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Nota biodiversiteitsherstel gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk 

versie 29 januari 2021 

Biodiversiteit = de verscheidenheid van planten- en diersoorten en ecosystemen 

“Gezonde ecosystemen zijn de basis van ons bestaan. We zijn van ze afhankelijk voor ons 

voedsel, water, schone lucht en stabiel klimaat. Maar ook voor onze sociale en economische 

rijkdom, en voor ons geluk en welzijn.” (Duurzaamheidsagenda Gemeente Oisterwijk) 

 

Inleiding: biodiversiteitsbeleid van de GHO-gemeenten 

Alles telt, als het om biodiversiteitsherstel gaat. Elke burger, elke gemeente, elk stukje grond, elke 

tuin, van welke omvang ook. Samen met onze burgers, maatschappelijke organisaties en 

ondernemers willen de groene en duurzame ‘Global Goals’ gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en 

Oisterwijk (GHO) biodiversiteitsherstel tot kern maken van hun gemeentelijk beleid. 

‘In 2030 vinden alle burgers biodiversiteit belangrijk, handelen zij daarnaar als burger en consument 

en dragen zij gezamenlijk bij aan natuurrijke landschappen.’ Dat is het droombeeld van het Deltaplan 

Biodiversiteitsherstel, niet voor niets door het rijk een ‘Deltaplan’ genoemd, verwijzend naar de 

watersnoodramp in 1953. Want het gaat rampzalig slecht met de biodiversiteit in de wereld, maar 

ook in onze gemeenten.  

Biodiversiteitsherstel, het keren van de teruggang in soortenrijkdom op aarde, biedt burgers en 

gemeenten grote en nieuwe kansen niet alleen in ecologisch opzicht maar ook in sociaal en 

economisch opzicht. Biodiversiteitsherstel draait om anders kijken, anders denken en anders 

handelen, om verloren dimensies terughalen en nieuwe dimensies ontdekken en om investeren in 

onze toekomst. Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk formuleren hier voor hun gemeenten hun aanzet 

voor een gezamenlijk biodiversiteitsherstelbeleid. 

De voorliggende tekst hebben de drie Biodiversiteitsteams (B-teams) op verzoek geschreven en 

aangeboden aan hun gemeenten. De eerste aanzet tot dit regionale biodiversiteitsherstelbeleid is 

gegeven in een motie die begin 2020 op voorstel van de respectievelijke colleges van B&W is 

aangenomen door de drie gemeenteraden, in vervolg op een gezamenlijke conferentie in Goirle van 

wethouders, ambtenaren en B-teams van eind oktober 2019.  

Dit biodiversiteitsherstelbeleid is een start en een intentie en een actieprogramma tegelijk, maar het 

is niet af. Het bevat nog geen bepalingen van tijd, zoals: op welk moment is welk effect bereikt. Het is 

aan de gezamenlijke gemeenten om, zoals altijd gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de B-

teams, aan te vullen en in te vullen en het beleid aan de hand van ervaringen vervolgens te 

monitoren, te evalueren en bij te stellen. Is het biodiversiteitsherstelbeleid veranderlijk aan de hand 

van ervaringen en ontwikkelende inzichten, de GHO-gemeenten leggen voor biodiversiteitsherstel, 

gebaseerd op het voorliggende beleid, de hoofdzaken vast in hun Omgevingsvisie, als visie, streven 

en ijkpunt.  

Biodiversiteitsherstel: hoog tijd voor grotere stappen 
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De GHO-gemeenten zijn onderdeel van iets veel groters. De mens heeft als soort tussen andere 

soorten een enorme impact op de wereld en op andere soorten. Alle soorten leven op aarde, van 

groot tot klein en onzichtbaar, hangen samen; de mens is onderdeel van een complex systeem en is 

daarvan afhankelijk in zijn voedsel, zijn gezondheid, zijn welzijn en zijn overleven. Het aantal soorten 

neemt, vooral door menselijk handelen, steeds sneller af.  

Rond 2006 zijn de B-teams opgericht door de drie gemeenten, in het kader van Countdown 2010 van 

de International Union for Conservation of Nature (IUCN), waarin overheden, ondernemingen en 

maatschappelijke organisaties zich erop vastlegden de teruggang in biodiversiteit in de wereld in 

2010 te keren. In 2021 gaat de afbraak van biodiversiteit nog steeds door. Het is hoog tijd voor 

werken aan biodiversiteitsherstel. Klimaatverandering en stikstofproblematiek hebben na tientallen 

jaren achteruitgang eindelijk momentum gekregen; voor biodiversiteit kan en mag dat zo lang niet 

duren. 

