
Vliegende brigade zeist voor Beemdkroon in Zwolle
(foto: Ferry Kuijk).
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Beleidskader
Sinds de fusie in 1997 van het Overijssels
Landschap en Landschapsbeheer Overijs-
sel betreft het werkveld van Landschap
Overijssel niet alleen de 5.500 ha eigen
natuurgebied maar het gehele buitenge-
bied van de provincie. Het is onze taak om
natuur en landschap van geheel Overijssel
te verbeteren. Het behoud van de biodiver-
siteit maakt daarvan een belangrijk onder-
deel uit (Landschap Overijssel, 2009). Op
basis van het Plan van Aanpak Soorten-
beleid (Arcadis, 2003) en het Beleidskader
Soorten 2010-2013 (van der Weide & Hoeve,
2009) stelde de provincie Overijssel jaar-
lijks geld voor beheer ten behoeve van
kritische soorten beschikbaar. Landschap
Overijssel kreeg jaarlijks een opdracht om de
uitvoering van soortenbeheer te realiseren.

Uitvoeringsprojecten voor de provinciale
aandachtsoorten en hun leefgebieden wer-
den jaarlijks in overleg vastgesteld.
Alle maatregelen die in de periode 2005-
2010 zijn uitgevoerd voor soorten, zijn
voor deze evaluatie verzameld. Onze defi-
nitie van soortenbeheer is dan het filter bij
die selectie. Onder soortenbeheer verstaan
we specifieke, aanvullende maatregelen
ten behoeve van beschermde of bedreigde
soorten, die van regulier natuur- en land-
schapsbeheer te weinig profiteren. Regulier
beheer is naar onze overtuiging te veel
gericht op vlakken en percelen, ingegeven
door het vergoedingenstelsel, terwijl veel
kritische soorten zich juist op geleidelijke
overgangen ophouden. Het gaat bij soor-
tenbeheer dus om aanvullende interne
maatregelen.

Financiering
De Provincie subsidieerde tot 2007 soort-
gerichte maatregelen op basis van ad-hoc
projectplannen. Vanaf 2007 tot 2011 wer-
den prestatieafspraken gemaakt over het
soortenbeheer. Het ontwikkelen, aanjagen
en begeleiden kost relatief veel inspanning,
omdat de juiste plaats, de juiste partners
en nauwkeurige begeleiding van aanne-
mers nodig is om goed werk te leveren.
Vanuit eigen middelen van Landschap
Overijssel (vanuit de Nationale Postcode
Loterij) werd jaarlijks ook geld vrijgemaakt
voor specifieke soorten (tabel 1).

Werkwijze soortenbeheer
Er is bij ons een goede kennis aanwezig
van de verspreiding van de provinciale
aandachtsoorten, zowel op onze eigen ter-
reinen als ook bij zusterorganisaties, land-
goederen en in het landelijk gebied. Na
een eerste selectie van mogelijke maatre-
gelen werd elk terrein bezocht en werd
samen met de beheerder besloten wat er
moest gebeuren. Ook werd gekeken of het
een klus was voor professionals dan wel
uitgevoerd kon worden door vrijwilligers
van de Vliegende brigade (kader 1). Wij
zorgden voor offertes en financiële afwik-
keling als het door aannemers uitgevoerd
moest worden. Als het op grondgebied van
een terreinbeherende organisatie werd uit-
gevoerd, was die verantwoordelijk voor de
benodigde vergunningen; bij particulieren
en andere organisaties deden wij dat. Die
aanpak werkt op zich prima. Afhankelijk
van de kwetsbaarheid van het terrein en
van de werkzaamheden werd de uitvoering

Zes jaar
soortenbeheer

door
Landschap Overijssel

Mark Zekhuis

Jaar Provincie Overijssel Eigen middelen Landschap Overijssel
2005 41.000 EURO 13.000 (Steenuil)
2006 163.000 EURO 4.000 (Boomkikker en Kamsalamander)
2007 227.000 EURO 42.000 (Boomkikker en Knoflookpad)
2008 241.000 EURO 10.000 (diverse)
2009 178.000 EURO 7.000 (Das)
2010 250.500 EURO 32.000 (Boomkikker en vleermuis)

