Symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden 2018’

Samenvattingen van lezingen, flitspresentaties en workshops
LEZINGEN
Natuurvriendelijke oevers en hun meerwaarde voor biodiversiteit
Michiel Verhofstad (FLORON & RAVON)
Afgelopen jaren heeft waterbeherend Nederland vele kilometers aan natuurvriendelijke oevers aangelegd ter verbetering van de biodiversiteit
en waterberging. Maar hebben de aangelegde natuurvriendelijke oevers echt een ecologische meerwaarde ten opzichte van traditionele
steile oevers? Om hierachter te komen zijn we vorig jaar begonnen met een grote veldstudie. Tijdens deze presentatie laten we de eerste
resultaten zien.

De boomkikker in Noord-Brabant, van ‘ernstig bedreigd’ of ‘lokaal algemeen’?
Resultaten van 10 jaar bescherming en uitbreiding
Ben Crombaghs & Sander van de Koppel (Natuurbalans-Limes Divergens BV)
De boomkikker werd in Noord-Brabant lang ernstig met uitsterven bedreigd. In de tweede helft van de 20ste eeuw nam het areaal met ca
95% af. Er resteerden nog drie zeer kleine populaties. In het provinciale beschermingsplan boomkikker (2007), werd herstel van historische
en de ontwikkeling van nieuwe leefgebieden (inclusief herintroductieprogramma) geadviseerd, alsmede de ontwikkeling van een robuuste
ecologische netwerk. Door de subsidieregeling ‘Biodiversiteit en leefgebieden prioritaire soorten’ kon de afgelopen jaren voortvarend
hieraan worden gewerkt. Wat heeft dit nu opgeleverd? De resultaten, en do’s en dont’s van 10 jaar boomkikkerbeheer worden besproken.

Brabantse Bijen Behoeven Betere Bescherming;
Beknopte Beschouwing Betreffende Beheer & Beleid
Tim Faasen (Ecologica)
De aandacht voor wilde bijen is al enige jaren groot. Uit onderzoek komt naar voren dat meer dan de helft van de 283 uit Noord-Brabant
bekende soorten het moeilijk heeft. Het draagvlak om hier wat aan te doen is aanzienlijk en initiatieven schieten als paddenstoelen uit de
grond. De effectiviteit van initiatieven varieert. Waar zou dat aan kunnen liggen? Waar liggen risico’s, waar kansen?

Werken aan het herstel van Zwartblauwe rapunzel, Witte rapunzel en Knikkend nagelkruid:
iconen van vochtige rijke (leem)bossen in Noord-Brabant
Sascha van der Meer (FLORON)
Zwartblauwe rapunzel, Witte rapunzel en Knikkend nagelkruid zijn iconen van de vochtige rijke (leem)bossen in Noord-Brabant. Maar voor
hoe lang nog? Het aantal groeiplaatsen van deze zeldzame planten neemt al decennia sluipenderwijs af. De groeiplaatsen worden bovendien
kleiner en raken versnipperd. In deze lezing gaan we in op de oorzaken en problemen van deze kleiner wordende populaties, laten we zien op
welke wijze er door onderzoekers en beheerders gewerkt wordt aan behoud en herstel én welke resultaten we daarmee tot nu toe hebben
geboekt.

