeenkomen met de 
randvoorwaarden die de soorten stellen. Maatvoering is hier cruciaal: de maatregelen moeten in het 
juiste gebied en de juiste plaats, op het juiste moment en in de juiste omvang worden genomen. 
 
De geschiedenis van het weidevogelbeheer geeft aan hoe langdurig en weerbarstig de zoektocht is om 
kennis op een effectieve manier in de praktijk te brengen. Aanvankelijk stond de maatregel 'uitstellen 
maai/weidedatum' centraal, zonder kritisch te kijken naar de juiste locatie (landschappelijke 
geschiktheid) en de juiste omvang. Ook de betekenis/impact van de activiteiten buiten het beheerde 
gebied werd slechts zeer beperkt meegenomen.  
Het geheel van de ervaringen heeft geresulteerd in het inzicht dat het er om gaat voldoende 
kuikenland voor opgroeiende jongen te realiseren en dat dit het meest effectief en efficiënt kan 
worden bereikt met een kerngebiedenbenadering. (Teunissen et al., 2012; Melman et al., 2012; 2013; 
Ten Holt et al., 2013). In de te beheren gebieden moeten nesten ongestoord uitgebroed kunnen 
worden en gedurende het hele opgroeiseizoen moeten er voor de kuikens voldoende voedsel en 
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schuilmogelijkheden zijn. Voor de agrariërs is het het best inpasbaar en voor de te besteden 
gemeenschapsgelden het meest efficiënt als het geheel aan beheerinspanningen is afgestemd op de 
aanwezige dan wel beoogde weidevogelpopulatie. Om tot een transparante manier van beoordelen te 
kunnen komen en het opstellen van gebiedsaanvragen effectief te kunnen doen, is het belangrijk dat 
opstellers en beoordelaars van dezelfde bronnen gebruik maken. Het meest doelmatig is om daartoe 
te werken aan een gemeenschappelijke ontsluiting van de beschikbare kennis. 
 
Voor weidevogels, tot dusverre de belangrijkste soortengroep waar het agrarisch natuurbeheer zich op 
richt, zijn daarvoor inmiddels hulpmiddelen beschikbaar. Eén ervan is het kennissysteem Beheer-op-
Maat (Melman et al., 2010; 2012b). Dit online systeem is ontwikkeld om weidevogelbeheerplannen 
geautomatiseerd te kunnen beoordelen. Met het systeem wordt getoetst of in het beheerde gebied 
wordt voldaan (kwantiteit en kwaliteit) aan de randvoorwaarden die de nagestreefde soorten aan hun 
omgeving stellen. Aan de hand van enkele kentallen wordt een beeld verkregen van de doelmatigheid 
van een beheerplan (Figuur 5). Het systeem is voor de grutto operationeel, een uitbreiding naar 
enkele andere soorten is in ontwikkeling en komt naar verwachting winter 2013/14 beschikbaar 
(Melman et al., 2014). Belangrijkste verdienste van een dergelijk systeem is dat de kwaliteit van het 
weidevogelbeheer is geobjectiveerd en er gericht over al of niet noodzakelijk verbeteringen van 
gedachten kan worden gewisseld. Het kan een bijdrage leveren bij de stroomlijning van het 
planvormingsproces en aan een reductie van de overheadkosten bij de beoordeling. Voor andere 
soorten(groepen) is een dergelijk systeem nog niet beschikbaar. Voor deze soorten is in eerste 
instantie noodzakelijk dat bestaande kennis wordt ontsloten. Daaraan wordt inmiddels gewerkt in de 
vorm van soortfiches. Een eerste, voorlopige vorm van zo’n fiche is opgesteld (Bijlage 2). 
 
 

 

Figuur 5 Beoordeling van weidevogelbeheer (mozaïek). Links: kaartje met verschillende 
graslandtoestanden behorend bij gekozen beheervormen op half april (l) en eind mei (r). Het rode 
deel van cirkeldiagram geeft de fractie van de territoria weer waarvoor het beheer ontoereikend is. 
Rechts: kentallen waarmee het beheerplan kan worden beoordeeld (op geschiktheid gebied, dichtheid 
aan territoria, aandeel territoria met toereikend beheer). 

 
 
Voor de andere soorten en soortengroepen is het noodzakelijk ook dergelijke kennis en ervaring op te 
bouwen. Aspecten die van belang zijn bij de beoordeling van voorgenomen beheermaatregelen: 
1. Zijn het adequate maatregelen voor het betreffende biotoop en de aanwezige, beoogde soorten? 

(bijdragend aan de juiste abiotische condities (bijvoorbeeld landschappelijke kenmerken,  
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vocht e.d.) en de juiste biotische omstandigheden (foerageer- en schuil- en 
voortplantingsmogelijkheden)) 

2. Worden de maatregelen op de juiste locatie uitgevoerd (kerngebied / gebied met potentie)? 
3. Hebben de maatregelen de juiste ruimtelijke omvang? 
4. Vinden de maatregelen in de juiste periode plaats? 
 
 

Aandachtspunt voor het ontwikkelen van het beoordelingskader 

Het ontwikkelen van een kennissysteem dat: 
- Vuistregels geeft over de kwaliteit en kwantiteit van omstandigheden die beoogde soorten stellen en 

die vertaald worden in aard en omvang van de te nemen maatregelen (invalshoek soorten).  
- Inzichtelijk maakt hoe maatregelen -in een bepaalde landschappelijke of context- inwerken op de 

beoogde soorten en hoe maatregelen voor meerdere soorten kunnen worden ingezet (invalshoek 
maatregelen). 

En daarop volgend: het ontwikkelen van een beoordelingssystematiek die inzichtelijk maakt of in een 
plan, dat onderdeel is van de gebiedsaanvraag, in voldoende mate wordt voldaan aan de 
randvoorwaarden die de nagestreefde soorten stellen. 
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5 Naar een kennis-/informatiesysteem 
ter ondersteuning van 
subsidieaanvragen voor collectief 
agrarisch natuurbeheer10 

5.1 Toelichting 

Dit hoofdstuk beschrijft een mogelijk te realiseren kennis-/informatiesysteem ter ondersteuning van 
subsidieaanvragen voor collectief agrarisch natuurbeheer. Hierbij worden aannamen gedaan over de 
manier waarop dit proces verloopt en over de kennis en informatie die vereist zijn om dit proces en de 
betrokken actoren te ondersteunen (bij de besluitvorming). 
Het doel van dit kennis-/informatiesysteem is meerledig: 
1. Zorgdragen voor de transparantie en traceerbeerbaarheid van subsidieaanvragen voor collectief 

agrarisch natuurbeheer. 
2. Verhogen van de efficiëntie van subsidieaanvragen door vooraf al zaken te ondervangen 

(bijvoorbeeld door het selecteren van soorten en locaties en het controleren van 
subsidieaanvragen). 

