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1

Inleiding

1.1
Aanleiding
Rijkswaterstaat (RWS) en de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) gaan nauw samenwerken bij het
inwinnen, beheren en benutten van informatie over flora en fauna op de terreinen van RWS. Op
29 mei 2008 hebben gegevensautoriteit prof. dr. Jan van Groenendael en directeur netwerk
water drs. Roeland Hillen van Rijkswaterstaat hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend. De GaN verbetert de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en volledigheid van natuurgegevens voor bedrijven en overheden.
In 2007 heeft Rijkswaterstaat (RWS) een Gedragscode Flora- en faunawet laten opstellen voor
alle werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud en kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen en inrichtingen. Het voordeel van werken volgens een door de minister van
LNV goedgekeurde gedragscode is dat niet voor iedere overtreding van de verbodsbepalingen
uit de Flora- en faunawet een ontheffing aangevraagd hoeft te worden. Voorwaarde is wel dat
bekend moet zijn welke beschermde soorten er in het betreffende gebied voorkomen en welke
handelingen hier plaatsvinden, om zo voor deze soorten de gerichte maatregelen uit de gedragscode te kunnen nemen.
Om de verspreiding van de beschermende soorten goed in beeld te brengen is een pilot bij drie
regionale directies van RWS gestart in nauwe samenwerking met de GaN.
1.2
Doel
In opdracht van de GAN heeft Grontmij, op basis van de bij RWS beschikbare gegevens, een
bronnenonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van strikt beschermde soorten (tabel 3),
overige beschermde soorten (tabel 2) en vogels in de beheersgebieden ‘droog’ van RWS in de
regio’s Noord-Brabant, Limburg en Utrecht. Een hieruit voortvloeiende doelstelling is het vaststellen van de nog ontbrekende informatie en een advies voor het aanvullen van deze informatie.
Dit moet leiden tot de volgende eindproducten:
• Overzicht van de beschikbare verspreidingsgegevens van tabel 2 en 3 soorten en vogels,
vastgelegd in NDFF format;
• Overzicht van de verschillende beheertypen die in de droge gebieden van RWS in NoordBrabant, Limburg en Utrecht plaatsvinden, vastgelegd conform de voorwaarden voor invoer
in Kerngis;
• Gedetailleerd advies voor aanvullende inventarisatie (zogenaamde ‘nulmeting’) ten behoeve
van de gedragscode Flora- en faunawet RWS.
1.3
Afbakening
Plangebied
Het project wordt ruimtelijk begrensd door de terreinen van RWS in Noord-Brabant, Limburg en
Utrecht die vallen onder de terreinen ‘droog’ van RWS. Dit betreft bermen, bermsloten, taluds
en oevers van Rijkswegen en –kanalen, inclusief de bij de kanalen behorende sluizen en gebouwen, excl. het waterlichaam van de kanalen. Binnen het beheergebied van RWS kunnen
langs Rijkswegen ook opgaande beplantingen aanwezig zijn. In de voorliggende rapportage
wordt dit gehele plangebied vaak kortweg aangeduid als ‘bermen van auto- en vaarwegen’, terwijl ook de overige elementen van het plangebied worden bedoeld.
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Aangezien de exacte afbakening van het beheergebied niet voorhanden was zijn alle flora en
fauna gegevens binnen 75 m van hetmidden van Rijkswegen en kanalen meegenomen. Dit gebied is op de meeste plaatsen iets ruimer dan de werkelijke begrenzing. De kans dat beschikbare waarnemingen ten onrechte niet zijn meegnomen is door deze ruimere begrenzing echter
minimaal.
Soorten
Het onderzoek heeft uitsluitend betrekking op strikt beschermde soorten (tabel 3-soorten) en
overige beschermde soorten (tabel 2-soorten, inclusief vogels) in het kader van de Ff-wet. Algemeen beschermde soorten (tabel 1) en niet beschermde soorten (bijvoorbeeld enkele Rode
lijstsoorten) zijn niet in het onderzoek meegenomen, omdat voor deze soorten een algehele
vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkeling, bestendige beheer en onderhoud.
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2