Impact droge zomer op de Brabantse biodiversiteit; Bloemlezing van anekdotische waarnemingen
Peter Voorn (Natuurmonumenten)
In juni 2016 kende ZO Brabant enorme wateroverlast en natschade. Dit resulteerde onder meer in het concept Klimaatrobuuste beekdalen. Nu
2 jaar later zien we de tegenpool van de klimaatopwarming – extreme droogte. De zomer van 2018 evenaarde het oude neerslagtekort van
1976 en gaat de boeken in als de gemiddeld warmste zomer sinds de metingen in 1706 begonnen. In deze presentatie wordt een overzicht
gegeven van de beheerders en waterschappen waargenomen en gemeten gevolgen voor water- en landnatuur. Aan de hand van een aantal
vragen proberen we een beeld te schetsen van oorzaken, processen en korte en mogelijke lange termijn effecten.
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Vestiging en recente toename van Raven als broedvogel in Noord-Brabant
Leo Ballering (Sovon Vogelonderzoek Nederland)
In 2012 vestigde de Raaf zich voor het eerst in 92 jaar weer als broedvogel in Noord-Brabant. Dat jaar brachten ze drie jongen groot op de
Maashorst (tussen Uden en Oss). Tijdens de inventarisaties in 2013-2015 voor de nieuwe Broedvogel atlas, waar één op de drie kilometerhokken
bezocht werd, werden de Raven al door de hele provincie waargenomen en nieuwe broedgevallen lieten ook niet lang op zich wachten. In
2018 zijn er zeker vijf broedgevallen geweest en zijn er, daarnaast, nog meerdere paren actief.

Verstedelijking verandert faunagemeenschappen
Frederik Hendrickx (SPEEDY consortium)
Verstedelijking kent een forse toename. Welke gevolgen heeft dit op de faunagemeenschappen? Kunnen we spreken van een typisch
‘stedelijke fauna’? Waarin verschillen winnaars en verliezers? En wat zijn de gevolgen voor biodiversiteit en het functioneren van urbane
ecosystemen? Grootschalig onderzoek in Vlaanderen in het kader van het SPEEDY project levert alvast belangrijke inzichten.

Noord-Brabant omsingeld door wolven?
Jan Loos (Landschap VZW)
Eind 2017 trekt de Duitse wolvin Naya van noord naar zuid door Nederland. Ze loopt letterlijk langs de provinciegrens tussen Limburg en
Noord-Brabant en zelfs door Budel, maar geen enkel natuurgebied kan haar verleiden om te blijven. Eénmaal de Belgische grens over, besluit
ze prompt om zich te settelen op het militair oefenterrein ‘Kamp van Beverlo’. Een half jaar later loopt een nieuwe Duitse wolf - August - door
Noord-Brabant, alweer zonder halt te houden. Net over de grens weet hij Naya te vinden en ontstaat het eerste gevestigde wolvenpaar van
de Lage Landen. Als alles goed gaat, worden volgend voorjaar wolvenwelpjes geboren op een boogscheut van Noord-Brabant! Intussen lijkt
een andere wolvin zich te settelen op de Veluwe. Voortaan kunnen ze van alle kanten komen! Jan Loos van Welkom Wolf waarschuwt: elke
wolf is een voltijdse job!

Brabantse hotspots voor broedvogels
Henk Sierdsema & André van Kleunen (Sovon Vogelonderzoek Nederland)
Met behulp van twee verschillende subsidieaanvragen hebben we de Brabantbrede biodiversiteit en hotspots voor broedvogels in beeld
gebracht: een belangrijke bron van informatie voor natuurbeleid en - beheer en dat willen we natuurlijk graag delen met een groter publiek.
Bovendien geven een doorkijkje naar hotspotkaarten voor de totale biodiversiteit.

Flower Power; terugkeer zeldzame kruidenakkers in West-Brabant
Cees Terpstra (NatuurWerkgroep gemeente Rucphen)
NatuurWerkgroep gemeente Rucphen is actief met het aanleggen en beheren van bloemrijke kruidenakkers in en rond de Rucphense Bossen.
Natuur Balans Divergens en Louis Bolk Instituut ondersteunen hen daarbij met kennis over kruidenakkers en biologisch beheer van de akkers.
Provincie Noord Brabant zorgt in belangrijke mate voor de financiering. De lezing toont waar de akkers liggen en wie de eigenaren zijn. Het
laat de vele activiteiten door de vrijwilligers zien. Maar vooral de resultaten qua prioritaire / beschermde akkerkruiden en rode lijst flora.
Daarnaast de bijvangst van o.a. vlinders, vogels en kleine zoogdieren.

