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Gevraagd projectresultaat (uit projectplan):
1. Het geschikt maken van de bestaande ECO-PLAN-IT GIS-tool voor het analyseren van het
groenblauwe netwerk voor biodiversiteit.
o
een invoerkaart met groenblauwe landschapselementen voor geheel Overijssel;
o
een GIS-tool waarmee Alterra de mogelijkheid heeft om snel en eenvoudig scenario’s
van groenblauwe netwerken te kunnen evalueren voor 4 ecoprofielen (indicatoren voor
een bepaald biodiversiteitsnivo).
2. Evaluatie van pilotgebied Mander-Manderveen (Tubbergen) op biodiversiteit; zowel van de huidige
situatie als van het ontwikkelde landschapsscenario.
o
kaartbeelden en tabellen waaruit de waarde en verschillen hiertussen in ruimtelijke
voorwaarden voor biodiversiteit in het landschap blijkt. Conclusies mbt de waarde voor
landschapsidentiteit en biodiversiteit worden getrokken.
3. Analyse van de huidige situatie in pilotgebied Raalte-Olst/Wijhe.
o
kaartbeelden en tabellen waaruit de waarde van de huidige ruimtelijke voorwaarden in
het landschap voor biodiversiteit blijkt. Deze resultaten zullen als input dienen in een
ontwerpproces met stakeholders in het pilotgebied.
Opgeleverd projectresultaat:
1.

De bestaande ECO-Plan-It GIS-tool is geschikt gemaakt voor het analyseren van groenblauwe
netweken voor biodiversiteit. Met de tool zijn twee pilotgebieden aan de hand van 4 ecoprofielen
geanalyseerd (zie resultaten onderdeel 2 en 3).
Er zijn GIS kaarten gemaakt met de groenblauwe landschapselementen in Overijssel, die kunnen
dienen als input voor de ECO-Plan-It GIS-tool. De metadata behorende bij deze kaart zijn
bijgevoegd in bijlage 1.

2.

Het groenblauwe netwerk in het pilotgebied Mander-Manderveen (Tubbergen) is geanalyseerd op
de potentie voor biodiversiteit. Dit is gebeurd aan de hand van twee ecoprofielen (“Boomkikker”
en “Eekhoorn” ). De resultaten van deze analyse zijn verwerkt in Alterra-rapport 2087 (“Goed
boeren in een nationaal landschap”, Maas & Boers, 2010). Een selectie van dit rapport, waarin
de resultaten van deze helpdeskvraag zijn verwerkt is bijgevoegd in bijlage 2.

3.

Het groenblauwe netwerk in het pilotgebied Raalte-Olst/Wijhe is geanalyseerd op de potentie
voor biodiversiteit. Dit is gebeurd aan de hand van vier ecoprofielen (“Bos(rand)vlinder”, “Klein
boszoogdier”, “Klein natte-ruigtezoogdier” en “Ruigtevlinder”). De gebruikte kaartbeelden zijn
bijgevoegd in bijlage 3.
De resultaten van deze analyse zijn gebruikt in een ontwerpproces met stakeholder in het
pilotgebied, die is gehouden op 2 december 2010. Een notitie die is gebruikt bij de
totstandkoming en de interpretatie van de resultaten is bijgevoegd in bijlage 4. Een link naar het
verslag van de ontwerpbijeenkomst is separaat toegestuurd.

Bijlage 1 Metadata van de GIS-kaart Groenblauwe landschapselementen
Overijssel

Groenblauwe landschapselementen in Overijssel voor de ECO-Plan-It GIS-tool.
Metadata also available as
Identification_Information
Data_Quality_Information
Spatial_Data_Organization_Information
Metadata_Reference_Information

