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Opzet workshop
1. urgentie voor algemene soorten

- kwaliteit voor natuur

2. voorbeeld Oost-Gelderland

3. handelingsperspectief

4. afsluiting

10 min inleiding – 5-10 min discussie



Deel 1. 
Urgentie en 
basiskwaliteit



Together for birds and people …



A. Invloed op het milieu

- abiotiek



Input 
van 
chemie
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“niet alleen stikstof”
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B. Veranderingen in het 
grondgebruik

- inrichting van het 
landschap
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1950 1995
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C. Intensivering van 
beheer en gebruik



Insectenbestrijding
Onkruidbestrijding
Bemesting
Gewassoort, genetische variatie
Plantdichtheid
Mechanisatie



Beheer en 
gebruik
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Productie tot op het asfalt
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Gevolgen voor de natuur 
en weerslag op de 
vogelwereld
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Achteruitgang Boerenlandvogels

93% achteruit in 30 jaar 
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Dagvlinders



In Europa in 30 jaar tijd
421 miljoen vogels minder…..*

Hoe bescherm je ‘algemene’, 
wijd verbreide soorten??

maatregelen moeten immers 
op zeer grote schaal (“overal”) werken!

* Inger et al. 2015. Common birds are declining rapidly
while less abundant species’ numbers are rising.  
Ecology Letters (in druk) 



De biodiversiteit van ons 
landschap zakt door het putje

We moeten iets doen!



Strategie Vogelbescherming (1)

Gewone soorten gewoon houden 
- keep the common birds common

30% sterk in aantal afnemend

Bijv.:
Boerenzwaluw

Grauwe 
vliegenvanger

Ringmus
Veldleeuwerik

Koekoek

Bijv.:
Spreeuw
Grote Lijster
Torenvalk
Kievit
Waterhoen



Strategie Vogelbescherming (2)

Voorkomen van verdwijnen 
- prevent extinctions

52% bedreigd in voorbestaan in Nederland

Bijv.:
Kemphaan
Blauwe 
Kiekendief
Grauwe Gors
Velduil
Grote Karekiet

Actieplan
VBN
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De kanarie in de kolenmijn…..
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http://www.demijnen.nl/collectie/foto/reddingsoefening-mijn-julia-met-kanarie-
rond-1946



Kwaliteit terug!

Willen we dat niet allemaal??



Basiskwaliteit!

Basiskwaliteit
voorhanden

“Overal”: stad, landelijk gebied en 
natuurgebieden voor de “gewone” natuur



Basiskwaliteit 
opkrikken

Basiskwalite
it

Basiskwaliteit +



Basis en 
Bijzonder

Basiskwaliteit 
voorhanden

Basiskwaliteit + nodig

Bijzondere kwaliteit
Vooral in onze natuurgebieden; overal waar 
mensen bereid zijn natuur voorop te stellen!!
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Werkdefinitie “Kwaliteit voor 
Natuur”
kwaliteit voor natuur is de toestand waarin de set aan 
condities verkeert, die het leefgebied van planten en 
dieren bepalen

Basiskwaliteit voor natuur is daarbinnen de minimale 
vereiste waaraan deze set van condities moet voldoen 
teneinde een gewenst niveau van biodiversiteit 
duurzaam in stand te houden. Daarbij geldt als 
uitgangspunt dat gewone soorten gewoon zullen blijven.

Deze basiskwaliteit staat in dezen voor de ecologisch 
duurzame vorm van landgebruik gegeven de lokaal van 
nature aanwezige randvoorwaarden en 
cultuurhistorische context



Functionele definiëring van 
“Kwaliteit voor Natuur”

 Basiskwaliteit:

Overal waar natuur volgend is op andere functies

 Bijzondere kwaliteit:

Overal waar natuur hoofdfunctie is

 Bijzondere basiskwaliteit:

Overal waar natuur nevengeschikt is aan andere functies, 
zoals in bufferzones van natuurgebieden en bv. 
weidevogelkerngebieden



Schematisch ruimtelijke 
beeld

Ook schaalafhankelijk  van regio naar 
landschap naar landschapselementen



De Levende Natuur 
- september 2018



Deel 1. 
Urgentie en basiskwaliteit

Vraag: 

Wat zijn de belangrijkste aspecten van 
Basiskwaliteit??