Kader 1. Vliegende brigade
Begin 2000 werd de Blauwe brigade door ons opgericht (de Kruif et
al., 2003). De aanleiding hiervoor was dat vliegplaatsen van het Genti-
aanblauwtje erg kwetsbaar zijn door de complexe ecologie en zonder
specifieke beheermaatregelen vaak verdwijnen. In nauwe samenwer-
king met De Vlinderstichting werden vrijwilligers opgeleid om hand-
matig kleinschalige beheermaatregelen uit te voeren bij alle vliegplaat-
sen in Overijssel. Deze aanpak leek succesvol en werd ook elders in
het land opgepakt (Wallis de Vries, 2008). Dit smaakte naar meer en
daarom werd deze groep enthousiaste vrijwilligers ook ingezet voor
andere bedreigde soorten. De naam werd veranderd in Vliegende bri-
gade en bestaat nu uit een groep van gemiddeld 35 mensen. Jaarlijks
voeren ze gemiddeld vijftien klussen uit. Het gaat in principe om een-
malige werkzaamheden die de vrijwilligers op één dag met handge-
reedschap kunnen uitvoeren. Het moet gaan om werkzaamheden die
de terreineigenaar anders niet uitvoert en dus blijven liggen. De tegen-
prestatie van de terreineigenaar is dat hij zorgt voor de soep tussen
de middag en aanwezig is bij het uitzetten van de werkzaamheden.

Kritische planten en dieren worden in Nederland steeds zeldzamer. Het verande-

rende milieu, verdroging en versnippering leiden er toe dat zelfs binnen natuurter-

reinen de biodiversiteit nog steeds afneemt. Veel van deze kritische soorten hebben

onvoldoende baat bij generiek natuurbeheer en zijn afhankelijk van gericht soorten-

beheer. Landschap Overijssel voert al jaren binnen de gehele provincie soortgerichte

maatregelen uit. Om te weten wat dat nu heeft opgeleverd, hebben we de 241 tussen

2005 en 2010 door ons uitgevoerde maatregelen geëvalueerd.

Tabel 1. Geld voor
uitvoering en

begeleiding dat
jaarlijks door Land-

schap Overijssel
aan soortenbeheer

werd besteed.



Herstel stenen substraat voor Beeksterretje door Vliegende brigade
(foto: Ferry Kuijk).

Zwolse anjer; plagwerk langs de Dinkel bij SBB (foto: Mark Zekhuis).
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begeleid door onze medewerkers, door een
deskundige vrijwilliger of door personeel
van de grondeigenaar.
Naast het specifiek uitzetten van de werk-
zaamheden was ook de planning van
groot belang. Dit is erg afhankelijk van de
ecologie van een soort, terreingesteldheid
en de praktische mogelijkheden (Bosman
et al., 1999).
Van de 241 werkzaamheden werd 27%
uitgevoerd in onze eigen gebieden. Het
grootste deel werd uitgevoerd bij particu-
lieren, voor soorten als Steenuil, Kam-
salamander en Boomkikker. Vaak was
dat dan buiten de Ecologische Hoofd-
structuur (EHS).