Identification_Information:
Citation: Groenblauwe landschapselementen in Overijssel v1
Publication_Date: December 2010
Title: Groenblauwe landschapselementen in Overijssel voor de ECO-Plan-It GIS-tool.
Edition: V1
Geospatial_Data_Presentation_Form: vector digital data
Publication_Place: Wageningen
Publisher: Alterra Wageningen UR
Abstract: Er zijn GIS kaarten gemaakt met de groene en blauwe landschapselementen in
Overijssel, die kunnen dienen als input voor de ECO-Plan-It GIS-tool.
Purpose: Kaart kan dienen als input voor de ECO-Plan-It GIS-tool.
Calendar_Date: december 2010
Status: Complete
Progress: Complete
Maintenance_and_Update_Frequency: None planned
Theme_Keyword: Groenblauwe elementen
Place: Overijsssel
Place_Keyword: Landschap, Overijssel
Access_Constraints: Use_Constraints: Contact_Person: M. van Eupen
Contact_Organization: Alterra Wageningen UR
Contact_Voice_Telephone: +31 317 481646
Contact_Electronic_Mail_Address: michiel.vaneupen@wur.nl
Contact_Instructions: Bij voorkeur per e-mail
Data_Set_Credit: Alterra
Security_Classification_System: vrij beschikbaar in overleg
Security_Classification: Unclassified
Data_Quality_Information:
Attribute_Accuracy_Report:
de kwaliteit van de attibuutwaarde is afhankelijk van de brongegevens
Logical_Consistency_Report: De data van de Groenbluwe netwerken in Overijssel is
gebaseerd op de volgende kaarten:
Top10 NL lijnen en vlakken
Bodemkaart van Nederland 1:50.000
Grondwaterkaart met resolutie van 250m
Landschapstypen afkomstig uit plan MER Overijssel 2009 Landschapelementen Landschap Overijssel
Natuurdoeltypekaart Overijssel 2003
Landschapselementen in beheer bij Landschap Overijssel
Deze datasets zijn gecombineerd tot een typologie van
Landschapselementen; onderdeel van de typologie is een classificatie van
ieder element naar de natuurdoeltypologie van de natuurdoletypekaart 2003
(Bal et. al 2001), zodat de kaart direct koppelbaar is in de Eco-Plan-It tool
voor ArcGis. Lijnelementen uit de TOP10 zijn hiervoor gebufferd om een
oppervlakte aan ieder element te kunnen toekennen

Positional_Accuracy:
Horizontal_Positional_Accuracy:
Horizontal_Positional_Accuracy_Report: In principe 1:10.000 met gebruik van basisdata
(bodem, grondwater tot op 1:50.000
Horizontal_Positional_Accuracy_Value: 1:10000
Datasources:
Originator: Kadaster
Publication_Date: 2009
Title: Top10 NL lijnen en vlakken
Edition: 2009
Geospatial_Data_Presentation_Form: vector digital data
Source_Scale_Denominator: 1:10.000
Type_of_Source_Media: online
Calendar_Date: 2009
Source_Currentness_Reference: publication date
Source_Citation_Abbreviation: Top10 NL
Originator: Alterra
Publication_Date: 2010
Title: Bodemkaart van Nederland 1:50.000
Edition: 2010
Geospatial_Data_Presentation_Form: vector digital data
Source_Scale_Denominator: 1:50.000
Type_of_Source_Media: online
Source_Citation_Abbreviation: Bodemkaart van Nederland 1:50.000
Originator: Alterra
Publication_Date: 2010
Title: Grondwatertrappenkaart
Edition: 2010
Other_Citation_Details: afkomstig van gw-model J. v/d Gaast
Source_Scale_Denominator: 1:50.000
Type_of_Source_Media: online
Calendar_Date: 2010
Source_Currentness_Reference: publication date
Source_Citation_Abbreviation: GWT250
Originator: Prov.Overijssel
Publication_Date: 2009
Title: Laag Agrarische Cultuurlandschappen Overijssel
Edition: 2009
Online_Linkage: <http://www.overijssel.nl/publish/pages/88827/planmilieueffectrapportage-duurzaamheidsbeoordeling.pdf>
Source_Scale_Denominator: 1:50.000
Type_of_Source_Media: CD-ROM
Calendar_Date: 2009
Source_Citation_Abbreviation: Cultuurlandschappen.shp
Originator: Landschap Overijssel
Publication_Date: 2010
Title: Landschapelementen in beheer bij Landschap Overijssel
Edition: 2010
Source_Scale_Denominator: 1;10.000
Type_of_Source_Media: CD-ROM
Calendar_Date: 2010
Source_Currentness_Reference: publication date
Source_Citation_Abbreviation: Landschapelementen Landschap Overijssel