Deel 2. Benchmarking 
BKvN

- Algemene soorten door vrijwilligers
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Together for birds and people …

korte introductie benchmarking



Together for birds and people …



Together for birds and people …



Voorbeeld Oost-
Gelderland

Inventarisatie  
(Basis)Kwaliteit Natuur
Oost-Gelderland



- Landschapsbeschrijving
- Beoordeling actuele basiskwaliteit

1. vogels (broedtijd – winter)
2. herpetofauna
3. dagvlinders
4. planten

- handelingsperspectief en 
ambassadeursoorten



hoofdlandschappen
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Historische landschappen
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Agrarische landschappen
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- Basisdata / steekproefomvang

- Criteria Basiskwaliteit

- Kaartbeeld Basiskwaliteit 
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Oude Hoevenlandschap
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Flora

200



Flora – criteria per landschap
voorbeeld hoevenlandschap
(Vrij) algemene 
soorten

Zeldzamere soorten Criteria

 Bosanemoon

 Dalkruid

 Adelaarsvaren

 Moerasspirea

 Grote wederik

 Gewone salomonszegel

 Kale jonker

 Wilde bertram

 Echte koekoeksbloem

 Pinksterbloem

 Slanke sleutelbloem

 Gele dovenetel

 Echte guldenroede

 Waterviolier

 Hengel

 Tweestijlige meidoorn

Goed >5 algemene 
soorten en 3 of > dan 
3 zeldzame soorten

Matig >3 algemene 
soorten en  2 
zeldzame soorten 

Slecht < 3 algemene
soorten



Flora – resultaat per landschap

voorbeeld hoevenlandschap



Dagvlinders



Dagvlinders – criteria/resultaat per landschap

voorbeeld hoevenlandschap slecht <10
matig 10-14
goed >14
aantal soorten 27



Ambassadeursoorten
- voorbeeld hoevenlandschap

Vogels: grauwe klauwier, patrijs

Planten: bosbies en rond Winterswijk:  
mispel, slanke sleutelbloem

Libellen: bosbeekjuffer



Deel 2. Benchmarking BKvN

Vraag: 

Wat is het gewenste basisniveau 
natuurkwaliteit??



Deel 3. 
Handelingsperspectief

Maatwerk per regio (gemeente)

ingebed in provinciaal kader



Componenten van de 
kwaliteit voor natuur

• A-biotisch milieu
– kwaliteit van bodem, water, lucht / geomorfologie / ecohydrologie

• Inrichting van het landschap
– Welke natuurelementen en hoeveel / teeltplan

• Beheer en gebruik van het landschap
– Ecologisch duurzaam gebruik / (natuur)beheer

Ga uit van de condities  zoek de “knoppen” waar je aan kunt draaien



Principe:

Van condities 
via

soorten/natuurgildes 
naar

handelingsperspectief

condities 
via



Amoebe van condities
- fictief voorbeeld
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Milieu

Beheer / Gebruik

Fosfaat in bodem

Stikstof in bodem

Stikstof in lucht

Landschapselementen

Groene erven

Pesticiden

Bermbeheer

Beheer maaipaden

Beheer weidevogels

Inrichting

benchmark



Amoebe van (vogel)gildes
- fictief voorbeeld

65

benchmark



66



Knoppen Normen (stand knoppen)
Milieu

o.a. pesticiden  in opp. 
water

Toelatingsbeleid  & KRW

[N] in lucht RIVM/PAS
Inrichting

Groene TU-terrein Minimaal 40%*
Natuurlijke tuinen Verharding ≤25%*

Beheer
Ecologisch beheer 
openbaar groen

>50% van het openbaar 
groen

Condities verkennen:  voorbeelden 



Gewenste toestand van de 
condities omzetten in 
handelingsperspectief
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Handelingsperspectief
- voorbeeld hoevenlandschap