Evaluatie soortenbeheer 2005-2010
Als eerste stap in de evaluatie zijn zo goed
als dat nog kon, per soortgerichte maatre-
gel zoveel mogelijk relevante kenmerken
vastgelegd in een database. Een soortge-
richte maatregel kan bestaan uit verschil-
lende activiteiten. Werkzaamheden voor
het Gentiaanblauwtje kunnen bestaan uit
opslag en bos verwijderen, kleinschalig
plaggen, bekalken en/of uitzaaien van
Klokjesgentianen. Dit zijn verschillende
activiteiten binnen één maatregel. Vaak
worden bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld
plagplekjes) op verschillende locaties in
een terrein uitgevoerd. De activiteiten kun-
nen binnen een terrein, maak ook in ver-
schillende terreinen worden uitgevoerd.
We zijn dus steeds zoveel mogelijk uit-
gegaan van een maatregel en niet van een
activiteit, omdat een maatregel in de regel
een omschreven specifiek project betrof.
Dat betekent bij de latere beoordeling ook
dat de maatregel werd beoordeeld en niet
alle activiteiten apart. Als bijvoorbeeld op
een boerenerf twee nestkasten voor de
Steenuil werden opgehangen of ergens
meer plagplekken werden gemaakt, dan
werd de maatregel als succesvol gezien
als één van die kasten werd gebruikt door
de doelsoort of één van de doelsoorten
op die plagplek ging kiemen.

Het beoordelen van het succes van soort-
gerichte maatregelen is niet altijd eenvou-
dig. Het is soms lastig om te beoordelen
of een doelsoort ook baat heeft bij de
maatregel. In sommige gevallen was het
leefgebied of groeigebied prima hersteld,
maar de doelsoort was (nog) afwezig.
Waarschijnlijk is de maatregel goed
geweest, maar is door andere factoren de
soort nog afwezig. We hebben bijvoorbeeld
stapstenen gemaakt voor het Gentiaan-
blauwtje: buiten de vlieggebieden zijn
groeiplaatsen gemaakt van Klokjesgentia-
nen. Helaas is het Gentiaanblauwtje in de
kern uitgestorven en zal daarom die stap-
steen niet benutten. Dus voor het Genti-

aanblauwtje is de maatregel niet, maar
voor de Klokjesgentiaan wel succesvol.
Maatregelen zijn eenvoudiger te beoorde-
len als de doelstelling, doelsoort(en) per
maatregel, duidelijk zijn omschreven,
maar dat is niet in alle gevallen even goed
gebeurd.
Vaak konden we niet bewijzen dat de soort
profiteert van de genomen maatregel, maar
als de soort nog aanwezig was en het bio-
toop door de maatregel duidelijk verbeterd
was, dan scoorden we dit positief. Soms
moest ook een inschatting gemaakt
worden of de maatregel op langere termijn
succesvol zou zijn. Zo zijn voor Slee-
doornpage en Grote weerschijnvlinder

Fig. 1. Locaties
waar soortgerichte
maatregelen zijn
uitgevoerd tussen
2005 en 2010
door Landschap
Overijssel.

Is de doelsoort nog aanwezig? 30%
Is er een positief effect op begeleidende soorten? 15%

Is de activiteit goed uitgevoerd? 10%
Is er nu een geschikt habitat aanwezig? 15%
Is het juiste vervolgbeheer uitgevoerd? 30%

- projecten Vliegende Brigade
- Individuele projecten
(iedere stip geeft één locatie van
soortgerichte maatregelen weer)
- Project Steenuil
- Kamsalamander Salland
Iedere stip geeft de regio aan
waar maatregelen zijn genomen.
Hoe groter de stip hoe meer
locaties waar maatregelen zijn
genomen in die regio.
- Weidevogelwerk
(valt buiten deze evaluatie)

Tabel 2. Bij de evaluatie
betrokken aspecten en de

onderlinge weging van deze
aspecten (zie voor details

Zekhuis & Kameling, 2012).



Overijssel is belangrijke provincie voor
Knoflookpad (foto: Mark Zekhuis).