Process_Description: Overlay van de genoemde datasets, koppeling van tabulaire gegevens
op locatie en classificatie van de gecombineerde datasets tot een typologie. In de
dataset zijn de afzonderlijke kaartlagen aanwezig en op attribuutwaarde
selecteerbaar. De Groene en blauwe elementen zijn vanweg hun omvang
opgenomen in twee afzonderlijke file geodatabases en kunnen slechts op
regionale schaal met elkaar worden gecombineerd tot 1 bestand
Process_Date: 2010
Spatial_Data_Organization_Information:
Indirect_Spatial_Reference: RDnew
Direct_Spatial_Reference_Method: Vector
Point_and_Vector_Object_Information:
Spatial_Domain:
Bounding_Coordinates:
West_Bounding_Coordinate: 5.789376
East_Bounding_Coordinate: 7.091869
North_Bounding_Coordinate: 52.856876
South_Bounding_Coordinate: 52.114789
Spatial_Data_Organization_Information:
Direct_Spatial_Reference_Method: Vector
Point_and_Vector_Object_Information:
SDTS_Terms_Description:
SDTS_Point_and_Vector_Object_Type: G-polygon
Point_and_Vector_Object_Count: 702222
Spatial_Reference_Information:
Horizontal_Coordinate_System_Definition:
Planar:
Map_Projection:
Map_Projection_Name: Double Stereographic
Planar_Coordinate_Information:
Planar_Coordinate_Encoding_Method: coordinate pair
Coordinate_Representation:
Abscissa_Resolution: 0.000100
Ordinate_Resolution: 0.000100
Planar_Distance_Units: meters
Geodetic_Model:
Horizontal_Datum_Name: D_Amersfoort
Ellipsoid_Name: Bessel_1841
Semi-major_Axis: 6377397.155000
Denominator_of_Flattening_Ratio: 299.152813

Metadata_Reference_Information:
Metadata_Date: 20101227

Bijlage 2 Selectie uit Alterra rapport 2087 (Maas & Boers, 2010):
Goed boeren in een Nationaal landschap. Hoe het landschap in Noordoost-Twente
kan profiteren van schaalvergroting in de landbouw. Uitwerking van de cascobenadering in de gemeente Tubbergen.

