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Legenda
Neststippen 2014

Grutto
Tureluur
Kievit
Scholekster

Broedpaarstippen 2014
Afkorting andere soorten
Kievit
Scholekster

Collectief SNL beheer 2015
Legselbeheer op bouwland
Legselbeheer 50 broedparen
Kruidenrijk weidevogelgrasland

Natuurbeheertypen (N)
Kruiden- en faunarijk grasland
Zilt- en overstromingsgrasland

Topografie
Bebouwing
Wegen
Percelen
Water

Weststellingwerf
Langelille

Mozaiekkaart 2015

Met dank aan:
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Datum: december 2014

Inhoud: De kaarten zijn vervaadigd door BoerenNatuur
met gegevens vanuit het digitale weidevogelregistratie-
systeem van de BFVW, mogelijk gemaakt door
subsidiering van de Provincie Fryslân.
Topografische ondergrond: Kadaster