Biodiversiteitsverlies heeft vele, door de mens gemaakte oorzaken, waaronder klimaatverandering, 

verdroging, ruimtegebruik, afbraak en verdringen van natuur, vervuiling en gebruik van schadelijke 

en giftige stoffen. Rapport na rapport bevat indringende en toenemend alarmerende cijfers over 

biodiversiteitsverlies. De Verenigde Naties stellen dat het zonder biodiversiteitsherstel niet mogelijk 

zal zijn de Global Goals voor armoede, honger, gezondheid, water, steden, klimaat, oceanen en land 

te realiseren. En roepen op tot transformatieve verandering: een fundamentele systeemverandering 

op technologische, economische en sociale factoren.  (IPBES Global Assessment Report, mei 2019).  

En de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) zet biodiversiteitsherstel in een manifest op de 1e 

plaats, waar het gaat om een ‘gezond herstel’ van de Covid-19 crisis (26 mei 2020). De WHO vraagt 

om ‘bescherming en behoud van de bron van menselijke gezondheid: de natuur’ in een wereldwijde 

beweging voor gezondheid en natuur. 

Als GHO-gemeenten kiezen we er nu voor, in biodiversiteitsherstel initiatief te nemen samen met 

onze inwoners en met grotere en zichtbaarder en fundamenteler en effectiever stappen dan 

voorheen. 

Biodiversiteitsherstel: cruciale  rol van gemeenten 

Biodiversiteitsherstel behoeft aanpak op elke schaal. In veel opzichten zijn juist lokale overheden niet 

alleen het aangewezen niveau maar ook cruciaal in betekenis en mogelijkheden. ‘Lokale overheden 

zijn beleidsmakers, katalysatoren van verandering, en het overheidsniveau dat in de beste positie 

verkeert om de mondiale doelen te koppelen aan wat er lokaal moet gebeuren. (VNG)’  

Als lokaal bestuur staan wij het dichtst bij de burger en hebben wij unieke mogelijkheden om het 

goede voorbeeld te geven, om burgers te stimuleren en aan te moedigen en om kennis te delen. 

Geen overheidsniveau is zo integraal onderdeel van de samenleving. Onze drie gemeenten beslaan 

een fors, groen gebied met veel overeenkomende kenmerken. In dat gebied maken we verschil door 

met overtuiging samen te werken, kennis te delen, gezamenlijke doelen te stellen, uitvoering op 

elkaar af te stemmen en waar nodig en nuttig met één stem te spreken. 

 

Wij hebben als drie samenwerkende gemeenten zelf nog veel uit te vinden en te ontdekken, zoals 

ook onze inwoners, maar we kunnen en willen niet pas handelen als we alle samenhangen en alle 

effecten kennen. Bundeling van krachten van lokale overheden wordt al gevraagd in bijvoorbeeld de 
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Regionale Energie en Klimaat Strategieën (REKS): een bottom-up keus van de overheid. Maar zonder 

een complementair biodiversiteitsherstel zijn – zoals ook de Verenigde Naties aangeeft – deze REKS 

onvoldoende.  We willen in biodiversiteitsherstel samen optrekken met burgers, ondernemers en 

maatschappelijke organisaties. 

 

Biodiversiteitsherstel is lang niet altijd een kwestie van meer geld vrijmaken. Het gaat om aandacht, 

kennis, visie, durf, anders handelen en veel samenwerken en communiceren om kennisverwerving, 

draagvlak en gedragsverandering te stimuleren. Waar een bewonerspanel (Goirle) natuur en 

landschap op plaats 3 zet en biodiversiteit op plaats 15 (van 20), is in de communicatie nog werk te 

doen, maar de basis is aanwezig. Waar de Duurzaamheidsagenda van de gemeente Oisterwijk wijst 

op het belang van gezonde ecosystemen, kent deze Duurzaamheidsagenda geen 

biodiversiteitsbeleid. Het inzicht is er, maar het is nog onvoldoende beleidsmatig vertaald. 