Hoogveenglanslibel; herstellen
van veentjes op het Lankheet
(foto: Jacob van der Weele).
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Sleedoorns en wilgen teruggezet (met in
achtneming van de aanwezige dieren en
nooit meer dan 20%). Dit struweel was nu
nog onvoldoende ontwikkeld om tijdens
het bezoek als geschikt te beoordelen,
maar dat zou het later zeker wel zijn.
Van enkele maatregelen kregen we infor-
matie over het resultaat door toevallig
bezoek of kregen we feedback van beheer-
ders of vrijwilligers. In een enkel geval
hadden we zelf al onderzoek gedaan naar
bijvoorbeeld het succes van ei-afzetplekken
voor de Zandhagedis (Kuyk & Zekhuis,
2009). Maar over het algemeen was de
informatie zeer onvolledig en moesten we
actief maatregelen gaan bezoeken. Helaas
zijn veel maatregelen nauwelijks te evalue-
ren met een eenmalig veldbezoek, omdat
de doelsoorten zich niet zo eenvoudig
laten zien. Voorbeelden hiervan zijn de
aanleg van een fruitboomgaard voor Steen-
uilen, voor Nachtzwaluwen gemaakte hei-
decorridors, het beheer van een landbio-
toop van Knoflookpad, het herstel van een
hoogveentje voor Hoogveenglanslibel enz.
De tijd ontbrak veelal voor meerdere
bezoeken. Andere maatregelen zijn nog te
recent om er iets van te kunnen zeggen. Al
met al is voor de evaluatie een selectie
gemaakt van 72 representatieve en te eva-
lueren maatregelen. Per maatregel zijn vijf
aspecten beoordeeld die elk bijdragen aan
een totaalscore per maatregel (tabel 2).
Daarbij is niet elk aspect even zwaar
beoordeeld.
Van de 241 maatregelen zijn er 71 uitge-
voerd door de Vliegende brigade. De rest
is uitgevoerd door professionals.
Er waren twee grote projecten (Kamsala-
mander en Steenuil) waar meerdere jaren
bij diverse particulieren maatregelen zijn
uitgevoerd. Het zwaartepunt van de uitge-
voerde maatregelen ligt in Salland en
Oost-Twente en ook in Vechtdal en Reest-
dal zijn relatief veel maatregelen uitge-
voerd (fig. 1). Dit komt waarschijnlijk,
doordat hier veel kleine natuurterreinen
zijn met veel bijzondere soorten.

Zoogdieren 3
Vogels 10

Vlinders 7
Libellen 2

Reptielen 5
Amfibieën 6

Vissen 1
Planten 15
Totaal 49

Fig. 2. Per type maatregel het totaal aantal stuks ( ), meters ( ) en
vierkante meters ( ) in de periode 2005-2010.

Fig. 3. Het aantal activiteiten (kolom) en het percentage
van de totale kosten over zes jaar per maatregel uitgevoerd
door professionals.

Tabel 3. Aantal soorten waarvoor soort-
gerichte maatregelen zijn uitgevoerd.
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Ringslang op broeihoop (foto: Mark Zekhuis).
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Geholpen soorten
In zes jaar zijn voor meer dan 45 bijzon-
dere plant- en diersoorten maatregelen
getroffen. Het merendeel van de geholpen
soorten betrof diersoorten (tabel 3).
Soms waren de maatregelen gericht op
een combinatie van soorten. Het betrof
voor het merendeel soorten uit het Provin-
ciale Beleidskader (van der Weide &
Hoeve, 2009). In enkele gevallen werd
hiervan afgeweken, omdat er kansen waren
om bijvoorbeeld wat te doen voor Vis-
dieven op het dak van een fabriek, een
oeverzwaluwwand goedkoop aangelegd
kon worden of de aanleg van een kunst-
burcht voor de Das gewenst was om elders
overlast te voorkomen.
Soms was er te weinig kennis beschikbaar
van bepaalde soorten. Zo wilden we aan
de slag voor het Vliegend hert, maar moes-
ten we er uiteraard zeker van zijn dat ons
hakhoutbeheer en aanleg van voortplan-
tingsplekken niet nadelig zouden zijn voor
de soort. Op aandringen van Landschap
Overijssel is deze soort op de provinciale
agenda gekomen en heeft dat uiteindelijk
geresulteerd in een beheerplan voor het
Vliegend hert (Smit & Krekels, 2008) waar
we nu geregeld maatregelen van uitvoeren.
In samenwerking met De Vlinderstichting
is er nu zelfs een eigen hakhoutbrigade
voor opgericht (http://www.hakhout.info/
index.php?id=144).