3. Zorgdragen voor de eenduidigheid en kwaliteit van onderliggende gegevens en informatie 
(bijvoorbeeld over het voorkomen van soorten) en ook voor de interpretatie (beoordeling) van 
desbetreffende gegevens en informatie (bijvoorbeeld via duidelijke beoordelingscriteria en 
maatlatten). 

4. Leren over de effecten van inrichting- en beheermaatregelen op het duurzaam voortbestaan van 
beleidsrelevante flora- en faunasoorten.  

 
De doelgroep van het systeem bestaat primair uit de subsidieaanvragers (de agrarische collectieven), 
-beoordelaars (de toetsende instanties) en -verleners (de subsidie-verlenende instanties). Het 
systeem hoeft zich hiertoe echter niet te beperken. Ook voor provinciale- en rijksambtenaren en 
bestuurders kan het systeem waardevolle kennis en informatie opleveren om het rijks- en provinciaal 
beleid te evalueren en bij te sturen (zie Ministerie van EL&I, 2011; Schmidt et al., 2012). 
 
In de volgende paragraaf wordt het proces en de actoren beschreven. Deze beschrijving is als 
uitgangspunt genomen voor de daarop volgende paragraaf waarin het kennis-/informatiesysteem 
wordt beschreven. Dit is slechts een globale weergave van het systeem (nog geen ontwerp) en moet 
in samenspraak met de actoren (de gebruikers) verder uitgewerkt worden. 

5.2 Het proces en de actoren 

In Figuur 6 zijn het proces en de actoren schematisch weergegeven.  
Het agrarische collectief (AC) heeft informatie nodig voor de subsidieaanvraag. Het AC wil weten wat 
in hun (plan-)gebied de mogelijkheden zijn om subsidie aan te vragen voor de bescherming en het 
behoud van beleidsrelevante flora- en faunasoorten en welke inrichting- en beheermaatregelen voor 
de desbetreffende soorten relevant zijn. Het AC wil ook weten welke kosten en baten (het subsidie-
bedrag versus de kosten voor de uitvoer van maatregelen, dit binnen de context van het bedrijfs-
systeem en de te behalen resultaten) aan maatregelen verbonden zijn en in hoeverre de maatregelen 
passen binnen de bestaande bedrijfsvoering van betrokken agrarische bedrijven. Het AC stelt ook een 
plan van aanpak voor om de resultaten/effecten van de te nemen inrichting en beheermaatregelen te 
monitoren. 

10
Aan dit hoofdstuk hebben J.M. Houtkamp en B. Vanmeulebrouk meegewerkt. 
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Figuur 6 Proces en actoren subsidieaanvragen collectief agrarisch natuurbeheer. 

 
 
Bij voorkeur wordt het AC hierin geadviseerd met bijvoorbeeld monitoringprotocollen. De data die het 
AC inwint worden ter beschikking gesteld aan het systeem.[1] 
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De toetsende instantie (TI) toetst of het agrarisch collectief (AC) om gegronde redenen subsidie heeft 
aangevraagd voor het nemen van maatregelen voor de bescherming en het behoud van beleids-
relevante flora- en faunasoorten. Ook wil de TI weten of het AC een goede aanpak voor ogen heeft om 
de effecten van de te nemen inrichting- en beheermaatregelen te monitoren. [2] Als het akkoord is 
geeft de TI positief advies, als het niet akkoord is adviseert de TI de subsidieaanvraag af te wijzen, 
inclusief een motivering van deze afwijzing.[3] 
De subsidieverlenende instantie (SI) verleent bij positief advies van de toetsende instantie (TI) de 
subsidie aan het agrarisch collectief (AC). [4] 
Het AC voert vervolgens de inrichting- en beheermaatregelen uit en monitort de effecten (behaalde 
resultaten. [5] Het AC voert informatie in over de genomen maatregelen en behaalde resultaten in het 
systeem.[6] 
De evaluerende instantie (EI) beoordeelt mede op basis van de informatie over de genomen 
maatregelen (en hieraan verbonden kosten) en behaalde resultaten in hoeverre met het 
subsidiestelsel voor agrarisch natuurbeheer (beleidsinstrument) de beleidsdoelen zijn gerealiseerd. 
Achterliggende oorzaken worden onderzocht. [7] Deze kennis wordt teruggekoppeld met de agrarische 
collectieven en toetsende en subsidie verlenende instanties. Indien gewenst worden inrichting- en 
beheermaatregelen en/of monitoringprotocollen aangepast. Op deze manier ontstaat een lerend 
systeem.[8] 

5.3 Het kennis-/informatiesysteem 

De informatie 
Informatie is nodig over (zie Figuur 7): 
1. Het voorkomen / de verspreiding / de dichtheid van beleidsrelevante flora- en faunasoorten 

(specifiek voor het plangebied). 
2. De aanwezigheid van geschikte (of geschikt te maken) biotopen voor beleidsrelevante flora- en 

faunasoorten (specifiek voor het plangebied). 
3. De begrenzing van het plangebied (perceelsinformatie en informatie over inrichting- en 

beheermaatregelen per perceel => beheerplan). 
 
 

 

Figuur 7 Informatie op basis waarvan beoordeeld wordt om een subsidie aan te vragen en wel of 
niet toe te kennen. De resultaten van de beoordeling (via het systeem) worden gerapporteerd aan de 
aanvrager (het agrarisch collectief), de toetsende instantie en/of de subsidie verlenende instantie.  

 
 
Deze informatie is niet zonder meer voor handen. Dat geldt vooral voor de verspreiding van 
beleidsrelevante soorten (nabijheid kerngebieden) en de aanwezigheid van geschikte biotopen voor 
desbetreffende soorten. Deze informatie is veelal gebaseerd op waarnemingen en karteringen 
ingewonnen in het kader van monitoring programma’s zoals het Netwerk Ecologische Monitoring of op 
ad hoc basis door vrijwilligers (bijvoorbeeld www.waarneming.nl). Deze monitoringgegevens worden 
opgeslagen en beheerd in databanken, zoals bijvoorbeeld soortwaarnemingen in de Nationale 
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Databank Flora- en Fauna. Deze data moeten eerst bewerkt worden om hier bruikbare informatie uit 
af te leiden, bijvoorbeeld met statistische procedures.  
Dit proces van het inwinnen (monitoring), de opslag en beheer (data) en de bewerking van data (tot 
informatie) en interpretatie van deze informatie (assessment) en de communicatie hierover via 
bijvoorbeeld rapportages, wordt door het Europees Milieu Agentschap (EAA) verbeeld met de 
zogenaamde MDIAR-keten (zie Figuur 8). 
 