 

Basiskwaliteit natuur: algemene soorten weer algemeen maken 

 

Veel soorten verdwijnen of nemen sterk af in populatiegrootte. Onze drie gemeenten kozen begin 

2020 met uitspraken van de gemeenteraden voor het concept Basiskwaliteit natuur: algemene 

soorten blijven algemeen of worden dat weer.  

Het buitengebied op de zandgronden van onze drie gemeenten telt vijf milieutypen: heide, bos, 

moerassen en waters, landbouwgebied en bebouwd gebied.  Elk milieutype kent zijn eigen 

voedselweb. Het voedselweb is de keten van omzetting van voedingstoffen door opname en 

uitscheiding langs de weg van eten en gegeten worden van organismen die in een gebied 

voorkomen. Het voedselweb begint bij het leven in water en/of in de bodem, waar een stabiele 

kwaliteit essentieel is.  

In al die gebieden neemt de soortenrijkdom af door omgevings- en milieufactoren: van aanwezigheid 

van gifstoffen in het milieu tot vernietiging van habitats. Dit leidt voor de meeste diersoorten 

tot aantasting van het voedselweb en  tot aantasting van de kwaliteit van de leefgebieden. De 

aantastingen zijn soms direct, zoals vernietiging, maar veelal indirect, zoals verdroging, vermesting, 

versnippering van de leefgebieden.  

Op al die vlakken heeft de gemeente mogelijkheden om het verschil te maken. Focussen op 

Basiskwaliteit natuur betekent in ons geval van de drie gemeenten tenminste: werken aan de 

verbetering van de leefomgeving van nog algemene soorten. Voor de algemene soorten stelllen we 

minimale vereisten aan de set van condities, onderscheiden naar abiothiek, landschappelijke 

inrichting en beheer en gebruik, en leggen we vast hoe we die vereisten gaan bereiken. 

Alle organismen monitoren om grip te krijgen op de mate van achteruitgang en van herstel is 

onmogelijk. Vogels en vlinders zijn echter goede indicatoren voor natuurkwaliteit: niet voor niets is 

het begrip 'Basiskwaliteit Natuur' door de Vogelbescherming in samenwerking met de 

Vlinderstichting in het leven geroepen. Monitoren concentreren we op vogels en vlinders (zie 

bijlage). 

Actieprogramma van de GHO-gemeenten 
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Dit is wat wij als GHO-gemeenten gaan doen voor biodiversiteitsherstel. 

• Samen doen en burgerbetrokkenheid 

We kiezen als samenwerkende gemeenten voor biodiversiteitsherstel een gebiedsgerichte, integrale 

en samenhangende aanpak. We zoeken samenwerking met lokale en andere relevante organisaties, 

waaronder grondgebruikers. We vormen lokale communities van variabele samenstelling, gericht op 

biodiversiteitsherstel. Deelnemers zijn bijvoorbeeld burgers, vrijwilligers, grondgebruikers, 

buurtbewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties. Die samenwerking bestaat uit 

kennisuitwisseling, projecten,  

Bij het betrekken van burgers zetten de gemeenten alle beschikbare, en ook nieuwe en onorthodoxe 

middelen in, zoals het burgerinitiatief en het uitdaagrecht (vastgelegd in de WMO), een participatie-

instrument waarmee (groepen van) inwoners de mogelijkheid krijgen om een collectieve voorziening 

van de gemeente over te nemen, inclusief het daarvoor beschikbare budget. Groene wijkinitiatieven 

omarmen we (zoals bijvoorbeeld het project Groen Voor Grijs in Oisterwijk).  

• Kennis opbouwen en delen 

We maken als GHO-gemeenten ook in de toekomst graag en goed gebruik van de kennis die in de B-

teams en in andere maatschappelijke organisaties aanwezig is. Hun kennis en onze kennis gaan we 

actief uitwisselen. 

Ingebed in de diverse ambtelijke en bestuurlijke processen is meer en meer actuele kennis nodig van 

biodiversiteit. De drie gemeenten nemen maatregelen om de tijdige beschikbaarheid van die kennis 

in de gemeentelijke organisatie te verzekeren. Eén van die maatregelen is het aanstellen van één 

stadsecoloog voor de drie gemeenten.  

Wij willen onze verbeterde kennispositie actief delen met andere maatschappelijke actoren, 

waaronder burgers en grondgebruikers. 

