De leefgebieden
De provincie bepaalt in het Natuurbeheerplan in welke gebieden natuurbeheerders en agrarische
collectieven subsidie kunnen krijgen voor (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer en blauwe
diensten.
Voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer onderscheiden de provincies vanaf 2016 de
volgende vier leefgebieden: open grasland, open akkerland, droge dooradering, natte dooradering.
Deze vier leefgebieden zijn de vier agrarische natuurtypen van de Index Natuur en Landschap 2016.
Daarnaast wordt nog gewerkt met een categorie water.
Binnen collectief Súdwestkust liggen twee van de vier leefgebieden: leefgebied open grasland en
leefgebied natte dooradering. Voor beide leefgebieden is subsidie aangevraagd.

Leefgebied open grasland (Cluster weidevogelgraslanden)
Het leefgebied open grasland bestaat uit open landschappen met overwegend grasland, waarvan een
relevant deel uit vochtig en kruidenrijk grasland bestaat. Vaak is dit leefgebied doorsneden met een
fijnmazig netwerk van lijnvormige wateren: sloten, weteringen en vaarten. Er kan enige opgaande
begroeiing aanwezig zijn. Sommige weidevogelsoorten (zoals grutto) zoeken altijd de meest open
delen van het landschap op. Andere soorten zijn tolerant voor (zoals kievit en wulp) of juist gebaat bij
(noordse woelmuis) aanwezigheid van riet of opgaande elementen. Naast broedende weidevogels is
er ook beheer nodig voor overwinterende ganzen, zwanen en andere soorten (keuze provincie welke
soorten). Enkele soorten, zoals houtduif, torenvalk, roek, kramsvogel en spreeuw maken vooral
gebruik van het leefgebied open grasland voor voedsel en kunnen voor een groot deel meeliften met
de maatregelen voor de overige soorten.
Idealiter bestaat een kerngebied voor soorten van open grasland zowel uit natuur- als agrarische
gronden die in samenhang worden beheerd, gefaseerd in ruimte en tijd. Op de natuurgronden staat
de natuurfunctie voorop. Op de agrarische gronden die mede voor weidevogels worden beheerd,
weegt de productiefunctie het zwaarst, maar vindt deze productie plaats binnen de voorwaarden die
het behoud van biodiversiteit stelt. Beheer en inrichting van agrarisch gronden en natuurgronden
worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Wanneer natuurgebied geheel afwezig is, wordt in
het agrarisch gebied voor het zelfstandig functioneren als kerngebied voldoende ‘op voldoende
kuikenland gericht beheer’ ingezet. Op de percelen zonder kuikenlandbeheer, wordt gestreefd naar
een maximale overleving van nesten en kuikens door middel van nestbescherming in combinatie met
maatregelen voor kuikenoverleving zoals randen- en greppelbeheer, vluchtheuvels en verbindingen
met kruidenrijk grasland.

Leefgebied Natte dooradering
Het leefgebied natte dooradering binnen het agrarisch cultuurlandschap bestaat uit een netwerk van
natte landschapselementen in de vorm van sloten, beken, kreken, moerasjes, rietlandjes en plasdras
gebiedjes, maar afhankelijk van de regio ook in de vorm van poelen en andere kleine wateren. Het
aangrenzende grasland is vaak vochtig tot nat, heeft veelal een hoge grondwaterstand en is in
streefsituaties begroeid met kruidenrijk en niet te dicht gewas.
Voor veel soorten vissen, libellen, amfibieën en vogels zijn lijn- en puntvormige wateren van groot
belang voor in stand houden van populaties. Vissen zijn vooral afhankelijk van watergangen met een
goede waterkwaliteit en vaak (maar niet altijd) weelderige onderwatervegetatie. Voor libellen is
daarnaast ook een goed ontwikkelde oevervegetatie van belang. De meeste soorten amfibieën zijn
weer afhankelijk van een combinatie van sloten of poelen met gras- of akkerland en opgaande
begroeiing. Er is een overlap met poelen in droge dooradering. In dit document wordt daarom wat
betreft puntvormige wateren gefocust op poelen en bijbehorende soorten die voorkomen buiten
droge dooradering en aan- of inliggende poelen.

Voor het beheertype geldt, net als bij droge dooradering, dat er binnen het type een grote variatie
bestaat in omstandigheden en daarmee in biodiversiteit, mede bepaald door de geografische plek en
de dimensies van de waterelementen. Juist vanwege deze grote diversiteit is het zeer gewenst om
per provincie en per gebied specifiek te benoemen om welk type water het gaat. Dat krijgt zijn plek
in provinciale na-tuurbeheerplannen. Het provinciaal natuurbeheerplan geeft per gebied ook aan
welke doelsoorten aanwezig zijn en waar het beheer zich op moet richten
Het leefgebied is zodanig ingericht en – afhankelijk van de soort wel of juist niet - verbonden met
gebieden in de omgeving dat uitwisseling mogelijk is om vitale populaties van doelsoorten te
handhaven. De connectiviteit (verbinding) met aangrenzende maar ook verder gelegen
watersystemen zoals grotere Rijkswateren (meren en rivieren) en natte natuurgebieden is hierbij
voor sommige soorten essentieel.
Natte landschapselementen houden niet op bij de waterlijn, ook oeverranden, moerasjes, bermen en
plasdras zone zijn onderdeel van dit leefgebied en belangrijk voor de soorten die hiervan gebruik
maken. De geleidelijke gradiënt van nat naar droog zorgt er voor dat er verschillende vereiste
deelhabitats voor soorten aanwezig zijn. Het beheer en de inrichting van oeverzone en wateren is
erop gericht dat deze op netwerk- en landschapsniveau voldoen aan de eisen die de doelsoorten aan
de beheertypen stellen.
De beheermaatregelen vanuit behoud van biodiversiteit vertonen een gedeeltelijke overlap met
maatregelen die ten behoeve van waterkwaliteit en waterberging worden beoogd vanuit de Kader
Instapeis Water. In het provinciaal natuurbeheerplan staat aangegeven waar en hoe synergie wordt
gerealiseerd.

Bijlage: kaart van Friesland met de leefgebieden (bron: www. Fryslan.frl/natuurbeheerplan 2016)