Milieu
 Herstel van lokale kwelsystemen
 Matigen van input pesticiden

Inrichting
 Herstel landschapselementen
 Herstel kleinschalige geomorfologie als steilranden langs essen en          

laagten tussen de essen en natuurlijke beeklopen
 Handhaven zandwegen
 Bufferzones langs watergangen (bloemrijke stroken, hagen en 

hakhoutwallen) 
 Bufferzones langs boselementen (mantels en zomen)
 Gevarieerd teeltplan en overblijvend grasland

Beheer
 Op natuur gericht beheer van bermen en slootkanten (bloemrijke 

kruidenvegetaties)
 Extensivering perceelsgebruik in de landbouw (kringlooplandbouw)



Monitoring plan -
impactmeeting

 Definiëren verwachte impact

 Ontwerp monitoring plan 

 Communicatieplan over resultaat
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Kwaliteit voor naar Natuur 
heeft naast de ecologie juist 
ook een “menskant”

 Ecologisch nauwkeurig omschrijven met een roadmap

 Maatschappelijk organiseren dat het wordt gerealiseerd

 Processen / draagvlak: uitgangspunt is dat mensen (gemeenten-
regio’s) het zelf moeten willen 

Doelstelling: 
OVERAL optimalisatie Kwaliteit 
voor Natuur – van Stad t/m Wad
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Initiatieven B-KvN: 
-Pilot Basis-KvN

-Stedelijk B-KvN -

-Weidevogelboeren  

-Landschapsbeheerders 

-Agr. Natuurverenigingen 

-Vrijwilligers  
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“Stakeholders” 
- Overheden: Rijk, Provincie Gelderland, Gemeenten

- Waterschappen

- TBO’s: NM, LandschappenNL, SBB

- ANV’s

- Belangenorganitaties.: LTO, FPG, WBE

- Bedrijfsleven

- Vogelwerkgroepen, Vogelbescherming NL

- Burger-initiatief groepen

Gebiedspartijen bepalen samen een standard
(bench mark)



Pilot Achterhoek - 1
LANDSCHAPPELIJKE INRICHTING

 1. Het landschap is herkenbaar als passend in de Achterhoek

 2. Het landschap is toegankelijk voor de burger

 3. Afgetakelde landschapselementen worden hersteld

 4. Kinderen kunnen een veldboeketje plukken

 5. Boerderijen en schuren worden groen ingepast

 6. Watergangen en houtsingels worden afgeschermd met 
bufferzones van enkele meters

 7. Taluds van watergangen worden benut om het 
coulisselandschap te herstellen

 8. Maaipaden worden anders (ecologisch) ingericht

 9. Gestimuleerd wordt dat tuinen en erven ‘onthard’ worden

 10. Industrieterreinen worden natuurvriendelijker ingericht
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Pilot Achterhoek - 2
BEHEER EN GEBRUIK

 11. Bermen worden hersteld en ecologisch beheerd t.b.v. kruiden, 
insecten, vogels, wild en beleving

 12. Op maaipaden wordt het maaisel afgevoerd

 13. Organisch materiaal als gevolg van het landschapsbeheer wordt 
benut als grondstof

 14. (Weide)vogels in agrarische landschappen kunnen hun jongen 
grootbrengen 

ABIOTIEK

 15. Het bodemleven wordt hersteld

 16. De landbouw wordt duurzamer (meer grondgebonden, minder 
input van mineralen en actieve stof)

OVERIG

 17. De boer neemt zijn verantwoordelijkheid richting de burger 
voor een bijdrage aan een gezond, attractief landschap

 18. (Basis)scholen worden gestimuleerd om leerlingen te wijzen op 
de natuur buiten 76



Handelingsperspectief 
voor iedereen!!
Samen gaan voor kwaliteit: basis èn bijzonder

- Overheid (Basis en bijzonder)
- regelgeving en faciliteren

- bedrijfsleven (Basis en soms bijzonder?)
- ecologisch duurzaam gebruik nastreven; ecologische inrichting bedrijventerrein

- Grondeigenaren - particulier en TBO’s (Basis en vaak Bijzonder)
- Optimale ecologische inrichting, ecologisch duurzaam gebruik nastreven

- Burgers (Basis en soms bijzonder?)
- Natuurvriendelijke tuinen
- Lid van Vogelbescherming  (e.a.)