• Doelen stellen, activiteiten ondernemen en effecten monitoren 

Monitoren van verlies en herstel van biodiversiteit kan zoals aangegeven plaatsvinden aan de hand 

van vogels en vlinders (Basiskwaliteit natuur). Na het stellen van doelen en het inzetten van 

activiteiten monitoren we de effecten. We zullen daarin een beroep doen op B-teams, 

natuurorganisaties en andere vrijwilligers. 

• Gemeentelijke processen richten op biodiversiteitsherstel: Global Goals 

Veel van de gemeentelijke processen in bestuur, beleid en uitvoering hebben direct of indirect 

invloed op biodiversiteit. Al die processen schakelen we, op zich en vooral ook in samenhang, in voor 

biodiversiteitsherstel. Alle drie onze gemeenten zijn Global Goals gemeenten (Sustainable 

Development Goals van de VN). De VNG-handreiking voor Nederlandse gemeenten, De Global Goals 

in het gemeentelijk beleid (zie link), wijst hierin de weg en bevat een schat aan materiaal.  

Voorbeelden zijn Global Goal 14, Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën en 

Global Goal 15, Beschermen en duurzaam gebruik van ecosystemen, bossen en biodiversiteit. Bij 

Global Goal 15 geeft de Handreiking een forse lijst ‘hoe gemeenten via hun taken, rollen en 
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bedrijfsvoering aan de doelen kunnen bijdragen’. Bijvoorbeeld: ‘•Via omgevingsplan zorgen voor 

adequate bescherming van natuurwaarden en de kwaliteit van bodem, water en lucht, zowel in 

natuurgebieden als daarbuiten (GG 3, 11) •Beschermen van waardevolle landschappen en 

ecologische verbindingszones; herstel van groene en blauwe landschapselementen ook in agrarisch 

gebied (GG 2) •Beschermen van (bedreigde) flora en fauna en hun habitat; gemeentelijke 

soortenatlas maken.’ 

Andere voorbeelden geeft Global Goal 16, Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor 

iedereen: ‘•Ruimte geven aan burgerinitiatief door regelluwe experimenteerzones in te stellen •Right 

to challenge en Right to bid-verordening’. En Global Goal 17, Versterken van mondiaal partnerschap 

en coherent beleid voor duurzame ontwikkeling: ‘Actief bevorderen van samenwerking tussen en met 

maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven en inwoners, initiatieven van 

anderen steunen.’ Daaraan geven we in het voorliggende biodiversiteitsherstelbeleid al richting. 

We identificeren de bedoelde gemeentelijke processen, hechten er doelen en activiteiten aan voor 

biodiversiteitsherstel en geven bestuurlijke opdrachten waarmee de ambtelijke apparaten zich 

gesteund en gestimuleerd weten en richting gegeven.  

• Bestaande en nieuwe kaders gebruiken 

Van alle kaders, handreikingen, kennisuitwisseling, subsidies en fondsen maken we ruimhartig 

gebruik. Enkele voorbeelden.  

Het onderzoeksfinancieringsinstituut ZonMw deed op 30 juni 2020 een subsidieoproep om het 

gemeentelijke gezondheidsbeleid gericht op gezondheidsbevordering en gezonde leefomgeving te 

versterken. Domein overstijgende samenwerkingsverbanden zijn nodig, stelt ZonMw, om de 

uitdaging aan te gaan om werkelijk voortgang te maken met de organisatie van gezondheids-

bevordering en een gezonde leefomgeving. ‘Dit betreft zowel de infrastructuur als de 

uitvoeringspraktijk daarvan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestaande kennis van en ervaring 

met integrale aanpakken, gecombineerd met participatief actieonderzoek of bestuurskundig 

onderzoek en implementatie samen met bewoners. Het gaat om het verduurzamen en versterken 

van bestaande lokale aanpakken door werkzame principes te combineren en toe te passen, en in een 

cyclisch leerproces te verbeteren. () De impact in de lokale context zal dan expliciet gemaakt kunnen 

worden.’  

De Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 wil door middel van het verstrekken van 

specifieke uitkeringen decentrale overheden in staat stellen ‘tot het versneld uitvoeren van 

kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van 

wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio.’  