Netwerkanalyse van het casco met het LARCH-model
Eén van de uitgangspunten van de casco-benadering is de versterking van de ecologische samenhang (§ 2.1).
Opgaande groene elementen hebben, evenals poelen en ruige bermen, een belangrijke functie als
verbindingszone tussen grotere natuurgebieden. Daarnaast vormen singels en houtwallen ook zelfstandige
leefgebieden voor planten- en diersoorten. De vraag is of de uitwerking van de casco-benadering in de gemeente
Tubbergen bijdraagt aan een duurzame verbetering van de leefgebiedcondities voor groepen diersoorten die in
opgaande groene landschapselementen verblijven of zich erdoor of langs verplaatsen, of niet. Met andere
woorden wordt het ecologisch netwerk versterkt door het ‘verplaatsen’ van singels of levert het geen meetbare
bijdrage aan de verbetering van de samenhang of neemt deze zelfs af? Alleen bij een toename van de
ecologische samenhang is het vanuit het oogpunt van natuurbehoud verdedigbaar om bestaande groene
elementen en relicten van elementen buiten het casco met een bestaande natuurwaarde te verwijderen en elders
te compenseren. Treed er geen versterking van de ecologische samenhang op of neemt deze af dan zou de
casco-benadering tot (tijdelijke) afname van de natuurkwaliteit kunnen leiden, omdat in het algemeen de
natuurwaarde van oudere landschapselementen die worden verwijderd hoger is dan die van de nieuw aan te
leggen compensatie-elementen.
Het effect van de uitwerking van de casco-benadering in de gemeente Tubbergen op de ecologische samenhang
is bepaald met behulp van het LARCH-model1. Het LARCH-model beoordeelt de opgaande groene elementen op
de geschiktheid als habitat voor een bepaalde diersoort en zet dit af tegen ruimtelijke eisen van de soort met
betrekking tot hun mobiliteit, behoefte aan leefgebied en afstanden waarover een soort kan migreren, zowel op
dagelijkse basis als de lange termijn (dispersie).
Het LARCH-model genereert kaarten waarop de mate van geschiktheid van het totale areaal groene elementen als
leefgebied voor verschillende diersoorten wordt gepresenteerd en kaarten die aangeven of de leefgebieden via
netwerken duurzaam met elkaar verbonden zijn. Door vergelijking van de kaarten voor en na toepassing van de
casco-benadering kan worden vastgesteld of en welke bijdrage de benadering levert aan het ecologisch netwerk
voor verschillende diersoorten. Een nadere toelichting op het LARCH-model wordt gegeven in bijlage 2.

Indicatorsoorten voor de netwerkanalyse
Voor de netwerkanalyse zijn twee diersoorten gekozen om de uitwerking van het casco-concept in de gemeente
Tubbergen te evalueren: de boomkikker en de eekhoorn. Beide soorten zijn doelsoorten in het handboek
natuurdoeltypen, zijn kenmerkende soorten van het kleinschalige landschap en in de regio komen populaties van
zowel de boomkikker als de eekhoorn voor. De gekozen soorten.zijn representatief voor weinig en sterk mobiele
soortgroepen en soortgroepen van natte en droge leefmilieus. De eekhoorn en de boomkikker stellen
verschillende eisen aan hun leefgebieden, zodat het casco-concept ook op verschillende aspecten kan worden
beoordeeld.
Boomkikker
De Boomkikker staat model voor weinig mobiele soorten met de voorkeur voor kleine elementen. Hij houdt zich
op in de struweelzone van bosranden en houtwallen op vochtige en natte groeiplaatsen en moerasgebieden.
Vooral de zuidkant van braamstruwelen heeft de voorkeur. Voor de voortplanting dienen wateren met een goed
ontwikkelde oever- en watervegetatie in de nabijheid voorhanden te zijn. Dit zijn meestal niet te diepe poelen met

1

Pouwels et al., 2002

een open ligging, veel zoninstraling en vrijwel geen stroming. De boomkikker heeft een beperkte homerange, het
gebied waarin een individu, paar of populatie zich regelmatig in beweegt of verblijft, van 20 m en de kritische
afstand tussen de netwerken is gesteld op 750 meter.
Uit de LARCH-analyse blijkt dat de kwaliteit van het leefgebied voor de boomkikker voor en na de uitvoering van
de casco-benadering ongewijzigd blijft: voor een levensvatbare populatie zijn de leefgebieden op zichzelf te klein
of niet geschikt genoeg. De evaluatie van het netwerk laat zien dat de opgaande groene elementen in het centrale
deel van de gemeente samen een duurzaam netwerk vormen, maar dat twee kleinere netwerken aan de oost- en
de westzijde van het gebied niet duurzaam zijn (fig. 21a; gebieden binnen de cirkels). Door de uitvoering van de
casco-benadering wordt het niet-duurzame netwerk aan de westzijde verbonden met het centrale netwerk tot één
duurzaam netwerk (fig. 21b). Deze versteking van het netwerk hangt samen met het gericht compenseren van
elementen langs de ecologische verbindingszone van de Geesterense molenbeek (functiecombinatie natuurlandschap) De ecologische connectiviteit van het totale netwerk voor de boomkikker is hierdoor vergroot. Het
netwerk aan de oostzijde blijft een geïsoleerd netwerk omdat in dit deel van de gemeente Tubbergen geen
opgaande groene landschapselementen gecompenseerd worden (zie fig. 22b).

a

b

Figuur 21 a en b.
Potentiële duurzaamheid van het netwerk voor de boomkikker voor (a) en na (b) aanleg van nieuwe elementen volgens de cascobenadering.

