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Kansen voor natuur met de Kansenkaart Biodiversiteit! 
 
 
Benieuwd naar waar in uw gemeente de kansen voor biodiversiteit liggen? Waar bijzondere soorten 
voorkomen en hoe deze populaties versterkt kunnen worden, ook buiten natuurgebieden? Een over-
zicht waar welke maatregelen het meest effect hebben op de natuurwaarde? Met de kansenkaart bio-
diversiteit krijgt u inzicht in waar de kansen voor biodiversiteit en natuurwaarde liggen. U kunt deze 
kaart gebruiken om meerwaarde te creëren bij andere projecten en winst behalen voor de biodiversi-
teit. We baseren de kaart op wat u belangrijk vindt en welke vragen u beantwoord wilt hebben.  
 
Inmiddels is ervaring opgebouwd met kansenkaarten Biodiver-
siteit voor verschillende gemeenten.  
 
Voor de gemeente Eersel hebben we een kaart opgesteld ge-
baseerd op het voorkomen van bijzondere soorten. Op de kan-
senkaarten zijn gebieden aangegeven die belangrijk zijn voor 
specifieke bijzondere soorten (actuele waarden) en/of die po-
tentieel interessant zijn voor soorten of habitats (potentiële 
waarde). Zo is bijvoorbeeld aangegeven waar verbindingen 
een meerwaarde bieden, welke bermen kansrijk zijn, waar 
bufferzones nodig zijn om bijzondere habitats en soorten te 
beschermen en welke gebieden belangrijk zijn voor vogels van 
kleinschalig agrarisch natuurlandschap. Vervolgens zijn de 
kansen geprioriteerd, gebaseerd op de bijzonderheid van de 
soorten enerzijds en de kans van slagen anderzijds. 
 
Voor Eindhoven hebben we een interactieve kaart opgesteld, 
waarbij door een klik op de kaart kansen naar voren komen die specifiek voor dat gedeelte van Eind-
hoven gelden. Van elke maatregel is een korte beschrijving beschikbaar en daarnaast wordt de maat-
regel concreet uitgewerkt. Voor Eindhoven is gekozen voor kansen in verschillende thema’s: kansen 
voor de specifieke stadsdelen, gebruiksfuncties (bv tuinen of waterprojecten), natuurdoeltypen (bv 
poelen, bloemrijk grasland, bosranden) en soorten (bv Alpenwatersalamander, oranjetipje, patrijs).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

z.o.z. 

Bosjes en bosranden 
Bosjes en bosranden vormen een specifiek biotoop voor verschillende 
soorten. Behoud deze of ontwikkel ze verder! 

 
Door bosrandbeheer ontstaat er biotoop dat erg schaars geworden is; een struc-
tuurrijke overgang van bos naar open gebied. Ook houtsingels kunnen in sommige 
gevallen als bosrand gezien worden. Zorg bij het beheer voor een mantel (struik-
laag) en zoom (bloemrijke ruigte). Met name bosranden op het zuiden hebben po-
tentie om heel structuur-, bloem- en kruidenrijk te worden en daarmee ook rijk 
aan dierlijk leven. Biedt indien mogelijk ook ruimte aan dood hout: staand, lig-
gend, dun, maar vooral ook dik, met en zonder schors en zonnig of beschaduwd, 
het trekt allemaal specifieke soorten aan. 
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  Blad 2 
 
 

Een Kansenkaart is maatwerk. De kaart kan zo globaal of specifiek opgezet worden als u wilt. Wilt u 
dat bij wegen aangegeven wordt waar faunatunnels zinvol zouden zijn, zodat deze bij volgende weg-
werkzaamheden meteen meegenomen kunnen worden? Of wilt u een lijst van planten welke bij toe-
passing in plantsoenen een meerwaarde creëren? Graag komen we bij u op gesprek om uw wensen te 
inventariseren!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kansenkaart biodiversiteit geeft invulling aan de toenemende verantwoordelijkheid voor gemeen-
ten op het gebied van natuur, maar kan ook gebruikt worden om aan andere partijen aan te geven 
waar de kansen liggen. Zo kan Iedereen zich effectief inzetten voor natuur en daar de vruchten van 
plukken! 
 
Voor meer informatie neem contact op met Maartje Bleeker: 0495-462076 of maartje.bleeker@eco-
logica.eu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muurflora 
Met name op oude muren kunnen bijzondere muurplanten groeien. 
Deze in stand houden is belangrijk voor de biodiversiteit.  
 
Muurvarens, steenbreekvarens, gele helmbloem en nog veel meer mooie 
soorten kunt u op oude muren tegenkomen. Met schoonmaak- en restaura-
tiewerkzaamheden is het belangrijk hiermee rekening te houden. Maak niet 
te rigoureus schoon en spaar de vegetatie. Gebruik bij herstelwerkzaamhe-
den de ouderwetse kalkrijke mortel. Houd ook rekening met de omgeving; 
vochtigheid en beschaduwing mogen niet verminderen, anders wordt de 
groeiplaats alsnog ongeschikt. 


