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• 1e prioriteit: weidevogels 

• 2e prioriteit: amfibieën  

• 3e prioriteit: patrijs, steenuil en geelgors 

• 4e prioriteit: landschap/struweelzangers 

Aanvullende prioriteit: alle percelen met een hoge botanische waardering uit het Ecogroenonderzoek 
kunnen één op één afgesloten worden ongeacht aan- of afwezigheid doelsoorten. 
 
Dit leidt tot de volgende prioritering qua doelsoorten bij een tekort aan budget: 

1. Afsluiten beheer weidevogels 
2. Afsluiten beheer akkervogels  
3. Afsluiten percelen hoge botanische waarde 
4. Afsluiten beheer amfibieën (botanisch <0,5 ha, incl. aanleg en beheer poelen en opgaand 

landschapselement) 
5. Afsluiten beheer patrijs en steenuil (botanisch <0,5 ha) (aandachtspunt: dekkingspercentage 5-7% 

beschikbaar habitat voor deze soorten) 
6. Afsluiten beheer struweelzangers (landschapselement met rand (akker of grasland)) 

 
Prioritering beheermaatregelen binnen de doelsoorten 
 
Amfibieën 

➔ Aanleg en beheer poelen 

➔ Opgaande landschapselementen binnen 100 meter poel 

➔ Gras- (<0,5 ha) en akkerranden aansluitend aan poel  

Patrijs en steenuil (aandachtspunt: dekkingspercentage 5-7% beschikbaar habitat voor deze soorten) 

➔ Gras- (<0,5 ha) en (meerjarige) akkerranden -> aanleg rand 9-12 meter, muv noordkant tov 

landschapselement/opgaande begroeiing 

➔ Aanleg en beheer structuurrijke landschapselementen 

➔ Akkerbeheer 

Struweelzangers 

➔ Opgaande landschapselementen 

➔ Gras- (<0,5 ha) en (meerjarige) akkerranden -> aanleg rand 3-9 meter, muv noordkant tov 

landschapselement/opgaande begroeiing,  

➔ Akkerbeheer 
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Botanisch beheer hoge kwaliteit  

➔ vlakdekkend afsluiten 

Overig botanisch beheer   

➔ binnen zoekgebied amfibieën -> afsluiten tot max 0,5 ha, mits bereid tot medewerking bij 

aanleg voortplantingswater 

➔ binnen zoekgebied patrijs, steenuil en/of geelgors -> afsluiten tot max 0,5 ha, mits bereid tot 

aanpassing beheer tbv verbetering kwaliteit  

➔ buiten de zoekgebieden, maar grenzend aan landschapselement -> aanleg rand 3-6 meter, 

muv noordkant tov landschapselement/opgaande begroeiing, mits bereid tot aanpassing 

beheer tbv verbetering kwaliteit  

Landschapselementen 

➔ binnen zoekgebied amfibieën -> afsluiten, mits bereid tot medewerking bij aanleg 

voortplantingswater 

➔ binnen zoekgebied patrijs, steenuil en/of geelgors -> afsluiten mits mogelijkheid van 

begeleiding door botanische rand van 9-12 meter 

➔ binnen zoekgebied struweelzangers -> afsluiten mits mogelijkheid van begeleiding door 

botanische rand van 3-6 meter 

➔ poel: oversluiten mogelijk ongeacht doelsoorten, mits combinatie met botanische rand en 

landschapselement 
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