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Is het soortenbeleid wel klimaatbestendig?



Habitattypen



Beheertypen (SNL)

Structuurelement Minimum % Maximum %
N02.01 Rivier 5 20
N04.02 Zoete plas 5 20
N05.01 Moeras 10 40
N06.01 Veenmosrietland en moerasheide 1 20
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 10 20
N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland 3 20
N12.06 Ruigteveld 1 10
N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos 10 50
N14.02 Hoog- en laagveenbos 10 40

N01.03 Rivier- en moeraslandschap 



- Zeearend (broedend)
- Visarend (broedend)
- Raaf  ((broedend)
- Lynx  
- Wolf
- Grote grazers : rund, paard of wisent
- Edelhert en/of damhert
- Wild zwijn
- Bever
- Otter

Kwaliteitsbepaling
 Goed: indien minimaal 5 kwalificerende soorten voorkomen
 Matig: indien 3-4 kwalificerende soorten voorkomen
 Slecht: indien niet aan de klasse matig of goed voldaan is

N01.03 Rivier- en moeraslandschap 

Beheertypen (SNL)



N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos
Planten bittere veldkers, bosgeelster, bosmuur, bospaardenstaart, 

boswederik, daslook, fijne kervel, gewone vogelmelk, groot 
springzaad, grote keverorchis, hangende zegge,  kruisbladwalstro, 
maarts viooltje, moeraskruiskruid, moeraswolfsmelk, muskuskruid, 
paarbladig goudveil, reuzenpaardenstaart, rivierkruiskruid, 
schaafstro, slangenlook, slanke sleutelbloem, slanke zegge, 
spindotterbloem, verspreidbladig goudveil, welriekende agrimonie, 
zwartblauwe rapunzel

Broedvogels appelvink, blauwborst, boomklever, kleine bonte specht, nachtegaal, 
wielewaal

Beheertypen (SNL)



Ecologische Hoofd Structuur (EHS)



Europa vogel- en habitatrichtlijn gebieden



Wolf
klimaateffecten?



Jedrzejewski et al., 2008

Wolf
klimaateffecten?



Gentiaanblauwtje

Zonder effect van de bodem en vegetatie Met effect van de bodem en vegetatie



Gentiaanblauwtje

Zonder effect van de bodem en vegetatie Met effect van de bodem en vegetatie

Cormont 2011 thesis



Invasive soorten

Wespspin Konijn



Invasive soorten

Processievlinder Eekhoorn



Is het soortenbeleid wel klimaatbestendig?

Soortenlijsten gebaseerd op het verleden
Geen nieuwe soorten die vanuit het zuiden binnenkomen

Wat doen we met soorten die een plaag worden?

Er zijn ook indirecte effecten van het klimaat op het voorkomen 
van soorten

Gaan we soorten die dreigen te verdwijnen beschermen 
En hoe lang nog?

Is het soortenbeleid klimaat bestendig? 



Dank voor uw
aandacht