Resultaten stuifzandherstelproject op de Loonse en Drunense duinen
Lex Querelle (Natuurmonumenten)
In 2009 is Natuurmonumenten gestart met de uitvoering van het Life project “Sand Dynamics in Inland Dunes”. De aanleiding was het
dichtgroeien van het actieve stuifzand in de Loonse en Drunense Duinen. Aan de hand van luchtfoto’s bleek dat het dichtgroeien van het
stuifzand met een snelheid ging van ca. 3 ha per jaar. Doelen van het project waren om de windwerking in het gebied te vergroten door
meer openheid te creëren en bepaalde dichtgegroeide delen weer om te zetten in actief stuifzand. In totaal is er ca. 175 ha. aan bos gekapt.
Daarnaast zijn op deze kapvlakten maatregelen genomen als verwijderen strooisel laag, enten heide plagsel en bekalken om hier een aanzet
te geven voor de ontwikkeling van stuifzandheide. Voor het beleven van het stuifzand gebied is in het project de aanleg van een uitzichtpunt
nabij Bosch en Duin gerealiseerd. Het project is gefaseerd uitgevoerd en in 2013 opgeleverd. We zijn nu 5 jaar verder en wat is het resultaat nu?

Langjarige studie naar insectentrend in de Kaaistoep
Theo Zeegers (EIS Kenniscentrum Insecten)
Al 28 jaar worden vele nachten per jaar insecten op licht geteld in het Waterwingebied “de Kaaistoep” nabij Tilburg. Trendanalyse van de
aantallen toont een achteruitgang aan met 65 %, vergelijkbaar met Duitsland. Doordat de insecten in de Kaaistoep tot op orde en vaak
op soort gedetermineerd zijn, kunnen we veel meer detail geven over verschillen in trends tussen verschillende soorten insecten. Met
uitzondering van de wantsen vinden we een forse achteruitgang in alle ordes, tot onze verrassing ook bij aquatische insecten. Een dergelijke
sterke en brede neergaande trend in een terrein waar natuurontwikkeling centraal staat, moet tot grote zorg leiden over de ontwikkeling
van de insectenstand in Noord-Brabant.
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Leefgebieden en biodiversiteit van vleermuizen in Noord-Brabant - wat hebben we in beeld?
Herman Limpens (Zoogdiervereniging)
Vragen naar de biodiversiteit van vleermuizen in Noord-Brabant begint bij vragen naar welke soorten waar voorkomen. Hoe biodivers is
een km-hok? Hebben we de data om deze vraag mee te beantwoorden? Kennen we de diversiteit aan leefgebieden die de soort gebruikt,
op schaalniveau van landschap (bos, urbaan; veenweide, zandgronden) en van functionele deelleefgebieden (gebouw, bomenrij, bosrand,
beek). Wat we niet in beeld hebben kunnen we niet beschermen. Pas als we het (potentiële) leefgebied kennen, zien we veranderingen en
herkennen we negatieve effecten en kansen die te voorkomen.

Zeldzame libellen in Noord-Brabant
Kars Veling (Vlinderstichting)
De libellen in Noord-Brabant doen het over het algemeen erg goed, onder andere door de verbetering van de waterkwaliteit. Veel soorten die
zeldzaam waren zijn nu weer op veel plekken te vinden, zoals beekrombout. Sommige soorten zijn echter nog zeldzaam of recent zeldzaam
geworden. De oorzaken daarvan kunnen divers zijn en soms onbekend. Voor speerwaterjuffer zijn veel maatregelen genomen en daar lijkt
de soort van te profiteren. Voor gewone bronlibel weten we wat de problemen zijn maar moeten we ze nog aanpakken. De maanwaterjuffer
is hard achteruitgegaan maar wat de oorzaak is is onduidelijk.

