
Op zoek naar de 

(Basis)Kwaliteit voor Natuur

immers:

KvN = Kwaliteit voor Leven



Wat is er aan de hand?

En dan:

- Wat kunnen wij er aan doen

- op basis van wat er voor nodig is 



Veranderingen in het 

grondgebruik

- inrichting



Together for birds and people…



Invloed op het milieu

- abiotiek



Input 

van 

chemie
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Stikstof



Intensivering van beheer 

en gebruik



Insectenbestrijding

Onkruidbestrijding

Bemesting

Gewassoort, genetische variatie

Plantdichtheid

Mechanisatie



Productie tot op het asfalt
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Gevolgen voor de natuur 

en weerslag op de 

vogelwereld
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De kanarie in de kolenmijn…..

13

http://www.demijnen.nl/collectie/foto/reddingsoefening-mijn-julia-met-kanarie-

rond-1946



Strategie Vogelbescherming (1)

Gewone soorten gewoon houden 
Toestand algemene soorten

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 
toestand zeldzame en schaarse soorten

52% bedreigd in voorbestaan in Nederland

Bijv.:

Kemphaan

Blauwe 

Kiekendief

Grauwe Gors

Velduil

Grote Karekiet

Actieplan

VBN



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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Schematisch ruimtelijke 

beeld

Ook schaalafhankelijk  van regio naar 

landschap naar landschapselementen



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



Wat kunnen “we” doen

handelingsperspectief voor iedereen??



VBN - Partridge project
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Jaarcyclus

april - juli
maart

zaden

wintervoedsel

augustusseptember



Wat gaan we doen?

bloemenblok

haag

wintervoeding

“beetle-

bank”

winterstoppel



Rijks verantwoordelijkheid

- rode lijst / N2000
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Bedrijfsleven – landbouw

- 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 en beheer
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Benchmark als handvat voor:

- beoordeling actuele kwaliteit voor natuur

- bieden van een wenkend perspectief: 

zo kan het worden! 

- bieden van een handelingsperspectief:           

waar liggen optimalisatie kansen?

voorbeeld stadsvogels



Vogelgemeenschap in 

oude stadskernen van 

laag en hoog Nederland





Van condities 

via

natuurgildes 

naar

handelingsperspectief



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
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benchmark
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Dus ……………….

Kwaliteit voor natuur = 

Kwaliteit voor leven = 

Ecologisch duurzaam gebruik van onze wereld



Handelingsperspectief voor iedereen!!

Samen gaan voor kwaliteit: basis èn bijzonder

- Overheid (Basis en bijzonder)

- bedrijfsleven (Basis en soms bijzonder?)

- Grondeigenaren - particulier en TBO’s (Basis en vaak Bijzonder)

- Burgers (Basis en soms bijzonder?)
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Initiatieven B-KvN: 
-Pilot Basis-KvN

-Stedelijk B-KvN -

-Weidevogelboeren  

-Landschapsbeheerders 

-Agr. Natuurverenigingen 

-Vrijwilligers  



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



Trefwoorden / uitgangspunten

 Regionale insteek

 Streekeigen

 Holistisch

 Van onder op

 Mobiliseren lokale trots

 Positieve intentie mobiliseren



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
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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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Together for birds and people…



www.vogelbescherming.nl    info@vogelbescherming.nl

Ga voor kwaliteit!

Dat laat je je toch niet ontzeggen?!

Noot:

Dez afsluitende slide 

is in 8 kleuren in te 

voegen als nieuwe dia


