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 Nieuwe stelsel ANLb

 Voortgangsrapportage en verbeteraanpak

 17 mei behandeling Statencommissie DO

 Een gezamenlijk plan - visie en voorstel
natuurorganisaties



 Behoud en herstel vogelpopulaties: aanwas, 
voldoende jongen vliegvlug

 Broedparen, nesten, gezinnen met opgroeiende
jongen

 Voedsel en veiligheid

4000 is veel te weinig



 Leefgebied van weidevogels:

- Broedvogels: plasdras (voedsel), geschikte nestplaats

- Nesten: veiligheid, open landschap, rust

- Opgroeiende kuikens: vochtig kruidenrijk grasland voor
voedsel (insecten) en veiligheid



Wel geschikt leefgebied: 
Vochtig kruidenrijk grasland
= zeer zeldzaam geworden

Niet geschikt leefgebied: 
gangbaar boerenland =
productiegrasland



 Nieuwe stelsel ANLb = weidevogelbeheer op 
gangbaar boerenland

- plas dras

- nestbescherming
- uitgestelde maaidatum (rustperiode)

 Maar: gangbaar boerenland = geen goed
opgroeihabitat



Geschikt leefgebied nodig, opgroeihabitat:

 Behouden en
beschermen
wat er nog is

 Uitbreiden

 Agrarisch
natuurbeheer
toepassen in 
goed leefgebied



 Geschikt leefgebied

Eerst:
- Vochtige bodem, verhogen waterpeil
- Geen of beperkte bemesting

Dan:
- Vegetatiebeheer én

weidevogelbeheer
- Tijd



 Uitbreiden geschikt leefgebied:

- robuuste kerngebieden
- beginnen bij overgebleven habitat, reservaat
- inzetten grond op de juiste plek
- deelname van agrarische bedrijven
- leefgebied ontwikkelen (inrichting + beheer)



Agrarische bedrijven:

- Natte omstandigheden in het voorjaar

- Beperkt of niet bemesten, ruige mest

- Vegetatiebeheer en weidevogelbeheer

- Kruiden, natuurgras



Natuurinclusieve landbouw

- Economisch rendabel en ruimte voor natuur
- Intensief in combinatie met extensief
- Inpassen natuur = aanpassen bedrijf
- Innovatie: andere veerassen, natuurgras in 

rantsoen, ecosysteemdiensten
- Vermarkting natuurinclusief product 



We vragen de provincie te investeren in:

 Verhogen grondwaterstand en geen of beperkte
bemesting

- Ontwikkelen kerngebieden met geschikt leefgebied
- Uitbreiding kruidenrijk grasland

 Behoud overgebleven kruidenrijk grasland
- Gronden PZH

 Samenwerken aan succes, sturen op resultaat
- Kennis inzetten
- Natuurinclusieve landbouw
- Agararisch natuurbeheer

op geschikt leefgebied