Ulvenhoutse Voorbos; herstel van een Natura2000 bos
Hans Backx (Staatsbosbeheer)
Het Ulvenhoutse Voorbos is een Natura2000 gebied. Van oorsprong kende dit gebied een rijke bosflora met zeldzame soorten als witte
rapunzel en knikkend nagelkruid. In de afgelopen periode is de kwaliteit van de natuur echter achteruitgegaan. Hier liggen allerlei redenen
aan ten grondslag zoals veranderingen in de hydrologie. Deze achteruitgang is een ongewenste ontwikkeling. Om de oorspronkelijke hoge
natuurwaarden weer terug te krijgen is een reeks aan maatregelen gepland en/of inmiddels uitgevoerd. In deze presentatie zal worden
vernoemd welke dit zijn, waarom dit gebeurt en wat hier zoal bij komt kijken.

PARTRIDGE-aanpak als voorbeeld voor ecologisch verantwoorde landbouw
Jochem Sloothaak (Coördinatiepunt Landschapsbeheer - Brabants Landschap)
In Brabant ligt één van de 10 demonstratiegebieden uit het Europese project PARTRIDGE. Hier zijn maatregelen genomen om een toename
van 30% biodiversiteit te halen. Na het tweede projectjaar kan voor het eerst een voorzichtige balans worden opgemaakt. Want, er is
veel gekeken en gemeten door vrijwilligers, omwonenden en studenten. We laten u kort de aanpak binnen het project zien, de genomen
maatregelen, de telmethodes, de eerste resultaten en de ontwikkelde streekproducten. Dit bijzondere project dient nu al als voorbeeld in de
discussie over de landbouw in de toekomst. Kijk voor meer achtergrond op: www.northsearegion.eu/partridge

FLITSPRESENTATIES
De wisent terug in de Brabantse natuur
Leo Linnartz (ARK)
Ooit leefden wisenten van oost tot west in de gematigde streken van Eurazië. Net als veel grote zoogdieren kromp hun leefgebied in het
holoceen gestaag door toedoen van de mens. Bijna was de wisent net als de oeros en het wilde paard uitgestorven. Nadat de soort in
het wild verdwenen was is met de laatste exemplaren in gevangenschap een fokprogramma opgezet. Vanuit dit fokprogramma zijn dieren
verspreid over Europa weer in hun oorspronkelijke leefgebied uitgezet. Zo ook in de Brabantse Maashorst. Hier leeft sinds maart 2016 weer
een kleine kudde wisenten, de eerste in Brabant en het tweede leefgebied in Nederland. De kudde doet het er goed en heeft een uitstekende
reproductie. Ze maken in hun leefgebied veel zandbaden en snoeien en slopen graag berken en Amerikaanse vogelkers. Sinds de komst van
de dieren is onder andere het aantal broedvogels, vlinders en levendbarende hagedissen sterk gestegen.

Werken aan een netwerk van Brabantse vissen- en plantenwaarnemers
Martijn Schiphouwer (RAVON / FLORON)
Sinds 2015 werken we samen met de Provincie Noord-Brabant en de Brabantse Waterschappen aan het versterken van een netwerk van
vissen- en plantenwaarnemers. Via leerzame en nuttige excursies en cursussen worden nieuwe waarnemers geworven en opgeleid en
wordt tevens een impuls gegeven aan bestaande werkgroepen. Inmiddels hebben er bij de visactiviteiten zo’n 500 mensen geparticipeerd,
waarvan 50 op meer structurele basis grotendeels binnen een werkgroepenstructuur actief blijven. Het opbouwen en onderhouden van een
netwerk vergt een lange adem en een hoge mate van blijvende betrokkenheid van de verschillende organisaties en intensieve promotie en
communicatie. Voor borging van structuur binnen het netwerk zijn enthousiaste trekkers van werkgroepen noodzakelijk.