Rijks verantwoordelijkheid
- rode lijst / N2000 - NOVI
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Provinciale verantwoordelijkheid
- ANLB – SNL - POVI
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Haak: Nr. 1048 MOTIE VAN HET LID DE GROOT

De Kamer, gehoord de beraadslaging, 

• overwegende dat het natuurbeleid zich voornamelijk richt op soorten 
die met uitsterven worden bedreigd; 

• overwegende dat hiermee onvoldoende aandacht is voor de soorten 
waarmee het (nog) wel goed gaat; 

• overwegende dat het van belang is om te voorkomen dat de Rode Lijst 
van bedreigde diersoorten verder groeit; 

• overwegende dat het in de natuurbeschermingspraktijk veel effectiever 
is als je niet hoeft te wachten tot soorten diep in het rood staan; 

• overwegende dat het Deltaplan Biodiversiteit een aanpak heeft 
geformuleerd langs de lijnen van doen, leren, beter doen;

verzoekt de regering, om in overleg met de provincies te komen 
tot aanvullende beleidsinstrumenten die zich richten op een 
basiskwaliteit voor natuur zodat algemene soorten algemeen 
blijven, en gaat over tot de orde van de dag. 

112 vóór en 38 tegen…………



Waterschappen
- grondwaterbeheer en 
onderhoud watergangen

81foto Dennis Stronks



Bedrijfsleven – landbouw - ANV’s
- boerenlandvogels
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Bedrijfsleven – industrie
- natuurvriendelijke bedrijfsterreinen
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TBO’s en particuliere 
terreineigenaren
- hoogwaardige natuurterreinen
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Burgers
- natuurvriendelijke tuinen
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Burgers
- monitoring (citizen science)
- oproep aan politiek 
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Gemeenten
- omgevingsvisies (GOVI) en beheer
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En dan (voor ons zelf…..): 
de deskundigen en adviseurs

 Inspireren met kennis (factsheets-
van ecologie tot proces)

 loslaten – respecteren (“zoals het wordt willen we het 
hebben”) 
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Roadmap
om te komen tot 
Basiskwaliteit Natuur



Trefwoorden / uitgangspunten

 Regionale insteek

 Streekeigen

 Holistisch

 Van onder op

 “Mind shift”  herkennen van kwaliteit

 Mobiliseren lokale trots

 Positieve intentie mobiliseren



Noodzaak

Integrale aanpak

Instrumentenpakket “toolbox”: 
• Beoordeling Basiskwaliteit Natuur en Landschap
• Ecologische landschaps-systeem benadering
• Factsheets voor uitvoering
• Goede (inspirerende!) voorbeelden
• Regelingen voor natuur en landschapsherstel
• Regelingen voor ecologisch duurzaam gebruik

Draagvlak als uitgangspunt



Roadmap te komen tot BKvN:

-stappenplan per regio (gemeente)
1. actuele situatie (beoordeling basiskwaliteit )
2. verbeterpunten, keuzes
3. handelingsperspectief (biodiversiteitswinst

en kwaliteitsverbetering landschap)
4. toetsing aan actueel beleid (hiaten?)

- UITVOERING 
Gebiedsproces met gemeente als regisseur

a. stakeholderanalyse
b. draagvlak – gedeeld beeld
c. maatregelenpakket
d. uitvoering maatregelen 
e. monitoring (delen successen)



Bestaand “instrumentarium”

- Omgevingswet uitwerking (GOVI en uitwerkingsplannen met 
Basiskwaliteit als minimum doelstelling

- ANLB en SNL

- GLB

- Beheerinspanningen van waterschappen en particulieren



Deel 3. Handelingsperspectief

Vraag: 

Zie je mogelijkheden voor jezelf om 
BKvN te agenderen en dichterbij te 
brengen??



4. Afsluiting



https://naturio.nl/basiskwaliteit-natuur-
realiseren/?portfolioCats=28
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Together for birds and people …



www.vogelbescherming.nl    info@vogelbescherming.nl

En voorts ben ik van mening dat overal 
tenminste de basiskwaliteit voor natuur 
moet worden gerealiseerd en gehandhaafd.

Ceterum censeo Carthaginem delendam esse
(Overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden!').

Geïnspireerd op Marianne Thieme (en de Romeinse senator Cato)