Eekhoorn
De eekhoorn staat model voor de groep diersoorten die redelijk mobiel zijn. De eenhoorn heeft een voorkeur voor
grotere boselementen op arme en matig rijke zandgronden. Hij gebruikt lanen en singels als corridors tussen de
geschikte leefgebieden. De homerange van de eekhoorn is 100 m en de kritische netwerkafstand is 3000 m.
Uit de netwerkanalyse voor de eekhoorn bleek dat zowel voor als na de uitvoering van de casco-benadering het
netwerk op zichzelf duurzaam is. De analyse van de kwaliteit van de leefgebieden (fig. 22a, b) laat zien dat het
leefgebied van de eekhoorn zich na uitvoering van de casco-benadering in westelijke richting kan uitbreiden. De
grotere boscomplexen in het oostelijke deel van de gemeente vormen een zelfstandige levensvatbare populatie
(M.P.V). Een aantal kleinere bosgebieden in het centrale deel van de gemeente (binnen de cirkel) zijn onvoldoende
groot voor een zelfstandige levensvatbare populatie eekhoorns (fig. 22a), maar worden na uitvoering van de
casco-benadering samengevoegd tot sleutelpopulaties (key) die in een netwerk met andere leefgebieden een
levensvatbare omvang hebben gekregen (fig. 22b).

Figuur 22 a,b
Geschiktheid van opgaande groene elementen in de gemeente Tubbergen als leefgebied voor de eekhoorn voor (a) en na (b) aanleg
van nieuwe elementen volgens het casco-concept. (M.V.P. = zelfstandig levensvatbare populatie; Key= levensvatbare populatie in een
netwerk met andere leefgebieden).

De netwerkanalyse toont aan dat door versterking van de structuur van opgaande groene elementen met de
casco-benadering voor soorten van verschillende typen leefgebieden en leefwijzen de overlevingskansen van
populaties van deze soorten worden vergroot.

Conclusies
De ecologische netwerkanalyse toont aan dat door gericht de hoofdstructuren van het landschap te behouden en
te ontwikkelen, zoals in de casco-benadering is uitgewerkt, de levensvatbaarheid en duurzaamheid van
leefgebieden voor verschillende diersoorten wordt vergroot. Dit geldt niet alleen voor het groene netwerk, maar
ook voor de combinatie van blauw en groen. Door landschapsfuncties met natuurdoelen te combineren, zoals de
realisatie van ecologische verbindingszones (EVZ), wordt het ecologische netwerk verder versterkt.
Aanbevelingen
Gebiedskennis en nadere ecologische gegevens van de elementen kunnen aanleiding zijn om de cascobenadering op details anders uit te werken. Aanbevolen wordt om in de geest van het concept flexibel met de
uitwerking om te gaan zonder voorbij te gaan aan de gestelde uitgangspunten en richtlijnen.

Bijlage 3

Resultaten ecologische netwerkanalyse pilot Raalte-Wijhe

Ecoprofiel “Bos(rand)vlinder“

Ecoprofiel “Klein boszoogdier”

Ecoprofiel “Klein natte-ruigtezoogdier”

Ecoprofiel “Ruigtevlinder“

Bijlage 4

Notitie “Biodiversiteit”, gebruikt bij ontwerpproces Pilot Raalte-Wijhe

Notitie “Biodiversiteit”
Plannen met Groenblauwe netwerken – Pilot Raalte-Wijhe
Datum:

