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Doelstelling monitoring  

• Landelijk een fors programma van agrarisch 
natuurbeheer, 2016 t/m 2021 
– Open grasland;   weidevogels 
– Open akkerlandschap:  akkervogels 
– Etc   
 

• Budget oplopend naar 2021, per jaar: 
– Nederland  €  ?  miljoen 

• Friesland  € 40    ,,   
• Noord-Brabant €   3    ,, 

 
• Doel: het bepalen van de resultaten van agrarisch 

natuurbeheer door monitoring: 
– Weide- en akkervogels, insecten, bestuivers, 

vlinders, amfibieën, etc 
 

 
 
 

 
 



Monitoring tot op heden  

• In 2015 is een pilot van start gegaan 

 

• Coördinatie door Brabants Landschap 

 

• Testen van methodieken voor het monitoren van 
soortgroepen 

– Drie gebieden in Brabant, o.a. Altena-Biesbosch 

– Broedvogels, weidevogels, insecten, vlinders, 
bestuivers, amfibieën  

– Wat door professionals, wat kan door vrijwilligers 
(na opleiding)? 

 

• Pilot van eind 2015 eind 2017: rapportage volgt 

 

 

 



Monitoring tot op heden  

 

• Medio 2017 bespreking bij de vier collectieven 

 

• Een goede monitoring blijkt financieel niet haalbaar 

 

• Collectieven hebben onvoldoende budget 

 

• De noodzaak is echter wel hoog: kansen voor na 2021 

 

• Budget aangevraagd bij GS: afgewezen  

 

 



Vervolg 

• In 2018 grootschalige projectplan opgezet 

– Coördinatie Brabants Landschap 

– Samen met de vier collectieven 

– Budget: ruim € 500.000,-- t/m 2021 

  

•  Projectplan wordt eind deze maand bij GS ingediend 

 

• Doel: 

– Opzetten netwerk van opgeleide vrijwilligers en 
professionals 

– Collectieven en lokale ANV’s erbij betrekken: contact 
intensiveren: agrariërs, vrijwilligers, professionals 

– Betrokken organisaties opleiden: zelfstandig worden 
 

 

 



Project in ons ANV gebied 

• Aan de slag in 2018 

 

• Monitoring gericht op akkervogels 

 

• Voorbereidingen in de loop van 2018 

– Waaronder werven van vrijwilligers 

 

• Cursus in het komend najaar voor vrijwilligers 

 

• Eerste tellingen in de winter 2018/2019 
 

 

 



Project in ons ANV gebied 

• Tellingen akkervogels vanaf de komende winter 

 

• Gebieden Collectief ANB West-Brabant: 

– Steenbergen Noord 

– Oude Doorn 

– Drimmelen 

– Lage Zwaluwe 

– De Heen 

– Rucphen, Heikant 

 

• Ook open grasland en droge dooradering 
(landschapselementen en botanisch) 



Project in ons ANV gebied 

• Eerst goedkeuring budget nodig 

 

• Dan direct aan de slag 

 

• Werven van vrijwilligers 

 

• Coördinatie Brabants Landschap  (Jochem Sloothaak) 