Maatregelen en kosten
Grofweg zijn de maatregelen te beschrij-
ven als het aanbieden van voortplantings-
plaatsen, foerageermogelijkheden, het
terugzetten van de successie of (her)intro-
ducties (fig. 2).
De Vliegende brigade heeft de meeste uren
gestoken in het maken van ei-afzetplekken
voor Zandhagedis, hakhoutbeheer voor het
Vliegend hert en het vrijstellen van jenever-
besstruweel. Per jaar besteedt de Vlie-
gende brigade minimaal 550 uur aan die
werkzaamheden. Deze 550 vrijwilligersuren
kosten ons € 11.000 aan begeleidingsuren

en onkosten van de vrijwilligers (benzine,
lunch, bijeenkomsten).
In totaal zijn de meeste maatregelen uitge-
voerd voor het Vliegend hert, de Knof-
lookpad en de Klokjesgentiaan. De gemid-
delde kosten per maatregel kwamen uit op
circa € 3000. Bij de kosten van de profes-
sionals is 29% procent van de uitvoerings-
kosten, bijna € 120.000, naar biotoop-
verbeterende maatregelen gegaan (fig. 3).
Meestal waren dit de grotere projecten,
zoals de ontwikkeling van een biotoop
voor bijvoorbeeld de Knoflookpad,
of plag- en kapwerkzaamheden voor
Gentiaanblauwtje.

Beoordeling succes
De 72 onderzochte maatregelen zijn
beoordeeld op de eerder geformuleerde
succesvariabelen (tabel 4). Indicatief zijn
per soort ook kosten weergegeven. Soms
gaat het alleen om advieskosten (bijvoor-
beeld Visdief of IJsvogel), omdat de maat-
regelen door een extern project of vrijwilli-
gers werden uitgevoerd. Als de maatrege-
len geen of nauwelijks succes opleverden,
zijn ook de vermoedelijke oorzaken hier-
van weergegeven.

Helaas was bij diverse locaties direct dui-
delijk dat de maatregelen weinig tot geen
effect hebben gehad, omdat er geen goed
vervolgbeheer is geweest. Ook was regel-
matig het milieu in de loop van de tijd zo
veranderd dat de doelsoort al verdwenen
was in de omgeving of hier niet meer kon
leven. Zo waren door verdroging sommige
oude groeiplekken van Klokjesgentiaan nu
niet meer geschikt.
Bij 78% van de maatregelen is de doel-
soort aanwezig op de plek waar de maat-
regel is getroffen. In 89% is de maatregel
uitgevoerd conform het voorstel. In 58%
van de gevallen profiteerden begeleidende
soorten van de maatregel en in 83% werd
het gemaakte habitat als geschikt geacht.
Helaas was het vervolgbeheer vaak minder
positief. Dan waren poelen, plagplekken of

faunavoorzieningen en dergelijke weer
overgroeid door ongewenste soorten. Ach-
teraf blijkt ook dat sommige kleine popula-
ties al te ver in de extinctiespiraal zaten,
waardoor er geen of matige reproductie
was. Kleinschalig plagwerk bij standplaat-
sen van bijzondere plantensoorten (even-
tueel met bekalking en uitzaaien) was de
meest succesvolle maatregel. Door de
wegingsfactoren toe te passen op deze
totalen zien we dat volgens onze benade-
ring 75% van alle uitgevoerde maatregelen
succes had. Hierbij moet worden opge-
merkt dat als de doelsoort nog aanwezig
was tijdens de evaluatie, dit met 30 punten
werd gescoord. Meestal was dat dankzij
die maatregel, maar helaas was dat niet
altijd hard te maken. Denk hierbij aan
kleinschalig maaibeheer voor het Heide-
blauwtje. In die laatste gevallen werd de
maatregel dan wel positief beloond, omdat
de maatregel in ieder geval niet nadelig
was en het beheer ervoor had gezorgd dat
de doelsoort zich kon handhaven.
Tijdens de eenmalige veldbezoeken was
het niet altijd mogelijk om met zekerheid
te achterhalen wat de oorzaak was als het
succes erg laag was. Meestal was het
milieu onherstelbaar veranderd en konden
de genomen interne maatregelen geen
succes meer hebben (tabel 5). Externe oor-
zaken als verdroging, verzuring en vermes-
ting waren hier debet aan. In sommige
gevallen was het milieu nog marginaal
geschikt, maar zou op langere termijn
waarschijnlijk wel helemaal veranderen.
Deze vraag over de duurzaamheid van de
maatregelen kwam regelmatig op, zeker
als vervolgbeheer noodzakelijk was. Een
andere eigenaar, beheer of beleid kan er
gemakkelijk voor zorgen dat een immo-
biele soort voorgoed verdwijnt.

