
Bijlage 1

Tabel doelen agrarisch natuur- en landschapsbeheer

AGRARISCHE ZOEKGEBIEDEN AGRARISCHE LIMBURGS AANDEEL in
DEELGEBIEDEN LANDELIJK DOELBEREIK van 

kritische soorten. Bezien vanuit hele 

Limburgs grondgebied. 

Leefgebied open grasland A11                        Deelgebied weidevogels in open grasland                 Kritische 

Doelsoorten: 

Grutto, wulp, kwartelkoning

Doelsoorten: 

Kerkuil, boerenzwaluw, argusvlinder, gele kwikstaart, graspieper, 

kievit, kwartel, patrijs, roodborsttapuit, scholekster, spreeuw,  

veldleeuwerik

kwartelkoning: <5%

Deelgebied broedende akkervogels in open akker                                         

Kritische Doelsoorten: 

Patrijs, veldleeuwerik, blauwe kiekendief, grauwe gors

Doelsoorten:

Gele kwikstaart, kneu, kerkuil, geelgors, ringmus, huismus, 

torenvalk, velduil, ransuil, kwartel                                                          

                                         

blauwe kiekendief (winter&broed) 20%                              

Deelgebied kraanvogel in open akkker                    Kritische 

Doelsoorten:

Kraanvogel, patrijs, blauwe kiekendief                         Doelsoorten:

Geelgors, gele kwikstaart, kneu, ransuil en kerkuil  

kraanvogel  <5%

Deelgebied overwinterende akkervogels  in open akker                                                                     

Kritische Doelsoorten:

Blauwe kiekendief, grauwe gors, patrijs, veldleeuwerik

Doelsoorten:

Kneu,  ransuil, ringmus, velduil, buizerd, keep, geelgors, grauwe 

gors, groenling, houtduif, kerkuil, torenvalk.

blauwe kiekendief (winter&broed) 20%   

Deelgebied hamster in open akker                                               

Kritische Doelsoort:

Hamster

Doelsoorten:

Veldleeuwerik, patrijs, blauwe kiekendief, gele kwikstaart, grauwe 

gors, kerkuil, geelgors, kneu, ransuil, rietgors, ringmus, velduil, 

hermelijn, wezel, bunzing. 

hamster: 100%                                                   

Deelgebied doelsoorten in een mozaiek in dooradering                                                         

Kritische Doelsoorten:

Bever, gaffellibel, grote modderkruiper, rivierrombout, hazelmuis, 

spaanse vlag, grauwe klauwier, vliegend hert, geelbuikvuurpad, 

vroedmeesterpad, knoflookpad, kamsalamander

Doelsoorten:

Argusvlinder argusvlinder, rivierprik, beekprik, bittervoorn, 

rivierdonderpad, hermelijn, wezel, bunzing, eikelmuis, 

sleedoornpage, argusvlinder, kneu, steenuil, patrijs, kleine 

ijsvogelvlinder, spotvogel, iepenpage, groene specht, spreeuw, witte 

kwikstaart, roek

                                                                                                                                                   

gaffellibel: 100%                                            

rivierrombout: 20%                                                      

bever: 10%                                                                  

grote modderkruiper: <10%                              

hazelmuis: 100%                                     

spaanse vlag: 90%                                            

vliegend hert: 75%                                             

grauwe klauwier: 20%                                             

geelbuikvuurpad: 100%                         

vroedmeesterpad: 100%                   

knoflookpad: 15%                             

kamsalamander: 15%

Deelgebied leefgebied donker pimpernelblauwtje  in 

dooradering                            Kritische Doelsoort:

Donker pimpernelblauwtje

Doelsoorten:

Argusvlinder, sleedoornpage 

donker pimpernelblauwtje.: 100%

beleidsdoelen voor amfibieën  in dooradering                                                         

Kritische Doelsoorten:

kamsalamander, heikikker, boomkikker, drijvende waterweegbree

Doelsoorten:

Poelkikker, blauwe reiger, kramsvogel, spreeuw.

boomkikker: 25%                                 

poelkikker: 25%                   

kamsalamander: 15%                                      

heikikker: 10%                                                        

drijvende waterweegbree: 10%

beleidsdoelen voor vleermuizen  in dooradering                                                                     

Kritische Doelsoorten:

Grijze grootoorvleermuis, ingekorven vleermuis

Doelsoorten:

Gekraagde roodstaart, zomertortel,  grote lijster, gewone 

dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis

ingekorven vleermuis: 100%                                 

grijze grootoor vleermuis: 30%

Natuurgericht agrarisch waterbeheer 

W01                                    

Deelgebied gebied voor vermindering van uitspoeling  naar 

natuurgebieden                                                                                                                                                                                                

Deelgebied gebied voor vermindering verdroging van 

natuurgebieden

Deelgebied gebied voor vermindering van afstroming naar 

natuurgebieden  

Milieugericht agrarisch waterbeheer 

W01

Deelgebied gebieden voor vermindering van uitspoeling en 

afstroming naar waterlopen 

                        Deelgebied gebieden voor vermindering verdroging van 

beekdalen

Agrarisch klimaatbeheer K01 Deelgebied Gebieden voor Erosiebeperking op steile hellingen

Deelgebied Gebied voor Brede Klimaatdoelen

Leefgebied Dooradering A15

Leefgebied open akker A12                              