Drijvende waterweegbree in Noord-Brabant: het verschil in genetische variatie tussen beken en vennen
Sascha van der Meer (FLORON)
Drijvende waterweegbree is een kwetsbare Europese soort die sterk achteruit is gegaan gedurende de afgelopen decennia en een belangrijk
deel van het verspreidingsgebied van Drijvende waterweegbree ligt in Noord-Brabant. Om de soort hier effectief te beschermen is het van
belang om te weten in welk type populatie de genetische diversiteit het hoogst is; natuurlijke, onbeheerde wateren zoals vennen, of beheerde
waterlopen zoals beken?
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Burgers zorgen voor biodiversiteit
Erik van de Staak (Stichting De Groene Heerlijckheid)
In de gemeente Gemert-Bakel werken tal van organisaties samen om de biodiversiteit te versterken. De aanleiding lag in het jaar van de bij en
het daarop volgende jaar van de patrijs. Om de biodiversiteit vanaf de basis van de voedselketen op te bouwen worden bijna 100 akkerranden
en natuurakkers aangelegd en beheerd. Er is gestart met 15 hectare en inmiddels wordt jaarlijks circa 45 hectare als natuurakker of akkerrand
beheerd. In de zomer gonzen de akkers van het leven en tot diep in de winter dragen ze bij aan de voedselvoorziening van vogels. Het succes
zit hem in de eenvoud.

Hoe ziet een goed voedselgebied voor de Zwarte Specht eruit?
André van Kleunen, Marijn Nijssen & Arnold van den Burg (Sovon Vogelonderzoek Nederland, Stg Bargerveen en Stg BioSFeer)
De Zwarte Specht is een bekende vogelsoort van de bossen op de Noord-Brabantse zandgronden. De aantallen nemen er echter af.
Vermoedelijk heeft dit met het voedselaanbod te maken. Afgelopen voorjaar zijn we begonnen met het onderzoeken van het dieet van
nestjongen van de Zwarte Specht. Op de Brabantse Wal hebben we bovendien Zwarte Spechten van een zender voorzien om te kijken waar
ze hun voedsel halen. Zo willen we te weten komen hoe goede voedselgebieden eruit zien, zodat maatregelen kunnen worden genomen
voor het herstel van zijn leefgebied.

Update natuurinclusief bouwen Noord-Brabant
Marcel Schillemans & Stefan Vreugdenhil (Zoogdiervereniging en Vogelbescherming)
Op het symposium van 2017 hebben wij al verteld over het stimuleren van het natuurinclusief bouwen en renoveren in de 5 grote Brabantse
steden. We laten nu graag een aantal voorbeelden zien. Daarnaast starten we met een nieuwe campagne, om Brabantse professionals én
inwoners in de hele provincie te laten bouwen met aandacht voor vogels en vleermuizen. En daarbij wordt ook het groen in de tuin (en
daarbuiten) niet vergeten.

Grote modderkruiper: sleutels tot herstel van een mysterieuze moerasbewoner
Arthur de Bruin (RAVON)
Stichting RAVON heeft afgelopen 10 jaar veel onderzoek gedaan naar de ecologie van de grote modderkruiper. In Noord-Brabant passen
we die kennis toe en werken we aan het herstel van deze ooit zo algemene moerasbewoner. In een korte film wordt toegelicht wat de
sleutelfactoren zijn voor herstel van deze soort. https://vimeo.com/257249807

De verborgen wereld van de Strabrechtse Heide
Jap Smits (Staatsbosbeheer)
Het boek ‘De verborgen wereld van de Strabrechtse Heide’ is een vervolg op de succesvolle natuurfilm van Han en Chris Meeuwsen uit 2016.
Het 178 pagina’s tellend fotoboek gaat over de meest verborgen dieren-, en plantenwereld van het insectenreservaat de Strabrechtse Heide
een van Brabants grootste heidegebieden. Het boek bevat een twintigtal augmented reality beelden uit de eerder genoemde film. Deze zijn
te bekijken via de gratis AdOn app. De tekst is tweetalig en is geschreven door Jap Smits evenals de meeste foto’s die aangevuld zijn met
vogel-, en insectenfoto’s van andere natuurfotografen. Het boek is te bestellen via Naturemomentsproductions.com