We volgen het onderzoek dat IVN en WUR uitvoeren naar motieven van actieve burgers, de impact 

van hun activiteiten op hun leefsituatie en de kwaliteit van samenwerking met overheden en andere 

partijen, met als resultaat een kennisbasis rond Natuur in de Buurt. Thema’s zijn motieven en 

effecten, strategie en mobilisatie en Governance en samenwerking. Natuur in de buurt heeft veel 

positieve effecten op het fysieke leefklimaat in een buurt, schrijft IVN. ‘Groen in de buurt heeft ook 

invloed op de mensen in die buurt. Zo beïnvloedt het de gezondheid van de mens. Daarnaast kan 
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groen bijdragen aan de sociale structuur in een buurt. Het stimuleert sociale cohesie en het gevoel 

van sociale veiligheid.’ 

Onze gemeenten sluiten aan bij de vijfde Landschapstriënnale, te houden april 2021 in het Van Gogh 

Nationaal Park met als thema High Green – Innovating the Landscape. Samen met ontwerpers, 

experts, bewoners, ondernemers, kunstenaars, agrariërs en beleidsmakers realiseert de organisatie 

tijdens de Landschapstriënnale een breed gedeelde landschapsdiscussie. Tien Landschapslaboratoria 

worden gerealiseerd met  ‘verrassende coalities van overheden, marktpartijen en maatschappelijke 

organisaties’: vooraf geformuleerde concrete landschappelijke opgaven die internationaal 

relevant én lokaal beleefbaar zijn, en waar tijdens de Landschapstriënnale de schijnwerper op wordt 

gericht. ‘Parents’ zijn de Provincie Noord-Brabant, Rabobank, ZLTO, Brabantstad, Waterschap 

Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap AA en Maas en Brabant Water. Wij als GHO-

gemeenten grijpen de Landschapstriënnale aan om de discussie over (bescherming van) het 

landschap in onze gemeenten te bevorderen. 

We laten ons inspireren door het boek De toekomst van Nederland. De kunst van richting te 

veranderen van Rijksbouwmeester Floris Alkemade en schaffen exemplaren aan voor onze 

gemeenteraadsleden en ambtenaren en nodigen de Rijksbouwmeester uit voor een lezing en 

discussie. 

We sluiten aan bij de EU Biodiversiteit Strategie voor 2030, die ‘de natuur weer terug in onze levens 

brengt’ door het vergroenen van de openbare ruimten. Met het oog hierop roept de EU Biodiversiteit 

Strategie Europese gemeenten van meer dan 20.000 inwoners op om tegen eind 2021 ambitieuze 

plannen voor stedelijke vergroening te ontwikkelen. Waarvoor een EU platform voor stedelijke 

vergroening opgericht wordt in het kader van een nieuw ‘Green City Accord’ met steden en 

burgemeesters. 

• Groen en water verbinden 

Als drie gemeenten verbinden we groen en water en draaien we het om: van opruimen en afvoeren 

naar bergen en bewaren. We overleggen met de Waterschappen en maken een gezamenlijk 

Waterplan om verdroging tegen te gaan (waaronder afkoppeling van het riool, aanleg van 

waterpaden, geleiden naar water en groen, opslag van regenwater en gebruik voor infiltratie in de 

bodem) en betrekken de burgers daarin. We organiseren een publieke afkoppelservice. 

 

• Voorbeeld geven in de uitvoering 

We kiezen als drie gemeenten expliciet voor een bewust verruwd, biodiversiteitvriendelijk 

straatbeeld (niet aangeharkt, niet bladgeblazen, niet kortgemaaid). We maken daarin in korte tijd 

grote stappen, breken waar nodig afspraken met uitvoerders open en leggen die keuze actief uit aan 

de burgers.  

We zorgen voor variatie en diversiteit in het groen en kiezen voor groen dat het in beginsel zelf kan 

doen en creëren daarvoor de randvoorwaarden. We letten op standplaatsfactoren als 

voedingstoestand, reliëf (vlaklegging/terrassering zodat het water niet afstroomt, maar infiltreert), 
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hoogteligging ten opzichte van de verharding, waterhuishouding/watertoevoer en verrichten alleen 

onderhoud dat noodzakelijk is (minder is meer). 

We stellen natuurinclusief bouwen als voorwaarde en eis voor alle lopende en toekomstige 

nieuwbouwprojecten. In aanbestedingen kiezen we voor aanbieders die bewust duurzaam en 

natuurvriendelijk werken. 