Conclusies
Volgens onze benadering heeft 75% van de
maatregelen direct of indirect soorten
geholpen. Helaas kan niet gezegd worden
dat dankzij deze maatregelen sommige

Rietganzen op voerakker voor ganzen, zwanen en Kraanvogels bij Engbertsdijkvenen
(foto: Mark Zekhuis (fotoval).



Maaiwerk door Vliegende brigade om
daarna eiafzetplek voor Zandhagedis te

maken (foto: Ferry Kuijk).
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Tabel 4. Het succes van de geëvalueerde maatregelen,
samengevat per soort, beoordeeld op basis van de vijf
succesvariabelen. De codering in de kolom ´verwachte
oorzaak´ verwijst naar tabel 5.

Soortgroep

Vlinders

Kevers

Libellen

Vogels

Zoogdieren

Amfibieën

Reptielen

Planten

Mossen

Soort

Aardbeivlinder Pyrgus malvae

Bruine vuurvlinder Lycaena tityrus

Gentiaanblauwtje Phengaris alcon

Heideblauwtje Plebejus argus

Sleedoornpage Thecla betulae

Vliegend hert Lucanus cervus

Hoogveenglanslibel Somatochlora arctica

Ganzen Anser en Kraanvogels Grus grus

Ganzen Anser, Zwanen Cygnus en Zangvogels

Grauwe klauwier Lanius collurio

IJsvogel Alcedo atthis

Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus

Oeverzwaluw Riparia riparia

Visdief Sterna hirundo

Zwarte stern Chlidonias niger

Boommarter Martes martes

Das Meles meles

Boomkikker Hyla arborea

Heikikker Rana arvalis

Kamsalamander Triturus cristatus

Knoflookpad Pelobates fuscus

Adder Vipera berus

Levendbarende hagedis Zootoca vivipara

Ringslang Natrix natrix

Zandhagedis Lacerta agilis

Beemdkroon Knautia arvensis

Dotterbloem Caltha palustris

Jeneverbes Juniperus communis

Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe

Tormentil Potentilla erecta

Vlozegge Carex pulicaris

Voorjaarszegge Carex caryophyllea

Zwolse anjer Dianthus deltoides en Wilde tijm Thymus serpyllum

Gewoon beeksterretje Dichodontium pellucidum

Totaal

2

2

8

1

1

6

1

1

1

1

1

1

2

1

1

4

2

8

1

3

5

2

1

5

3

1

1

2

15

1

1

1

1

1

72

75

100

81

100

50

58

100

100

100

100

100

100

50

100

0

50

100

50

100

83

60

100

100

20

100

100

100

100

77

50

100

100

50

0

78

50

100

88

100

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

75

100

38

100

67

60

100

100

80

100

100

100

100

73

100

100

100

100

100

89

50

75
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Specifiek hakhoutbeheer (li) voor Vliegend hert (re); (foto: Mark Zekhuis). Nestkast voor Boommarter bij Schoonheten
(foto: Ferry Kuijk).
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soorten in Overijssel nu algemener voor-
komen. Veel van de soorten waar wij aan
werkten, zijn direct of indirect afhankelijk
van natuurlijke of menselijke dynamiek.
Onbegroeide zandige stukken zijn bijvoor-
beeld van belang als kiemplaats voor
bepaalde planten of ei-afzetplek van Zand-
hagedis of als landbiotoop voor Knof-
lookpad. Vaak ook is er geen ruimte voor
opslag van jonge struiken (denk aan Slee-
doornpage of Grauwe klauwier) en verbos-
sen de bestaande struwelen. Het gebrek
aan die dynamiek is voor deze soorten op
korte termijn een grotere bedreiging dan
zaken als vermesting, verzuring en ver-
droging. Er komen helaas geen nieuwe
gradiënten bij; ze nemen alleen maar af.
De soortgerichte maatregelen bieden dan
lokaal wel soelaas, maar kunnen de alge-
mene negatieve trend niet keren.