 

 

Figuur 8 De MIDIAR-keten voor de inwinnen, opslag en evaluatie/rapportage van het Europese 
Milieu Agentschap. 

 
 
Het kennis- en informatiesysteem bestaat in feite dus uit de bovenste drie lagen van deze piramide en 
blijft dus afhankelijk van de manier waarop andere organisaties invulling geven aan de onderste twee 
lagen. 

Het systeem 
In Figuur 9 staat geschetst hoe een kennis-/informatiesysteem ter ondersteuning van het aanvragen 
van subsidies voor agrarisch natuurbeheer eruit kan zien. Dit betreft stap 1 van het hele proces (zie 
Figuur 6). Dit zou verder uitgewerkt moeten worden voor de overige stappen in het proces. 
De aanvrager (de vertegenwoordiger van het agrarisch collectief) voert administratieve informatie in 
over het AC. Vervolgens geeft de aanvrager aan wat het plangebied is en krijgt dan informatie uit het 
systeem over de verspreiding van - beleidsrelevante - soorten (de nabijheid van kerngebieden) en 
aanwezige biotopen. De aanvrager geeft zelf door wat de status van de in het plangebied aanwezige 
percelen is, onder andere de huidige beheersituatie. Vervolgens vraagt de aanvrager op basis van 
deze informatie subsidie aan voor specifieke beheerpakketten (per perceel). Daarbij wordt ook het 
subsidiebedrag berekend. De aanvrager voert ook informatie in over de huidige situatie (de 
nulmeting), de verwachte resultaten en de manier waarop deze resultaten gemonitord gaan worden. 
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Figuur 9 Schermontwerpen van het kennis-/informatiesysteem voor subsidieaanvragen agrarisch 
natuurbeheer. 
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5.4 Slotopmerkingen kennissysteem 

De realisatie van een kennis- en informatiesysteem voor collectief agrarisch natuurbeheer heeft vele 
voordelen. De agrarische collectieven krijgen eerder uitsluitsel of een subsidieaanvraag haalbaar en 
wenselijk is en kunnen kennis delen over succes- en faalfactoren in agrarisch natuurbeheer.  
 
De overheid kan op deze manier meer sturing geven aan het agrarisch natuurbeheer door bijvoorbeeld 
vooraf informatie te verschaffen over de regio’s en gebieden die voor welke beleidsrelevante soorten 
van het grootste belang zijn. De overheid leert van de uitvoerende partijen over de manier waarop 
agrarisch natuurbeheer het meest effectief ingezet kan worden. Het heeft een positieve werking voor 
alle partijen zolang vooral het lerende aspect voorop komt te staan en er geen afrekencultuur 
ontstaat. De eenduidigheid van de data en de manier waarop deze data bewerkt en geïnterpreteerd 
worden, verhoogt de transparantie en maakt inzichtelijk waar de zwakste en sterkste schakels zitten. 
Het geeft ook meer inzicht in de kennisleemten. Op deze manier kan het succes van agrarisch 
natuurbeheer worden vergroot. 
 
 
 
  

32 | Alterra-rapport 2503 



 

6 Discussie 

De opdrachtgever hecht grote waarde aan de ecologische effectiviteit van het Nieuwe stelsel Agrarisch 
Natuurbeheer en aan de economische efficiëntie. Het beoordelingskader heeft tot doel om op basis 
van de gebiedsaanvragen te kunnen vaststellen of met de realisering ervan sprake is. Uit de 
verkenning is gebleken dat de mogelijkheid tot beoordelen staat of valt met helderheid van doel-
stellingen (zie ook Kleijn en Lammertsma, 2013). De doelen die voor het Rijk belangrijk zijn, worden 
gaandeweg duidelijk (namelijk VHR-soorten), de aanvullende doelen van de provincies zijn tot dusver 
nog niet vastgesteld. Keuzes daarin zijn bepalend voor de verdere uitwerking van het 
beoordelingskader.  
 
Wat betreft de VHR-soorten, het vaststellen van een lijst van soorten die daartoe behoren is een 
noodzakelijk begin, maar is niet voldoende. Bij de operationalisatie daarvan moet uitgewerkt worden 
in hoeverre wordt gedifferentieerd tussen soorten van verschillende landschappen en voorts tussen 
aantal soorten en dichtheden van soorten. Keuzes daarin zijn bepalend voor het areaal dat voor 
agrarisch natuurbeheer in aanmerking komt. 
 
De middelen die voor het agrarisch natuurbeheer beschikbaar zijn, zijn aan een maximum gebonden. 
Het benodigde budget wordt bepaald door de kosten van de maatregelen per ha en de omvang van 
het areaal. Om tot een optimale (= meest kosteneffectieve) inzet van het beschikbare budget te 
komen, kan begonnen worden in die gebieden waar het minste nodig is voor een duurzame 
instandhouding van de beoogde soorten (aan te duiden als bijvoorbeeld A-gebieden). Vervolgens 
komen die gebieden in aanmerking, die daarop volgen (B-gebieden).  
 
Een dergelijke benadering is voor weidevogels uitgewerkt in een zogenaamde kerngebiedenbenadering 
(Teunissen et al., 2012). Landelijk zijn op basis van dichtheden zoekgebieden voor kerngebieden 
geïdentificeerd en provinciaal kunnen op basis van terreinkenmerken en verbeteropgaven kern-
gebieden (A en B) worden onderscheiden (Sierdsema et al., 2013a). De ruimtelijke uitwerking laat 
zien dat de verspreidingsbeelden van de verschillende soortgroepen slechts een beperkte overlap 
hebben. Kerngebiedenbeleid vergt dus keuzes. Voor andere soortgroepen zou een vergelijkbare 
benadering als voor weidevogels kunnen worden uitgewerkt. Daarbij moet bedacht dat daarvoor veel 
kennis en informatie nodig is. 
 
De afgelopen periode is voor het agrarisch natuurbeheer verreweg de meeste aandacht gegaan naar 
de weidevogels. Op dit moment is er veel kennis en informatie voorhanden om de effectiviteit van het 
weidevogelbeheer te versterken. De uitdaging is om deze kennis naar de praktijk over te brengen en 
van de praktijk te leren in hoeverre deze omstandigheden in de huidige bedrijfsvoering kunnen 
worden ingepast. Het beoordelingskader biedt hiervoor goede mogelijkheden.  
 
