- Inspiratie voor activiteiten en maatregelen ten behoeve van adoptiesoorten -
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Op deze menukaart vind je allerlei mogelijke activiteiten en maatregelen die
ingezet kunnen worden voor adoptiesoorten. De activiteiten op deze kaart
laten mogelijkheden zien voor een breed pallet aan adoptiesoorten en zijn
samengesteld op basis van talloze succesvolle voorbeeldprojecten.

Deze menukaart is een product van:
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(beheer & onderhoud)



Verbetering leefgebied & landschapsherstel
Aanplantingen, afrastering, creëren van open plekken, begrazing, ecologisch berm- en
maaibeheer, bosomvorming, exotenbestrijding, verbetering abiotiek (o.a.
waterhuishouding, bodembeheer, aanpak eutrofiëring)



Vergroten & verbinden leefgebieden
Creëren van nieuwe natuur, creëren waterpartijen, aanleg poelen, aanleg bufferzones,
groene corridors, aanleg & verbetering oversteekplaatsen als amfibieëntunnels en
zoogdierentunnels, agrarisch natuurbeheer, multifunctionele akkerranden



Verbetering voedselvoorziening
Inzaaien graanstroken, aanleg vispaaiplaatsen, ecologisch bermbeheer, inzaaien akkers
met wintervoedsel, compensatieregeling voor productieverliezen



Verbeteren broedplaatsen
Nestgelegenheid via nestkastjes, neststenen, -pannen, schotten, visvrije poelen,
herinrichting vijvers.



Overige mogelijke beheer & onderhoudsmaatregelen
Organiseren beheerdag, vergroenen tuinen en schoolpleinen, betrekken van scholen bij
beheer, samenwerking aangaan met particuliere grondeigenaren, koppeling maken met
bestaand beheer, beleid en/of bestaande projecten.

(monitoring)
Het monitoren van dier- en plantsoorten kan op verschillende niveaus. Zo kan er gekeken
worden 1) of een soort wel of niet voorkomt in de gemeente, 2) in welke leefgebieden de soort
binnen de gemeente voorkomt, 3) of er betrouwbare nulmetingen op te stellen zijn van een
soort of 4) er op basis van structurele monitoring trends kunnen worden bepaald.



Opzetten openbare database voor waarnemingen
Stimuleren monitoring door inwoners, scholen en andere partijen, ‘opsporingsberichten’ in
lokale media, tuinsoortentelling, instellen meldpunt voor een soort.



Monitoren soort en leefomgeving
Zenderen of ringen van soort, vangsttechnieken inzetten, cursus voor vrijwilligers m.b.t.
monitoring, inventariseren broedplaatsen.
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(Beleving, campagnes en overige communicatie)



Publieksactiviteiten
Kick-off met feestelijke bekendmaking adoptiesoort, tentoonstelling, themadag voor de
soort, fotowedstrijd, tekenwedstrijd



Zichtbaarheid & Productontwikkeling
Ontwikkeling van logo, zichtbare activiteitenkalender, streekproducten gekoppeld aan
adoptiesoort, straatnaam, kleine promotieproducten (o.a. badges, stickers, posters,
tassen, bierviltjes, postzegel, ansichtkaarten), reclame via brochure, website, goed gebruik
van lokale media, social media campagne, keurmerk voor een soort (nieuwe plannen en
initiatieven keuren of deze ‘soort’ proof is).



Overige communicatiemiddelen & inzet op beleving
Aanwijzen van (kinder-)ambassadeur(s) voor de adoptiesoort, adoptie van adoptiesoort
gerelateerde (landschap-)elementen, bouwen van observatiehutten.

(Educatie)



Basis- en middelbaar onderwijs
Begeleidde excursies, IVN Jongeren Adviesbureau (meer weten? Klik hier), gastlessen,
lesprogramma.



Inzet media
Zoekkaarten, theoretische boeken, werkboek, soortenvakantieboek, kinderboek, tips &
tricks voor handelingsperspectief inwoners, stippenkaart met verspreiding van de soort,
informatieborden, filmpjes, educatieve apps, educatieve games



Educatieve beleving
Wandelroutes met informatievoorziening via apps en/of borden, soortsafari,
avonturenwandeling voor kinderen, Geocaching route



Overige educatieve activiteiten
Infoavonden voor bewoners, studiedag voor terreineigenaren/beheerders,
terreinbezoeken voor particulieren en bedrijven, cursussen, workshops.
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