Natuurkansen voor de toekomst,
door terug te gaan naar de basis
Natuur hoeft niet groot te zijn om waardevol te zijn. Vaak bieden juist kleine elementen in een landschap ruimte aan bijzondere
soorten en kunnen kleine wijzigingen in beheer de natuurwaarde al flink vergroten.
Om hier handig op in te kunnen spelen is
het nodig uit te gaan van de ecologische
basis van de locatie. Dit geldt in feite overal,
van natuurgebied tot stadspark en van wegberm tot recreatieplas.

Enkele tips om meer gebiedsspecifieke
kansen voor ontwikkeling van natuurwaarden te herkennen
1) Een standaard-inrichting en -beheer leidt veelal tot
standaard (triviale) natuurwaarden. Meerwaarde
van terreinen zit juist vaak in lokale omstandigheden en kansen, hun unieke ligging in het landschap
en hun unieke geschiedenis.
2) Waardevolle terreinen zijn doorgaans geen willekeurig samenraapsel van elementen, maar vertonen een onderlinge samenhang en een samenhang
met de omgeving die in de loop van de tijd evolueert. Hoe beter die ruimtelijke samenhang ontwikkeld is, hoe meer kansen voor veeleisende soorten.

5) Vaak wordt veel energie gestoken in verbetering
van bestaande natuurtypen. Zet ook eens een stap
terug: is een (radicaal) ander type niet wenselijker?
Kijk daarbij ook naar historie, potentie en beheerkosten. Het juiste type op de juiste plek helpt!
6) Natuurwaarden zijn doorgaans niet homogeen
over een terrein verspreid; bijzondere microhabitats en gradiënten vormen de hotspots die extra
aandacht verdienen. Deze leren herkennen en
accentueren is van grote meerwaarde!
7) Verlies van biodiversiteit is niet te stoppen met alleen leefgebiedgerichte, ‘generieke’ maatregelen.
Een optimaal beheer richt zich op 3 schaalniveaus:
landschap, microhabitats en soorten die specifieke
aandacht vragen. Zoek ondersteuning binnen en
buiten uw organisatie om dit goed aan te pakken.
8) Allerlei herstel- en beheermaatregelen worden gezien als ‘no regret-maatregel’: baat het niet dan
schaadt het niet! Sommige maatregelen kunnen
echter wel degelijk ook negatief uitpakken. Een
goede voorbereiding en afweging is belangrijk.

Gebruik de ecologische potentie van de
plek, koester bestaande waardevolle elementen en ontwikkel mogelijkheden die
hierbij aansluiten. De kunst is bovenal deze
locatiespecifieke elementen en mogelijkheden te herkennen.

9) Wat oud is, is vaak van waarde, ook als dat niet
direct zichtbaar is. Langdurige aanwezigheid (continuïteit) biedt kans aan trage soorten en processen
en is om die reden onvervangbaar. Behoud is daarom veelal te prefereren boven compensatie.

3) Kennis is macht. Veel kennis over een terrein is te
halen uit waargenomen soorten (vroeger en nu).
Actief waarnemingen verzamelen (ook van derden)
helpt om een beeld te vormen van de situatie.
4) Beheer is ingrijpend. Het stuurt de gebiedsontwikkeling, maar kan ook zorgen voor verdwijning van
soorten of soorten belemmeren zich te vestigen.
Een optimaal beheer richt zich op vergroting van
variatie in de ruimte, maar continuïteit in de tijd
(m.a.w. nu hetzelfde als volgend jaar).

Meer inspiratie nodig? Wij gaan graag met
u in gesprek…
… om u meer ideeën aan de hand te doen ten behoeve van een op lokale kansen afgestemde inrichting en beheer gestoeld op:
• een samenhangende set gebiedseigen (half)natuurlijke biotopen
• een (gefaseerd) beheer gericht op het accentueren van belangrijke landschappelijke verschillen en gradiënten
• het vergroten van de beschikbaarheid van karakteristieke microhabitats
• het ontzien van reeds aanwezige bijzondere
milieuomstandigheden en zeldzame (relict)soorten.

Vakmensen, vakwerk. . . logisch!

Deze insteek vereist enig ecologisch inzicht en een
dosis terreinkennis, maar is zeer de moeite waard.
Aanpassingen hoeven veelal niet kostbaar te zijn.
Vaak vraagt het van betrokkenen bovenal alertheid.
Algemene soorten helpen is niet zo moeilijk;
de kunst is juist om de kwetsbare
habitats en soorten te helpen.
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