Het opstellen en uitwerken van een beoordelingskader vergt veel kennis, zowel bij de opstellers van 
gebiedsaanvragen als voor de beoordelaars. Dit geldt in hoge mate voor de andere soortengroepen 
dan weidevogels. Een exercitie zoals in dit rapport uitgewerkt kan bij de gebiedsaanvraag-opstellers 
gemakkelijk leiden tot een top-down gevoel: de overheid die alles dichttimmert. Immers, doelen en 
geschikte gebieden worden zichtbaar gemaakt. Omdat ‘de streek aan zet’ uitgangspunt van het 
nieuwe stelsel is, is belangrijk dat een gedeelde kennisbasis wordt opgezet. Daarmee kan een ‘top-
down’ ressentiment worden vermeden. Voor het verkrijgen van draagvlak voor het beoordelingsstelsel 
is belangrijk dat de stakeholders bij de uitwerking ‘mee kunnen kijken’. Hiervoor zou een gremium als 
de Kenniskring Weidevogellandschap (http://wetten.overheid.nl/BWBR0020548/)11 of een 
deskundigenteam zoals OBN (http://www.natuurkennis.nl/) kunnen worden overwogen.  

11
 Met de zoekterm ‘kenniskring weidevogellandschap’ kan de tekst uit 2006 worden zichtbaar gemaakt. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

Een beoordeling van gebiedsaanvragen vergt heldere doelen. Het Rijk geeft aan vooral belang te 
stellen in VHR-soorten (in verband met verplichtingen in internationaal verband), voor zover die door 
agrarisch natuurbeheer ondersteund kunnen worden. Door de provincies kunnen daar - al of niet in 
samenspraak met gebieden - doelen aan worden toegevoegd. Op dit moment zijn deze nog niet 
vastgesteld. 
 
Voor zover de doelen benoemd zijn, moet een concretiseringsslag worden gemaakt, van criteria naar 
normen. Voor de VHR-soorten moet bijvoorbeeld duidelijk worden welke soorten met behulp van 
agrarisch natuurbeheer kunnen worden ondersteund, welke aantallen per soort worden nagestreefd, 
om welke arealen dat gaat en waar daarvoor de beste kansen liggen. Zonder duidelijke, uitgewerkte 
doelstellingen is het niet mogelijk de gebiedsaanvragen te beoordelen. Hier ligt dus een duidelijke 
opgave voor het beleid. 
 
Het uitwerken van een beoordelingskader kan spanning oproepen met het uitgangspunt van het 
nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer om het initiatief bij de streek te leggen (top down karakter). 
Om dit te voorkomen is belangrijk dat het beoordelingskader wordt gezien als een medium om 
wetenschappelijke - en praktijkkennis te delen, waar gebiedsaanvraag-opstellers en beoordelaars 
gelijkelijk gebruik van kunnen maken.  
 
In het nieuwe stelsel wordt groot belang gehecht aan ecologische effectiviteit. Daarvoor is een degelijk 
inzicht vereist in de ecologische randvoorwaarden van de nagestreefde soorten. Hiertoe is het nodig 
dat kennis en informatie wordt ontsloten, voor zover die van belang is voor het signaleren en oplossen 
van de knelpunten die het duurzaam voorkomen van de beoogde soorten in de weg staan. Hiertoe is 
het nodig kennis en informatie wordt ontsloten, voor zover die van belang is voor het signaleren en 
oplossen van de knelpunten die het duurzaam voorkomen van de beoogde soorten in de weg staan. 
Dit speelt met name in de context van het huidige agrarische cultuurlandschap, toegespitst op de 
mogelijke rol van agrariërs, waar nodig in relatie met aangrenzende natuurgebieden. 
 
Bij het vergaren van kennis moet ook aandacht worden besteed aan de vertaling van de ecologische 
kennis naar het toepassen in de beheerpraktijk. Het gaat om: 
• Vuistregels over de kwaliteit en kwantiteit van omstandigheden die beoogde soorten stellen en die 

vertaald worden in aard en omvang van de te nemen maatregelen (invalshoek soorten).  
• Inzichtelijk hoe maatregelen -in een bepaalde landschappelijke of context- inwerken op de beoogde 

soorten en hoe maatregelen voor meerdere soorten kunnen worden ingezet (invalshoek 
maatregelen). 

 
En daarop volgend: het ontwikkelen van beoordelingssystematiek die inzichtelijk maakt of in een plan, 
dat onderdeel is van de gebiedsaanvraag, in voldoende mate wordt voldaan aan de randvoorwaarden 
die de nagestreefde soorten stellen. De maatregelen in de plannen moeten op een ecologisch 
passende ruimtelijke schaal worden opgenomen. Deze schaal loopt voor de verschillende soorten-
groepen sterk uiteen. Als grootste gemene deler kan veiligheidshalve het gebiedsniveau worden 
aangehouden. Bij voorkeur worden alle maatregelen van alle beheerders (agrarisch- en natuurgebied) 
opgenomen in de gebiedsaanvraag, zodat ze in onderlinge samenhang kunnen worden beoordeeld. 
 
De kosten voor agrarisch natuurbeheer worden bepaald door de maatregelen per gebiedseenheid en 
de omvang van het areaal. Om tot een optimale (= meest kosteneffectieve) inzet van het beschikbare 
budget te komen, zou begonnen moeten worden in die gebieden waar het minste nodig is voor een 
duurzame instandhouding van de beoogde soorten (aan te duiden als bijvoorbeeld A-gebieden). 
Vervolgens komen die gebieden in aanmerking, die daarop volgen (B-gebieden). Deze benadering 
wordt wel aangeduid als een kerngebiedenbenadering. Voor weidevogels is een kerngebieden-
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benadering uitgewerkt. Deze kan provinciaal worden toegepast. Voor de andere soortgroepen zou een 
dergelijke benadering kunnen worden ontwikkeld.  
 
Tot nog toe richt het agrarisch natuurbeheer zich vooral op weidevogels. De resultaten zijn tot 
dusverre niet afdoende. Er zijn veel kennis en instrumenten beschikbaar om belangrijke stappen 
voorwaarts te doen. Vanuit het Rijk lijkt er met de focus op de VHR-soorten aangestuurd te worden op 
een verbreding naar andere soorten en soortgroepen. De opbouw van kennis en praktijkervaring voor 
deze uitbreiding zal de nodige tijd vergen.  
 
