Ontwerpsessie:
inrichtingsmethode voor
toekomstige natuurterreinen
Het Wisselse Veen bij Epe is een uniek gebied wat onderdeel
uitmaakt van de overgangszone van het Veluwemassief naar
het IJsseldal. Het kent een rijke flora en fauna, en herbergt
landelijk unieke natuurwaarden en potenties. Inrichtingsmaatregelen moeten uiteindelijk de biodiversiteit herstellen
en verhogen. Maar hoe bepalen we nu welke inrichtings- en
beheermaatregelen we het beste kunnen nemen? Om die
vraag te beantwoorden organiseerde Geldersch Landschap
en Geldersche Kasteelen vorig jaar met enkele medewerkers
en externe experts een ontwerpsessie.
Het organiseren van een ontwerpsessie is een leuke en
effectieve methode om een grote hoeveelheid, voor inrichting noodzakelijke kennis te vergaren. Door met verschillende deskundigen op het vlak van ecologie, landschap, beheer,
cultuurhistorie, water, landbouw en ruimtelijke ontwikkelingen naar een gebied te kijken, krijgen we een compleet beeld
van de aanwezige waarden en potenties en mogelijkheden
om deze te behouden, te herstellen of te ontwikkelen. Ook
wordt tijdens zo’n ontwerpsessie duidelijk waar belangen
strijdig zijn en waar niet.
Samenhang
In het geval van de ontwerpsessie Wisselse Veen hebben we
vier deelgebieden elk afzonderlijk en in hun onderlinge
samenhang bekeken. Van deze gebieden zijn de beschikbare
literatuur- en onderzoeksgegevens verzameld en bestudeerd,
evenals divers kaartmateriaal. Vervolgens is het gebied per
fiets doorkruist. De deelnemers werden in de gelegenheid
gesteld op diverse locaties vanuit hun expertise het gebied te
beschrijven. De vragen die daarbij steeds centraal stonden
waren: “Wat zien we, wat is waardevol en wat kan ontwikkeld
of hersteld worden?” Deze veldanalyse leverde ons veel extra
informatie, discussies, nieuwe inzichten en ideeën op.
Consensus
Na afloop van het veldbezoek hebben we voor elk gebied
bepaald wat de huidige en de maximaal haalbare waarden
zijn. Daarbij is gekeken naar de aspecten natuur en landschap, cultuurhistorie en landschap, beheer, en integratie
(mogelijkheden) van functies, zoals landbouw, recreatie en
water. Vervolgens zijn door de deelnemers geïntegreerde
ontwerpen gemaakt. Tijdens de eindpresentaties van de
ontwerpen bleek dat er veel consensus bestaat over de
gewenste ontwikkelingsrichting per deelgebied. Op basis
van deze ontwerpen zullen we de komende jaren op perceelsniveau inrichtingsplannen uitwerken en uitvoeren.
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In 2009 uniek weidevogelonderzoek
in Noord-Holland
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
Landschap Noord-Holland, Natuurlijk
Platteland West met aangesloten Agrarische Natuurverenigingen en de Provincie Noord-Holland slaan de handen
ineen om in 2009 de belangrijke weidevogelgebieden van Noord-Holland
gebiedsdekkend in kaart te brengen. In
totaal wordt maar liefst 50.000 hectare
onderzocht op weidevogels. Deze kans
wordt geboden door de verplichte
monitoring van weidevogels op percelen met een subsidiepakket voor weidevogelbeheer. Door de Agrarische
Natuurverenigingen in Noord-Holland
is op ruim 20.000 hectare een collectief weidevogelpakket afgesloten binDe in 2009 op
weidevogels te
inventariseren
gebieden.

nen de Subsidieregeling Agrarisch
Natuurbeheer (SAN) van het Programma Beheer van het Ministerie van LNV.
In 2009 moet op al deze percelen weidevogels worden geteld voor de eindevaluatie.
Van deze gelegenheid wordt gebruik
gemaakt om gebiedsdekkende informatie over de actuele verspreiding,
soortensamenstelling, dichtheden van
weidevogels en beheergegevens te verzamelen. Die informatie zal onder
meer gebruikt worden voor het evalueren van het nieuwe stelsel weidevogelbeheer dat in 2010 van kracht wordt.
De inventarisaties uit 2009 dienen
als referentiewaarde. Ook voor het
opstellen van gebiedsplannen is dit
essentiële informatie. De verzamelde
dataset wordt ook gebruikt voor het
analyseren van agrarische gebied waarin weidevogels nog in belangrijke en
stabiele dichtheden voorkomen. Ook
levert het informatie op voor het verder verfijnen en verbeteren van het
weidevogelbeheer en de keuze voor
kerngebieden voor weidevogelbeheer.
De sectie onderzoek van Landschap
Noord-Holland coördineert dit unieke
gezamenlijke onderzoek en is verantwoordelijk voor de analyse van de
gegevens en provinciale rapportage.
Meer informatie op:
www.kenniscentrumweidevogels.nl
www.landschapnoordholland.nl
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