Soms zijn de maatregelen te kleinschalig
uitgevoerd. Hierdoor zijn er veel randeffec-
ten en moet de maatregel vaak herhaald
worden wat in de praktijk niet gebeurt.
Dat komt doordat het vervolgbeheer niet
altijd goed is vastgelegd met afspraken en
beheervergoedingen. Soms lag dat aan
de planopsteller, maar vaak ook aan het
subsidiesysteem. Hierdoor werden som-
mige biotopen weer snel ongeschikt.

Sommige kleine plag- en zaaiprojecten
waren niet succesvol, omdat de ecologische
kennis over bijvoorbeeld de lokale bodem-
chemie niet bekend was. Ook was soms
meer kennis wenselijk over dispersiecapaci-
teit van soorten of symbiose met schimmels
en bacteriën. Maar bij goedkope kleine pro-
jecten zou dergelijk onderzoek een veelvoud
hebben gekost van de kosten van de maat-
regel zelf. In enkele gevallen had beter voor-
onderzoek ertoe kunnen leiden dat vooraf
bekend zou zijn dat de maatregel niet zinvol
was. Dat geldt gelukkig maar voor enkele
kleine maatregelen, denk bijvoorbeeld aan
plaatsen van steenuilkasten, aanleg van
broeihopen voor ringslangen of te diepe
poelen voor de Boomkikker.
De werkzaamheden kregen in de media
geregeld aandacht. Door ons werk zijn veel
vrijwilligers, beheerders, terreineigenaren
maar ook burgers zich bewust geworden
van kwetsbare soorten in de natuur. Ze heb-
ben er meer oog voor en soms voeren ze nu
ook zelf spontaan soortgelijke maatregelen
uit op andere plekken. Naast het effect voor
de soorten zelf, is soortenbeheer zeer
geschikt om draagvlak te krijgen voor kwets-
bare natuur. Het is daarbij helaas wel zo dat
veel van die soorten helemaal afhankelijk
worden van bewuste menselijke acties.

Nu de Leefgebiedenbenadering op zijn gat
ligt en de provincie Overijssel andere prio-
riteiten heeft, krijgen we geen overheids-
geld meer voor soortenbeheer. De Vlie-
gende brigade financieren we nu vanuit de
vrijwilligersbegeleiding. Veel van onze
acties hebben een spin-off en daardoor
lopen er nog verschillende initiatieven. Een
voorbeeld is de Knoflookpad. In een vroeg
stadium was ons bekend dat nieuwe poe-
len voor Knoflookpadden amper werden
gebruikt. Het was goed mogelijk dat dit
niet te maken had met het biotoop van
deze soort, maar dat er, wellicht door
genetische verarming, te weinig exempla-
ren meer over zijn. Op basis van die
gedachte is hiervoor aandacht gevraagd
(Zekhuis & Ottburg, 2008), wat uiteindelijk
heeft geresulteerd in een landelijk initiatief
voor herintroductie en bijzetten van Knof-
lookpadden. Sinds 2011 werkt de Project-
groep Knoflookpad Nederland van Alterra,
RAVON, Natuurbalans en Landschap
Overijssel aan het behoud en veiligstellen
van verschillende populaties.
Dit geldt ook min of meer voor de Boom-
kikker in zuidoost Twente, waar steeds ad
hoc maatregelen werden uitgevoerd als die
mogelijkheid zich voordeed. Maar voor
een duurzaam behoud was een ecologisch
netwerk nodig. Samen met RAVON en een
gebiedsmakelaar van de lokale agrariërs
(STAWEL) heeft Landschap Overijssel
onderzocht wat en waar er minimaal nodig
is om een duurzame populatie te krijgen.
Dit heeft geresulteerd in het plan ‘Boom-
kikkers duurzaam tussen Aamsveen en
Witte veen’ (Struijk et al., 2011), dat nu in
diverse gemeentelijke plannen een plek
heeft gekregen. Ook zelf zoeken we nog
burgers en bedrijven om gezamenlijk die
maatregelen te kunnen realiseren.