Voor een gedragen en stimulerende beoordelingssystematiek is wetenschappelijke onderbouwing 
belangrijk. Omdat het zowel om fundamenteel ecologische kennis, als om toepassing in de beheer-
praktijk gaat, is het kennis van een breed vlak, die bovendien regelmatig geactualiseerd moet worden. 
Hiervoor zou de instelling een breed samengesteld gremium kunnen worden overwogen, dat aan de 
hand van voortschrijdend inzicht in gezamenlijkheid vaststelt wat als voldoende effectieve en kosten-
efficiënte en inpasbare maatregelen kan worden beschouwd. Hiermee kan een balans worden bereikt 
in de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen. Hiervoor zou een gremium zoals de Kenniskring 
Weidevogellandschap of een deskundigenteam zoals OBN kunnen worden overwogen. 
 
Uit bovenstaande vloeien de volgende aanbevelingen voort, met het oog op een start van het nieuwe 
stelsel agrarisch natuurbeheer per 1 januari 2016: 
• Stel zo snel mogelijk de doelen vast die met het nieuwe stelsel worden beoogd: de rijksdoelen en de 

provinciale doelen.  
• Werk de doelen uit naar criteria en normen (aantal soorten, aantallen per soort, leefgebieden voor 

soorten), die als basis kunnen dienen voor de beoordeling van de gebiedsaanvragen. 
• Werk aan de ontsluiting van de bestaande ecologische kennis, en vertaal deze naar concrete 

inrichtings- en beheermaatregelen, voor zover relevant voor het verbeteren van de leefgebieden van 
de nagestreefde soorten. Onderdelen hiervan zijn: 
 Ecologische kennis over de eisen die soorten voor een duurzaam voorkomen stellen. 
 Gebieden waarin soorten of groepen van soorten voorkomen. 

• Zorg ervoor dat de ontsloten kennis zowel door beoordelaars als aanvragers kan worden gebruikt.  
• Voorzie in de mogelijkheid om de beoordelingssystematiek aan te passen aan voortschrijdend 

wetenschappelijk inzicht en zorg voor een snelle doorgeleiding van deze kennis naar de praktijk. 
• Zorg voor betere benutting van de bestaande ecologische kennis over weidevogels (waaraan 

vanouds de meeste aandacht wordt besteed) in de beheerpraktijk. Ontwikkel (praktijkgerichte) 
kennis voor de overige soortgroepen. 

Alterra-rapport 2503 | 35 



 

Literatuur 

Bal, D., H.M. Beije, M. Fellinger, R. Havenman, A.J.F.M. van Opstal en F.J. van Zadelhoff, 2001. 
Handboek Natuurdoeltypen. Expertisiecentrum van het Ministerie van LNV, Wageningen/Den 
Haag. 

Doorn, A.M. van, T.C.P. Melman, W. Geertsema, B.S. Elbersen, H. Prins, A.H.F. Stortelder, R.A. Smidt, 
2012. Vergroening van het GLB door Ecological Focus Area's. Verkenning van doelen, 
randvoorwaarden, kosten en baten. Alterra-rapport 2296. Alterra, Wageningen-UR. 

Dorp, D. van & P.F.M. Opdam, 1987. Effects of patch size, isolation and regional abundance on forest 
bird communities. Landscape Ecology!: 59-73. 

Dijksma, S.A.M., 2013. Vooruit met het natuurbeleid. Brief aan de tweede kamer, 8 maart 2013. 
Ministerie van EZ, Den Haag. 

Geertsema, W., Opdam, P., Kropff, M.J., 2002. Plant strategies and agricultural landscapes: survival in 
spatially and temporally fragmented habitat. Landscape Ecology 17, 263- 279. 

Geertsema, W., Grashof, C., Meeuwsen, H., Schotman, A., Van Turnhout, C & Van Swaay, C., 2005. 
Kwaliteit van groenblauwe dooradering en voorkomen van vogels, vlinders en planten. Alterra-
rapport 1095. Alterra, Wageningen-UR. 

Holt, H. ten, S. Martens & D. Melman, 2013. Kerngebieden weidevogels en agrarische natuur. Ronde 
langs de provincies en het Rijk. BureauZET, Nijmegen, Alterra-rapport 2465, Alterra, Wageningen-
UR. 

Kleijn, D., 2012. De effectiviteit van Agrarisch Natuurbeheer. Rapport voor de raad van de 
Leefomgeving en Infrastructuur. Alterra, Wageningen-UR. 

Kleijn, D. en D.R. Lammertsma, 2013. Conserving the Black-tailed Godwit: Legislation, 
implementation and effectiveness of conservation in Belgium, Germany and the Netherlands. 
ALterra-rapport 2366. Alterra Wageningen-UR.  

Knegt, de B., J. Clement, P.W. Goedhart, H. Sierdsema, C.A.M. van Swaay en P. Wiersma, 2010. 
Natuurkwaliteit van het agrarisch gebied, Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & 
Milieu, WOt-werkdocument 221. 

Leng, X., C.J.M. Musters en G.R. de Snoo, 2009. Restoration of plant diversity on ditch banks: seed 
and site limitation in response to agri-environment schemes. Biological Conservation 142: 1340-
1349. 

Melman, Th.C.P., W.A. Ozinga, A.G.M. Schotman, H. Sierdsema, R.A.M. Schrijver, G. Migchels, T.A. 
Vogelzang, m.m.v. H.P.J. Huiskes, M.A. Kiers, J. Clement, 2013. Agrarische bedrijfsvoering en 
biodiversiteit; Kansrijke gebieden, samenhang met bedrijfstypen, perspectieven. Alterra-rapport 
2436. Alterra, Wageningen-UR. 

Melman, Th.C.P., M. Hammers, J. Dekker, F.G.W.A. Ottburg, A. Cormont, G.A.J.M. Jagers op 
Akkerhuis, W.A. Ozinga, J. Clement, 2014. Agrarisch natuurbeheer, potenties buiten de 
Ecologische Hoofdstructuur. Wageningen, Alterra Wageningen-UR.  

Melman, D., A. Schotman, B. Vanmeulebrouk, M. Kiers, M. Meeuwsen, O. Roosenschoon en G. de 
Snoo, 2010. An internet-accessible tool for drawing up tailor made management plans for meadow 
birds. Proceedings of the Agri-environment schemes – what have they achieved and where do we 
go from here?, 27-29 April 2010, Oadby, UK. - Aspects of Applied Biology 100 (2010): 405-414. 

Melman, T.C.P.; Sierdsema, H.; Teunissen, W.A.; Wymenga, E.; Bruinzeel, L.; Schotman, A.G.M., 
2012. Beleid kerngebieden weidevolgels vergt keuzen. Landschap 29(4): 160-172. 

