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Summary 

Faunaprotection and physical planning 
This article shows the possibilities of physical 
planning measures aiming at the preserva-
tion of the fauna through conservation of ac-
tual nature and landscape values, restoration 
of degraded landscape clements and 
establishment of new ones. The physical 
planning operates on three governmental 
levels: the national government, the province 
and the municipality. 
The so-called Orientation Report, the Report 
on Rural Areas inclusive the Sttuctural 
Outline Scetch fot the Rural Areas and the 
Sttuctural Outline Plan for Natute and Land
scape Conservation have a national scope. 
As an example fot the provincial level a short 
description is given of the zoning system fot 
the rural area in the regional plan of Twente. 
The design of a sttuctural concept of natute 
and landscape conservation and the sttategy 
concetning the impact of agricultural 
development for natute and landscape con
servation ate considered. 
The allocation ot land-use plan of the 
municipalities can serve as an important 
means for conservation and development of 
the fauna. The plan gives binding jutidical 
ditectives fot any patticular area within the 
municipality on a scale of at least 1: 10.000. 
The significance of the construction permit, 
which is linked with the allocation plan, fot 
faunaprotection is discussed. 
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Roofvliegen als 

toetssoorten in 

i i heidevelden 

Door Van de Bund (1986) werden in De 
Levende Natuur (87)1 toetssoorten voor 
de natuurwaarde van heidevelden gege
ven. De toepassing van toetssoorten is 
duidelijk. Het is voor een beheerder on
doenlijk om een grondige inventarisatie 
van vooral de ongewervelden uit te voe
ren. Daarvoor zijn de aantallen indivi
duen en soorten te groot en de soorten te 
moeilijk herkenbaar. Daarnaast brengt 
ook de gekozen vangmethode beperkin
gen aan in het aantal te vangen soorten 
(Ten Haken et al., 1985), zodat bepaal
de soorten niet gevangen kunnen wor
den. Zelfs bij grondig uitgevoerde stu
dies (zoals Van Heerdt & Mörzer-
Bruyns, 1960) blijken er soorten te wor
den gemist. , • :• „, 

In het artikel worden twee roofvliegen 
(Asüidae) als toetssoorten voor de na
tuurwaarde van heidevelden geïntrodu
ceerd , te weten Asilus crabroniformis en 
Laphriaflava. A. crabroniformis is inder
daad in Nederland een typische heide
soort, die daarnaast sporadisch in wei
landen wordt waargenomen (Van Aarts-
en en Van der Goot, 1981, Van Veen 
1984). Laphriaflava daarentegen is geen 
soort van heidevelden. Het is een bosbe-
woner, met een voorkeur voor naaldbos 
(Van Veen, 1984). De volwassen dieren 
jagen vanaf boomstronken en -stammen 
(Van Aartsen en Van der Goot, 1981). 
De eieren worden in spleten van hout 
gelegd, de larven leven in het hout (zie 
Van Veen, 1984). 

Op heidevelden zal de soort een invlie-
ger zijn vanuit aangrenzende bossen, 
maar geenszins typisch voor de heide 
zelf. Daar het voorkomen van de soort 
bepaald zal worden door de aanwezig
heid van bos, zal de soort ongevoelig 
zijn voor veranderingen of storingen in 
heidevelden. Dit renzij de heide natuur
lijk bos wordt, maar dat is ongewenst. Ik 
wil daarom het gebruik van L. flava als 
toetssoort in heidevelden afraden. 

Summary 
Laphna flava was proposed as a critical 
species fot heathlands by Van der Bund 
(1986). But because the species is mainly liv
ing in woods, ir can not bc considered as a 
critical species for heathlands and must not 
be used as such. 
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