WORKSHOPS
Juffertjes herkennen
Kars Veling (Vlinderstichting)
De libellen worden onderverdeeld in de juffertjes en de ‘echte’ libellen. Die juffertjes zijn slanke, vrij kleine libellen waarvan er erg veel een
blauwzwarte tekening hebben. Ze komen overal regelmatig voor, maar veel mensen hebben moeite de juffertjes uit elkaar te houden. Tijdens
deze workshop laten we zien dat dit best meevalt als je weet waarop je moet letten. Na een inleiding waarbij de verschillen worden uitgelegd
ga je zelf aan de slag om watersnuffels, speerwaterjuffers, roodoogjuffers en azuurwaterjuffers op naam te brengen. Deelnemers krijgen ook
de handige herkenningskaart ‘Blauwe juffertjes’ mee.

Determinatie vissen: over bekdraden & rugvinnen
Arthur de Bruin & Martijn Schiphouwer (RAVON)
Is het nou een rietvoorn of een blankvoorn, een kleine modderkruiper of een bermpje en hoe houd ik eigenlijk de exotische grondels uit
elkaar? Tijdens deze workshop nemen we je mee langs de soorten van de Brabantse visgemeenschappen en leer je deze door verschillende
opdrachten al spelenderwijs van elkaar te onderscheiden.
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Uilenballen pluizen? Dat leer je zo!
Maurice La Haye & Dick Bekker (Zoogdiervereniging)
Wil je een spoedcursus uilenballen pluizen? Kom dan naar deze workshop! In minder dan een uurtje leer je welke soorten kleine zoogdieren
je kan tegenkomen in uilenballen. Vorig jaar is een fantastische partij uilenballen uit de omgeving van de Loonse en Drunense duinen
uitgeplozen. Hoogtepunt was de vondst van een waterspitsmuis, maar hoe herken je die? Geïnteresseerd, kom dan naar de workshop.
Uilenballen pluizen is niet vies, maar leuk nuttig en heel interessant! Het is handig om een loupje (10x vergroting) mee te nemen naar deze
workshop.

Stoomcursus hommels voor beginners
Vincent Kalkman (EIS Kenniscentrum Insecten)
Wilde bijen staan volop in de aandacht en veel mensen wil zelf naar bijen gaan kijken maar …. ze zijn zo moeilijk. De moeilijkheid zit hem
in het grote aantal soorten en het bezige gedrag van de dieren, ze laten zich zelden goed bekijken. Als je desondanks toch naar bijen wilt
gaan kijken begin dan met de hommels. Het aantal algemene soorten is beperkt (ongeveer 10) en met een beetje toewijding kan je ze in een
veldseizoen leren herkennen. Bijkomend voordeel is dat het gros van die soorten gewoon in je achtertuin te vinden is. Tijdens deze workshop
krijg je een stoomcursus hommels.

Werken met de wildcamera
Sil Westra (Silvavir ecologisch advies)
Sil Westra heeft meer dan 10 jaar ervaring met het gebruik van wildcamera’s en wisselt hierover graag kennis en ervaring uit. In
een workshop carrousel krijgen deelnemers in kleine groepjes de kans om dmv opdrachtjes praktische ervaring op te doen met
alle aspecten van wildcamera onderzoek. Aan bod komen onderwerpen als: wildcamera types; lokstoffen; camera instellingen;
onderzoekmethodes; camera opstelling; dataverwerking.

Kranswieren determineren
John Bruinsma, Emile Nat en Ron Mes (Landelijk informatiecentrum Kranswieren)
Kranswieren zijn indicatoren voor een goede waterkwaliteit, waar worden vaak gezien als lastig te determineren. In deze workshop leer je
welke kenmerken belangrijk zijn voor de herkenning en ga je hier praktisch mee aan de slag.
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