Melman, T.C.P. , Schotman, A.G.M. , Kiers, M.A. , Vanmeulebrouk, B., 2012. Online hulp bij 
mozaïekbeheer. Vakblad Natuur Bos Landschap 2012 februari: 4 - 7. 

Min. EZ, 2007. De leefgebiedenbenadering; een nieuwe Beleidsstrategie voor Soorten. Publicatie EZ, 
2008. (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/12/08/de-
leefgebiedenbenadering.html) 

Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, 2011. Vaart houden. I visie 2011-2015, 
Verkenning van strategische doelen op het gebied van informatie en ICT voor en vanuit het groene 
domein van EL&I. Ministerie van EL&I, Den Haag. 

36 | Alterra-rapport 2503 



 
Mulders, A.N.A.M., 2013. Hoofdstructuur Vernieuwd stelsel Agrarisch Natuurbeheer. Interne notitie 

voor kerngroep Nieuw stelsel Agrarisch Natuurbeheer. IPO/Min EZ, augustus 2013. 
Oosterveld, E.B.; Guldemond, J.A.; Buys, J.C. (1999). Natuurmeetlat voor landbouwbedrijven. Clm, 

421. Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM): Utrecht. 56 pp. 
PBL, 2011. Natuurverkenning 2010-2040. Visies op de ontwikkeling van natuur en landschap. 

Planbureau voor de Leefomgeving. Den Haag, 2012. ISBN: 978-90-78645-88-7. PBL-
publicatienummer: 500414008. 

RLI, 2013. Onbeperkt houdbaar; naar een robuust natuurbeleid. Raad voor de Leefomgeving en 
Infrastructuur, mei 2013, Den Haag. 

Schmidt, A.M.; Vullings, L.A.E.; Pol, P. van den, 2012. De Digitale Keten Natuur : advies aan EZ en 
IPO over de informatievoorziening voor het natuurbeleid. Alterra-rapport 2386, Alterra, 
Wageningen. 

Schotman, A., R.J. Bijlsma, M. Hammers, F. Ottburg, J. Dekker en D. Melman, 2013. VHR-soorten en 
agrarisch natuurbeheer. Notitie i.k.v. Helpdeskvraag (HD 3474) van M. Meijers, augustus 2013. 

Sierdsema, H.; Schotman, A.G.M.; Oosterveld, E. B.; Melman, T.C.P. 2013. Weidevogelkerngebieden 
Noord-Holland: vergelijking van vier scenario’s. Alterra-rapport 2435; SOVON-rapport 2013/23; 
A&W-rapport 1899. Alterra Wageningen-UR. 

Sierdsema H., Kampichler C., van Kleunen A. & de Boer V., 2013. Kansrijke gebieden voor agrarisch 
natuurbeheer voor soorten met een ongunstige staat van instandhouding. Sovon-rapport 2013/65. 

Teunissen, W.A., A.G.M. Schotman, L.W. Bruinzeel, H. ten Holt, E.O. Oosterveld, H. H. Sierdsema, E. 
Wymenga, P.Schippers en Th.C.P. Melman, 2012. Op naar kerngebieden voor weidevogels in 
Nederland. Werkdocument met randvoorwaarden en handreiking. Alterra-rapport 2344, 
Wageningen-UR. Nijmegen, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Sovon-rapport 2012/21, Altenburg 
& Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden, A&W- rapport 1799. 

Wiertz, J., M.E. Sanders en J.M. Kranendonk, 2007. Ecologische evaluatie regelingen voor 
natuurbeheer; programma beheer en Staatsbosbeheer 2000-2006. Milieu- en Natuurplanbureau, 
Bilthoven. 

 
 

Alterra-rapport 2503 | 37 



 

 VHR-soorten en agrarisch Bijlage 1
natuurbeheer 

VHR-soorten en agrarisch natuurbeheer 
Door EZ (ir. M. Meijers) is aan Alterra de volgende Helpdeskvraag (HD-3474) gesteld: Voor welke 
Vogel- en Habitatrichtlijn-soorten en welke habitattypen met een ongunstige staat van instandhouding 
(svi) kan het instrument agrarisch natuurbeheer een bijdrage leveren aan het verbeteren van deze 
staat van instandhouding? 
 
Met deze notitie wordt een tabel aangeleverd met hierin vermeld welke soorten baat kunnen hebben 
bij agrarisch natuurbeheer. Dit is gedaan voor alle soorten in de desbetreffende lijsten, waar door ons 
aan zijn toegevoegd de zogenaamde ‘typische soorten’ van habitattypen. 
 
De svi van een soort is een landelijk oordeel op grond van vier criteria (verspreiding, populatie, 
leefgebied en toekomstperspectief). De bijdrage van agrarisch natuurbeheer aan de svi van soorten 
betreft vooral de bijdrage aan kwaliteitsverbetering van leefgebied en waar mogelijk vergroting van 
leefgebied. In 2007 is de svi voor alle VHR-soorten en habitattypen gerapporteerd aan de Europese 
Commissie. Eind 2013 wordt opnieuw gerapporteerd. Uitgangspunt voor deze notitie is de svi in 2007. 
 
De door EZ aangeleverde tabel bevat de volgende tabbladen met soortenlijsten waarvoor de potentiële 
bijdrage van agrarisch natuurbeheer aan verbetering van het leefgebied is bepaald.  
 

 Natura 2000: broedvogels A.
 Natura 2000: niet-broedvogels B.
 Natura 2000: overige soorten C.
 Habitattypen D.
 Niet Natura 2000: broedvogels E.
 Niet Natura 2000: niet-broedvogels F.
 Niet Natura 2000: overige soorten 1 G.
 Niet Natura 2000: overige soorten 2 H.

 Hieraan hebben wij toegevoegd de lijst van typische soorten van habitattypen. Deze lijst is I.
aangemeld bij de Europese Commissie en bedoeld voor het landelijk beoordelen van de kwaliteit 
('structuur en functie') van habitattypen. Met name zijn toegevoegd: 

 Typische soorten vogels: vogelsoorten niet vallend onder een van de voorgaande categorieën.  J.
 Typische soorten planten: plantensoorten (vaatplanten en mossen inclusief korstmossen en K.

paddenstoelen) niet vallend onder één van de voorgaande categorieën. 
 