15 oktober 2010

Werkgroep: Mark Zekhuis (LO), Hanna Jurjens (Waterschap Groot Salland, Michiel van
Eupen, Sabine van Rooij (Alterra)
Kaart van landschapselementen Overijssel
Er is een kaart te maken met de groene en blauwe landschapselementen op basis van de elementen die
zijn weergegeven in de top10 kaart.
In de kaart zijn onderscheiden:
opgaande landschapselementen
niet opgaande elementen. Dit zijn vaak nattere plekken. Daarom is aan deze kaart toegevoegd:
nat bos in kommen en grienden.
Ook in de kaart opgenomen: alle bos uit de top 10 een de graslanden uit LGN.
Deze kaart is geschikt om de Eco-plan-it tool de netwerken van ecoprofielen te analyseren.
Hierbij is aangenomen dat:
de draagkracht van lijnvormige elementen de helft is van vlakvormige elementen
de draagkracht van landschapselementen waarvoor geen contract ihkv Groene diensten is afgesloten de
helft is van die waarvoor dat wel is gebeurd.
Soorten aan de hand waarvan we de kwaliteit van het groenblauwe netwerk in het
studiegebied gaan analyseren:
Voor lage begroeiing:
- Ecoprofiel “Ruigtevlinder”, minder gevoelig voor versnippering door wegen.
- Ecoprofiel “klein natte-ruigte-zoogdier), gevoelig voor versnippering door wegen.
Voor opgaande begroeiing:
- Ecoprofiel “klein boszoogdier”, gevoelig voor versnippering door wegen.
- Bos(rand)vlinder, minder gevoelig voor versnippering door wegen.
Voor een combinatie van (natte) opgaande en lage landschapselementen:
- Ecoprofiel “reptiel van natte opgaande en lage landschapselementen”
De resulterende analysekaarten zijn vergeleken met kaarten met verspreidingsgegevens van soorten die
lijken op het ecoprofiel voor een kwaliteitscheck. Het beeld bleek redelijk kloppend.

Ruigtevlinder

Klein natte-ruigtezoogdier
reptiel van natte
opgaande en lage
landschapselement
en

+ +:
+:

0:
windsingel rond kwekerij
loofbos
naaldbos
gemengd bos
heide
haag
bomenrij enkel
bomenrij dubbel

griend
Natte bossen in kommen

5m
opp
opp
opp
opp
5m
10m
20m

opp
opp
1m aan elke kant = 2 meter

++
+
+
+
++
++
++
+
+

0
+
0
+
+
++
0

++

0
+

+
+

0
+
++

+
+
++

+

optimaal habitat
geschikt habitat
geen geschikt habitat
++
++
0

+
+

+

0
0
0
0
0
++
+
0
0

0
0
0
0
0
0
+
0
0

+
+
+
+
+

0
0

+
+
+
+

0

+

+

Natte_greppel
Natte_greppel_natuur
R_rivier_KRW
R_rivier_KRW_natuur
Sloot
Sloot_natuur
Vochtige_greppel
Vochtige_greppel_natuur

1m aan elke kant = 2 meter
1m aan elke kant = 2 meter
2m aan elke kant = 4 meter
2m aan elke kant = 4 meter
1m aan elke kant = 2 meter
1m aan elke kant = 2 meter
1m aan elke kant = 2 meter
1m aan elke kant = 2 meter