 

Links 

https://degroenestad.nl/ 

https://www.ivn.nl/wat-wij-doen/natuur-in-de-buurt/onderzoek-natuur-in-de-buurt 

https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Effect-van-natuur-op-gezondheid.htm 

https://www.nahf.nl/ 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/biodiversity-and-health 

https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/biodiversiteit-in-50-jaar-gedaald-met-68-procent-deze-

achteruitgang-moet-alle-alarmbellen-doen-afgaan~b4e55faf/ 

https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/door-de-massale-achteruitgang-van-biodiversiteit-is-

straks-ook-de-mens-een-bedreigde-soort~bc8ab5e4/ 

https://ipbes.net/global-assessment 

https://www.regionale-energiestrategie.nl/default.aspx 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-53322.html 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Subsidieoproep_Gemeent

en_Samen_Gezond1.pdf 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-04/handreiking-global-goals-in-het-gemeentelijk-beleid-

2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Vogelsoorten in de drie GHO-gemeenten. Vetgedrukt de soorten waarvan de kans het 

grootst is ze te zien bij een wandeling, door het jaar heen 

https://degroenestad.nl/
https://www.ivn.nl/wat-wij-doen/natuur-in-de-buurt/onderzoek-natuur-in-de-buurt
https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Effect-van-natuur-op-gezondheid.htm
https://www.nahf.nl/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/biodiversity-and-health
https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/biodiversiteit-in-50-jaar-gedaald-met-68-procent-deze-achteruitgang-moet-alle-alarmbellen-doen-afgaan~b4e55faf/
https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/biodiversiteit-in-50-jaar-gedaald-met-68-procent-deze-achteruitgang-moet-alle-alarmbellen-doen-afgaan~b4e55faf/
https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/door-de-massale-achteruitgang-van-biodiversiteit-is-straks-ook-de-mens-een-bedreigde-soort~bc8ab5e4/
https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/door-de-massale-achteruitgang-van-biodiversiteit-is-straks-ook-de-mens-een-bedreigde-soort~bc8ab5e4/
https://ipbes.net/global-assessment
https://www.regionale-energiestrategie.nl/default.aspx
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-53322.html
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Subsidieoproep_Gemeenten_Samen_Gezond1.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Subsidieoproep_Gemeenten_Samen_Gezond1.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-04/handreiking-global-goals-in-het-gemeentelijk-beleid-2020.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-04/handreiking-global-goals-in-het-gemeentelijk-beleid-2020.pdf
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Heide Bossen Moeras en waters Boerenland Bebouwd gebied 

Boomleeuwerik Appelvink Aalscholver Boerenzwaluw Ekster 

Boompieper Bonte vliegenvanger Blauwborst Geelgors Europese kanarie 

Graspieper Boomklever Bosrietzanger Gele kwikstaart Gaai 

Grauwe klauwier Boomkruiper Bruine kiekendief Grasmus Gierzwaluw 

Klapekster Bosuil Dodaars Graspieper Groenling 

Kneu Buizerd Fuut Grote lijster Heggemus 

Nachtzwaluw Fluiter Grauwe gans Grutto Houtduif 

Roodborsttapuit Goudhaan Grote karekiet Kievit Huismus 

Wintertaling Goudvink Grote zilverreiger Kwartel Huiszwaluw 

Wulp Grauwe vliegenvanger Kleine karekiet Patrijs Kauw 
 

Groene specht Krakeend Putter Koolmees 
 

Grote bonte specht Kuifeend Ringmus Merel 
 

Grote lijster Porseleinhoen Roek Pimpelmees 
 

Havik Rietgors Roodborsttapuit Putter 
 

Kleine bonte specht Rietzanger Scholekster Spreeuw 
 

Kruisbek  Slobeend Slobeend Staartmees 
 

Matkop Snor Spotvogel Turkse tortel 
 

Nachtegaal Sprinkhaanzanger Spreeuw Zanglijster 
 

Raaf Tafeleend Steenuil Zwarte kraai 
 

Sperwer Waterral Torenvalk Zwarte roodstaart 
 

Vink Wilde eend Tureluur 
 

 
Vuurgoudhaan Zomertaling Veldleeuwerik 

 

 
Wielewaal 

 
Watersnip 

 

 
Zwarte mees 

 
Wulp 

 

 
 Zwarte specht 

 
Zomertortel 
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