Voor de selectie van soorten is gebruik gemaakt van de gegevens zoals aangeleverd door de 
opdrachtgever. Deze betreffen voor tabblad A en C de staat van instandhouding van 2007, nader 
geselecteerd conform Bouwma (2009). Voor tabblad C betreft deze de staat van instandhouding van 
2007. Voor tabblad E, F en H wordt de voorlopige (Sovon) staat van instandhouding 2013 gehanteerd. 
 
In de tabel is aan de soorten een score (0-3) toegekend, die aangeeft in welke mate agrarisch 
natuurbeheer zou kunnen bijdragen aan uitbreiding of kwaliteitsverbetering van het leefgebied van de 
soort. Deze scores lopen uiteen van 0 (geen bijdrage van agrarisch natuurbeheer) tot 3 (grote 
bijdrage van agrarisch natuurbeheer). Deze scores zijn tot stand gekomen door middel van 'expert 
judgement': bijdragende auteurs zijn professioneel ingevoerd in de door hen gescoorde 
soortengroepen. Hieronder worden de scores verder uitgelegd. Bij onvoldoende op dit moment 
beschikbare kennis is aan de score een ‘?’ toegevoegd. 
 
0. Geen bijdrage 

Agrarisch natuurbeheer is niet of in zeer geringe mate van betekenis voor verbetering van 
leefgebied van de soort in Nederland, bijvoorbeeld omdat de soort niet (of slechts sporadisch) 
voorkomt in agrarisch gebied. Vogelsoorten die voorkomen in agrarisch gebied zijn gedefinieerd 
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als soorten waarvan op enig moment minimaal 5% van de populatie gebruik maakt van het 
agrarisch gebied. Plantensoorten waarvan relevante aantallen in agrarisch gebied voorkomen zijn 
voor de tabel beschouwd als soorten die voorkomen in agrarisch gebied. Een score van 0 werd 
gegeven aan (vogel- en planten)soorten die wel voorkomen in agrarisch gebied, maar waarvan 
wordt verwacht dat de agrarische bedrijfsvoering geen of minimale positieve invloed uitoefent op 
het voorkomen van de soort.  

 
1. Geringe bijdrage 

De soort komt voor in agrarisch gebied en het leefgebied van de soort wordt positief beïnvloed 
door agrarische bedrijfsvoering. Aanpassingen in de agrarische bedrijfsvoering kunnen een 
beperkte bijdrage leveren aan verbetering van het leefgebied. 

 
2. Matige bijdrage 

De soort komt voor in agrarisch gebied en het leefgebied van de soort wordt positief beïnvloed 
door agrarische bedrijfsvoering. Agrarisch natuurbeheer kan bijdragen aan verbetering of 
vergroting van leefgebied. Voor vogelsoorten werd deze score gebruikt wanneer minder dan 50% 
van de populatie van een soort afhankelijk is van de bedrijfsvoering in het agrarisch gebied. Voor 
planten werd deze score gebruikt wanneer gericht agrarisch natuurbeheer kan bijdragen aan het 
blijvend voorkomen van de soort in agrarisch gebied. Door het bescheiden aandeel van het buiten-
EHS gebied in het voorkomen van de soort, kan niet worden verwacht dat deze aanpassingen een 
substantiële bijdrage leveren aan de staat van instandhouding in Nederland. 

 
3. Grote bijdrage 

De soort komt voor in agrarisch gebied en de habitat van de soort wordt positief beïnvloed door 
agrarische bedrijfsvoering. Er wordt verwacht dat agrarisch natuurbeheer een substantiële 
bijdrage kan leveren aan een verbetering van leefgebied, mogelijk zelfs vergroting. 

 
 

Tabel 1.  
Aantallen Vogel- en Habitatrichtlijn-soorten met een ongunstige staat van instandhouding (matig 
ongunstig en zeer ongunstig) waarvan verwacht kan worden dat agrarisch natuurbeheer (ANB) een 
bijdrage zou kunnen leveren aan verbetering of vergroting van leefgebied. 

 

  

Tabblad in bijlage Geen bijdrage ANB Geringe bijdrage ANB Matige bijdrage ANB Grote bijdrage ANB

A.    Natura-2000: broedvogels 21 5 2 1
B.    Natura-2000: niet-broedvogels 20 2 9 1 5
C.    Natura-2000: overige soorten 16 7 2 3 4
D.    Habitattypen 54 8 2 0 0
E.     Niet Natura-2000: broedvogels 18 12 22 14 0
F.     Niet Natura-2000: niet-broedvogels 12 19 0 3 0
G.  Niet Natura-2000: overige soorten 1 7 3 2 6 7
H.    Niet Natura-2000: overige soorten 2 9 0 1 0 0

I.    Typische soorten - vogels 7 10 2
J.    Typische soorten - planten 459 43 5

Aantal soorten/habitattypen met een ongunstige staat van instandhouding
Aantal met gunstige 

staat van 
instandhouding 

Aantal soorten, ongeacht staat van instandhouding
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Addendum : Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten met de staat van instandhouding en een score (1-3, zie 
hierboven; score 0 is weggelaten) voor mogelijke bijdrage welke agrarisch natuurbeheer zou kunnen 
geven aan verbetering of vergroting van het leefgebied. 
 
Categorie 
(zie tekst) 

Soort Staat van Instandhouding Bijdrage ANB 

A Grauwe kiekendief ROOD 3 
A Grauwe klauwier ROOD 2 
A Kemphaan ROOD 2 
A Kwartelkoning ORANJE 3 
A Paapje ROOD 2 
A Purperreiger ROOD 2 
A Watersnip ROOD 2 
B Dwerggans ROOD 3 
B Goudplevier ROOD 2 
B Grutto ROOD 2 
B Kraanvogel ROOD 2 
B Scholekster ROOD 2 
B Tureluur ORANJE 2 
B Wilde zwaan ORANJE 2 
B Kemphaan ORANJE 2 
B Kleine zwaan ORANJE 2 
B Rotgans ORANJE 2 
C Ingekorven vleermuis GROEN 3 
C Noordse woelmuis ROOD 2 
C Kamsalamander ORANJE 3 
C Kleine modderkruiper GROEN 3 
C Grote modderkruiper ROOD 3 
C Bittervoorn ORANJE 3 
C Gevlekte witsnuitlibel ROOD 1 
C Grote vuurvlinder ROOD 2 
E Boerenzwaluw   3 
E Ekster ROOD 2 
E Engelse kwikstaart ROOD 1 
E Grauwe gors ROOD 3 
E Grutto ORANJE 3 
E Hop ORANJE 3 
E Kerkuil   3 
E Kievit ORANJE 3 
E Kramsvogel ROOD 3 
E Ortolaan ROOD 3 
E Patrijs ROOD 3 
E Ransuil ROOD 2 
E Ringmus ROOD 2 
E Roek ORANJE 3 
E Scholekster ROOD 3 
E Slobeend ORANJE 3 
E Steenuil ORANJE 3 
E Torenvalk ORANJE 3 
E Tureluur   3 
E Veldleeuwerik ORANJE 3 
E Wintertaling ROOD 2 
E Wulp ORANJE 3 
E Zomertaling ROOD 2 
E Zomertortel ROOD 2 
E Braamsluiper ORANJE 2 
E Gekraagde roodstaart ORANJE 2 
E Gele kwikstaart ORANJE 2 
E Graspieper ORANJE 2 
E Grauwe vliegenvanger ORANJE 2 
E Grote lijster ORANJE 2 
E Heggenmus ORANJE 2 
E Houtduif ORANJE 2 
E Huiszwaluw ORANJE 2 
E Kneu ORANJE 2 
E Matkop ORANJE 2 
E Nachtegaal ORANJE 2 
E Spotvogel ORANJE 2 
E Spreeuw ORANJE 2 
E Tuinfluiter ORANJE 2 
E Wilde eend ORANJE 2 
E Witte kwikstaart ORANJE 2 
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Categorie 
(zie tekst) 