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

++
0
+

+

+
++

0

+

+
+

0

++
+
++

++
++
++

+

+

4 meter

M_sloot_KRW_natuur
1m aan elke kant = 2 meter

+
+

nvo

Kaart lage landschapselementen, inclusief natte opgaande
landschapselementen

bufferstrook

M_sloot_KRW
1m aan elke kant = 2 meter

0

5 meter

greppel_natuur
1m aan elke kant = 2 meter

greppel

boomgaard

opp

Klein boszoogdier

griend

Bos(rand)vlinder

opp

breedte

houtwal

nieuw

5m

Kaart opgaande landschapselementen
Toe te
voegen
elementen

0
+
0

0
0
0
0
+
0
+
+
0

+
++
+
++
+
++
+
+

++
++
++
++
+
++
++
++

+
+
+
+
+
+
+
+
+
++

Beschrijvingen ecoprofielen
Ecoprofiel “Bos(rand)vlinder“
Max. onderbreking netwerken = 100m
Home range =
50 m
Oppervlakte sleutelgebied =
50 ha
Opp.netwerk met SG=
125 ha
Opp.nw zonder sleutelgebied = 125 ha
Barrières lokale populaties:
provinciale weg (10.000 auto’s en drukker)
Barrières netwerkpopulaties:
geen
Corridor:
onbekend, bruine eikenpage min breedte 25 m, min
onderbreking 50 m, bos(randen) houtwal, droge ruigte, struweel,
Geen voorkeur voor grote elementen (ge) of dooradering (da)
Habitat
ruige graslanden, bos(randen), houtwallen en hagen in kleinschalig cultuurlandschap, bermen en
taluds.
Ecoprofiel “Klein boszoogdier”
Max. onderbreking netwerken = 200 m
Home range =
100 meter
Oppervlakte sleutelgebied =
50 ha
Oppervlakte stapsteen =
5.5 ha
Opp.netwerk met SG=
75 ha
Opp.nw zonder sleutelgebied = 100 ha
Barrière voor lokale pop.
provinciale weg (3.000 auto’s en meer)
Barrière voor netwerkpop.
provinciale weg (10.000 auto’s en meer) en hoofdwateren
Corridor:
min breedte 25 m, max onderbr 50 m. Bosstrook, brede houtwal.
Habitat
Natuurdoeltypen handboek: bos 3.64, 3.65, (3.52, 3.56, 3.57, 3.59, 3.60, 3.61, 3.66, 3.67, 3.68,
3.69).

Ecoprofiel “Klein natte-ruigtezoogdier”
Max. onderbreking netwerken = 100 m
Home range =
50 m
Oppervlakte sleutelgebied =
5 ha
Oppervlakte stapsteen =
1 ha
Opp.netwerk met SG=
7,5 ha
Opp.nw zonder sleutelgebied = 10 ha
Barrière voor lokale pop.
provinciale weg (3.000 auto’s en meer), waterweg steile randen
Barrière voor netwerkpop.
provinciale weg (10.000 auto’s en meer), waterweg steile randen
Corridor:
min breedte 25 m, max onderbr 50 m, waterloop (langz of niet
stromend), natte ruigte / moeras
Voorkeur ge/da niet onderzocht.
Habitat
Natuurdoeltypen handboek ndt:
bos 3.62, 3.67, (3.55, 3.57, 3.58, 3.66, 3.68)
water 3.7, 3.8, 3.15, 3.17, 3.18 (3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.11, 3.14, 3.19, 3.20)
moeras 3.24, 3.25
grasland (3.37, 3.38, 3.39)
Ecoprofiel “Ruigtevlinder”
Max. onderbreking netwerken = 100 m
Home range =
50 m
Oppervlakte sleutelgebied =
50 ha in optimaal, vlakvormig habitat
Oppervlakte stapsteen =
5.5 ha
Opp.netwerk met SG=
125 ha
Opp.nw zonder sleutelgebied = 125 ha
Barrière voor lokale pop.
Prov. Weg > 10.000, weg >= 4baans
Corridor:
Minimale breedte: 25 m
Maximale onderbreedte: 50 m
Inrichting corridor:
kruidenrijke/bloemrijke vegetatie; heide / schrale vegetatie
Voorkeur ge/da
…...
Habitat
Grasland: 3.29,3.30,3.33, 3.38, 3.39
Grasland met klein water: 3.29, 3.30, 3.33, 3.38, 3.39
Staat model voor:
Bruine vuurvlinder
Bruin dikkopje
Grote parelmoervlinder
Rode vuurvlinder
Veldparelmoervlinder.