Tot slot
Er is veel winst geboekt in de aandacht
voor bedreigde soorten. Maar dat zal niet
voldoende zijn. Nu er vanuit de overheid
geen geld meer is voor dit soort maatrege-

Aantal soorten waarbij
Code Probleem dit probleem optreedt
A De maatregel is te laat genomen, de soort is al uit het

gebied verdwenen. 2 x
B Het milieu is door verdroging, verzuring en vermesting

onherstelbaar veranderd en niet meer geschikt te maken. 4 x
C De maatregel was niet geschikt voor de soort, de ecologie

was complexer dan ingeschat. 4 x
D De maatregel was goed, maar het juiste vervolgbeheer

wordt niet (goed) uitgevoerd. 2 x
E Voor de maatregel is het te vroeg om succes te meten omdat

de ontwikkeling van het beoogde milieu meer tijd nodig heeft. 3 x

Tabel 5. De verwachte oorzaken van lage eindscores van succes van de 72(geëvalueerde)
maatregelen en het aantal soorten waarbij dit probleem voorkomt.



Baggeren voor Grote modderkruiper door Vrijwilligers brigade (foto: Erik de Kruif).
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len, zullen veel van die planten en dieren
op kwetsbare plekken (eerder) uitsterven.
We hebben niet de illusie dat we met onze
maatregelen die achteruitgang echt kunnen
stoppen. Sommige habitats staan zo erg
onder druk door externe factoren, dat soor-
ten hier vroeg of laat toch mee te maken
krijgen. Ook versnippering en isolatie
spelen daarbij een rol. Daarnaast gaat het
veranderen van beheerinzichten en terrein-
eigendommen erg snel. Dit is zichtbaar
door het relatief slechte vervolgbeheer of
gewoon gebrek aan aandacht. Daarmee
staat de duurzaamheid van dergelijke
maatregelen sterk onder druk.
Het zou goed zijn als beheerders met de
beheervergoedingen gestimuleerd worden
om binnen een vak of perceel extra gra-
diënten te maken. Helaas staan er in de
beheerpakketten van het subsidiestelsel
SNL geen maatregelen genoemd die zijn
gericht op het herstellen of toevoegen van
extra gradiënten.
In het advies van de Raad van de leef-
omgeving en infrastructuur (Rli, mei 2013)
wordt vooral gepleit voor grote landschap-
pelijke eenheden en niet voor de kunst-
matige instandhouding van bedreigde
soorten. Hopelijk hebben wij gewerkt aan
een Ark van Noach en kunnen ‘onze’ soor-
ten zich straks vestigen in een grote zelf-
regulerende landschappelijke eenheid.
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Summary
Six years species management by Landschap
Overijssel
This article describes the success of nature
management for threatened species in the pro-

vince Overijssel, between 2005 and 2010.
During six years Landschap Overijssel esta-
blished 241 small scale actions for species in
nature reserves and rural area. The actions
were taken by professionals and voluntaries.
According this evaluation, 75% of the measure-
ments was successful. Important failures were
caused by changing environment, wrong or no
management after the actions and lack of eco-
logical knowledge of some species. Beside the
behold of some species, was the attention for
threatened species of people in general and
land owners in special also positive.
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