Soort Staat van Instandhouding Bijdrage ANB 

F Beflijster ROOD 1 
F Bonte kraai ROOD 1 
F Geelgors (zit in E) ORANJE 3 
F Gele kwikstaart ORANJE 2 
F Grauwe gors (zit in E) ROOD 3 
F Regenwulp ROOD 1 
F Rode wouw ROOD 1 
F Roek (zit in E) ROOD 3 
F Veldleeuwerik   3 
F Velduil ROOD 1 
G Rosse vleermuis ROOD 2 
G Hamster ROOD 3 
G Hazelmuis ROOD 1 
G Gladde slang ROOD 1 
G Boomkikker ROOD 3 
G Heikikker ORANJE 3 
G Knoflookpad ROOD 3 
G Poelkikker ORANJE 3 
G Rugstreeppad ROOD 3 
G Groene glazenmaker ROOD 2 
G Gewone dwergvleermuis GROEN 2 
G Laatvlieger GROEN 2 

 
 

Alterra-rapport 2503 | 41 



 

 Voorbeeld-fiche grutto12 Bijlage 2

Beschermingsklasse (E) niet-N2000-broedvogels 
Staat van instandhouding Matig ongunstig (2013, Sovon2013/13) 

 
Verspreiding: gunstig 
Populatie: Matig ongunstig 
Leefgebied: Matig ongunstig 
Toekomstverwachting: Matig ongunstig 
 

Relatief belang ANB 3 (>50% buiten EHS/Natura2000, Sovon) 
soortkenmerken  • Steltloper, lange snavel, 

• Semi-koloniaal broedend, 
• In Nederland aanwezig van februari – aug/sept 
• Broedperiode april – juli 
• Aantal broedsels één, soms vervolglegsel 
• Voedsel adult: bodemfauna; jongen: bovengrondse insecten 
• Dichtheid grutto’s moet boven drempelniveau van xx per ha liggen voor duurzame 

populatie 
• -… 
 

 

  

12
 Dergelijke fiches worden opgesteld voor alle VHR-soorten welke worden genoemd in  Bijlage 1 door de projectgroep 
kennis, olv Ada van Schijndel (EZ) en Connie Clazing (DLG). 
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Fasen in levenscyclus Terrein/landschapskenmerken Maatregelen 
Febr t/m maart:  
na aankomst uit winterverblijf 
opvetperiode voor broeden 
 

• In directe nabijheid broedgebieden  
(< xxx meter): 

• Waterpeil hoog, vochtig/natte graslanden 
met plasdraspercelen of –delen;  

• Extensief beheerd 
• Bemestingsniveau vrij laag,  
• xxx meter van wegen e.d. 
• ….. 
 

• Op perceel 60% plas-dras 
• xx ha plasdras-percelen per xx ha  
• Geen werkzaamheden op plas-dras 

perceel in febr-mrt 
• … 

Maart: 
Vestigingsfase 
 

• > 600 meter van een (boom)beplanting 
• > 200 meter van gebouwen en wegen  
• Vochtige, matig voedselrijke graslanden.  
• … 
 

• Geen werkzaamheden op perceel in 
febr-maart 

• Geen egaliseringswerkzaamheden jan-
dec 

• .. 
 

April t/m mei:  
Aanwezigheid eieren 
 

• Vochtige, matig voedselrijke graslanden, met 
laag bemestingsniveau, 

• Rust veldwerkzaamheden, auto’s 
• Buiten verstoringszone predatoren  

>xxx meter 
• Minimale oppervlakte xxx ha 
•  … 
 

• Geen werkzaamheden op perceel  
april - mei 

• Indien wel werkzaamheden, dan 
nestmarkering en x meter eromheen 
geen werkzaamheden 

• … 

Mei t/m juni:  
aanwezigheid jongen 
 

• > 800 meter van een (boom)beplanting 
• Vochtige, structuurrijke, soortenrijke 

graslanden 
• Matig voedselrijke graslanden, met laag 

bemestingsniveau,  
• Rust, buiten verstoringszone 
• Voedsel / dekking voor jongen binnen xxx 

meter  
• …. 
 

• Geen maaiwerkzaamheden in deze 
periode 

• Indien wel 
maaiwerkzaamheden/beweiding dan 
1,4 ha per gruttogezin bereikbaar 
structuurrijk en soortenrijk grasland 
(mozaïekbeheer) of 20% van het 
areaal,  

• Bemesting met stalmest in periode 
xxx; overigens geen bemesting 

• Drooglegging niet dieper dan  
25 cm –mv (veen), 35 cm –mv (klei-
op-veen) of 75 cm –mv (kleigronden) 

• … 
 

Half juni t/m aug  
Opvet-fase voor terugtrek 
 

• Binnen 20 km afstand van broedgebied 
• Vochtig-natte slikkige (matig) voedselrijke 

gebieden 
• ….. 
 

• NB: vaak N2000 gebieden 
• In “eigen” gebied realiseren plasdras 

op 60% van perceel, xx ha per xx ha 
• … 

Aug-nov , jan-febr: 
tussenstopgebieden 
 

Niet in Nederland Nvt 

Okt-jan: 
overwinteringsgebieden 

Niet in Nederland nvt 

Totaal  Leefgebied Maatregelen 
 Bovenstaande punten samenbrengen Bovenstaande punten samenbrengen 
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