Methodiek

2.1
Inleiding
Het onderzoek is te onderscheiden in de volgende delen:
• Bronnenonderzoek naar beschikbare verspreidingsgegevens.
• Georeferentie en conversie van de gegevens naar NDFF.
• Inventarisatie van verschillende beheertypen.
• Inventarisatieadvies voor nul-meting.
2.2
Bronnenonderzoek
Geraadpleegde bronnen
Het bronnenonderzoek is uitgevoerd op basis van de volgende gegevens:
• Access database RWS opgestelde door ARCADIS (behorende bij rapport “Quick-scan ligging hot spots”, d.d. 6 maart 2006).
• database RWS opgesteld door BTL Advies (behorende bij rapport “Optimaal bermbeheer”,
d.d. 3 april 2008).
• bij de Regionale Diensten aanwezige onderzoeken.
• flora en fauna gegevens van de provincies Utrecht, Noord-Brabant en Limburg uit de periode
1985-2007.
Beoordeling bruikbaarheid
De beschikbare bronnen zijn beoordeeld op bruikbaarheid in het kader van de Gedragscode.
De beoordelingscriteria die hierbij zijn gehanteerd zijn:
• Actualiteit
• Volledigheid
• Betrouwbaarheid
• Converteerbaarheid
Actualiteit
Wat betreft actualiteit worden de gegevens in het kader van het bronnenonderzoek bruikbaar
geacht indien de waarneming niet ouder is dan 5 jaar. Indien binnen het waarnemingsgebied
grote ingrepen hebben plaatsgevonden zou het echter kunnen zijn dat het gebied niet meer geschikt is voor de soort. Bij het onderhavige onderzoek was echter onvoldoende informatie beschikbaar over wegaanpassingen in het recente verleden, zodat het verdwijnen van geschikt
habitat niet kon worden beoordeeld.
Tot de bruikbare waarnemingen behoren ook de waarnemingen ‘geen aandachtsoort aanwezig’
(zogenaamde ‘harde nullen’). Ook minder recente waarnemingen van 6-10 jaar oud kunnen
bruikbaar zijn mits deze geverifieerd kunnen worden in het veld (zie onder ‘aanvullende veldbezoeken’). In deze studie is er (mede op basis van jurisprudentie) van uit gegaan dat gegevens
ouder dan 10 jaar niet bruikbaar meer zijn (zie ook bijlage 3).
Volledigheid
De volledigheid van gegevens is bepaald door de dekking van waarnemingen. Bij de volledigheid wordt ook de nauwkeurigheid beschouwd waarmee de gegevens beschikbaar zijn. De gegevens zijn op XY-coordinaat, hectometer-niveau of km-hokniveau aanwezig. Gegevens op kmhokniveau worden als minder ‘volledig’ beschouwd dan gegevens op XY-niveau.
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Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid wordt bepaald door de deskundigheid van de waarnemer en de wijze
waarop het onderzoek is uitgevoerd (ad hoc of systematisch). De gegevens die zijn geraadpleegd zijn afkomstig van instanties die inventarisaties laten uitvoeren door ter zake deskundigen1 op het gebied van de onderzochte soortgroepen. Daarnaast zijn de gegevens die zijn gebruikt op een systematische, controleerbare wijze verzameld. Er is daarom vanuit gegaan dat
de waarnemingen betrouwbaar zijn. Dit criterium heeft verder dan ook geen rol gespeeld in de
beoordeling van gegevens.
Converteerbaarheid
Behalve bovengenoemde inhoudelijke beoordeling voor bruikbaarheid is een beoordeling gemaakt van de converteerbaarheid van de gegevens. Om ingevoerd te kunnen worden in het
NDFF format dient tenminste het jaar van de waarneming de soortnaam en een georeferentie
aanwezig te zijn in x en y coördinaten (van km-hok, hectometer-referentie of exacte locatie).
Alleen de waarnemingen van soorten die voorkomen in tabel 2 of tabel 3 uit de Ff-wet zijn geconverteerd naar NDFF-formaat. Ook de waarnemingen die aangeven dat er “geen aandachtssoort aanwezig” is, zijn naar NDFF-formaat geconverteerd (zie technische rapportage).
Resultaat
Het resultaat van het bronnenonderzoek is een overzicht met beschikbare bruikbare gegevens
welke zowel in tabel vorm als op kaarten zijn gepresenteerd. In de tabellen en kaarten worden
alle waarnemingen getoond, ook de waarnemingen van soorten die niet in tabel 2 of tabel 3 van
de Ff-wet voorkomen. Ook de waarnemingen die vermelden “geen aandachtssoort aanwezig”
zijn in de tabellen en de kaarten verwerkt. Op deze manier wordt duidelijk op welke plaatsen
geïnventariseerd is. Onderscheid wordt gemaakt in de volgende categorieën met betrekking tot
beschikbaarheid van gegevens:
• Groene vlekken: locaties met recente bruikbare waarnemingen van maximaal 5 jaar oud.
• Grijze vlekken: locaties met gedateerde bruikbare waarnemingen van 6-10 jaar oud.
• Witte vlekken: locaties zonder bruikbare waarnemingen van maximaal 10 jaar oud.
2.3
Georeferentie van waarnemingen en conversie naar NDFF
In het bijlagerapport staat uitgebreid beschreven hoe de (technische) conversie is uitgevoerd
van de bronbestanden naar NDFF-formaat. In hoofdlijnen is het volgende uitgevoerd:
Gegevens database RWS door Arcadis
De gegevens uit de database van Arcadis zijn gekoppeld aan de geografie van de hectometerpunten uit het Nationaal Wegen Bestand (NWB). Vervolgens zijn de soorten uit de Arcadisdatabase “vertaald” naar de soorten zoals die in NDFF staan. Voor de drie Diensten van RWS
(Utrecht, Limburg en Noord-Brabant) zijn aparte GIS-bestanden vervaardigd.

1

Onder een ter zake kundige wordt in het kader van Ff-wet ontheffingen door het ministerie van LNV verstaan een

persoon die:
•

Op HBO, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie
en/of

•

Als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus
en/of

•

Zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals VZZ, RAVON, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch genootschap, KNNV, NJN, EIS Nederland, FLORON, VOFF, SOVON, etcetera).

Aanvullend hierop wordt door Rijkswaterstaat verstaan als terzake kundige een medewerker van Rijkswaterstaat die
aantoonbaar ervaringskennis heeft van de betreffende soorten in de Rijkswaterstaat beheergebieden.
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Gegevens database RWS door BTL
De gegevens uit de database van BTL zijn gekoppeld aan de geografie van de hectometerpunten uit het Nationaal Wegenbestand (NWB) en de kilometerpunten uit het Nationaal Vaarwegbestand (NVB). Vervolgens zijn de soorten uit de BTL-database “vertaald” naar de soorten zoals die in NDFF staan. Voor de drie Diensten van RWS (Utrecht, Limburg en Noord-Brabant)
zijn aparte GIS-bestanden vervaardigd.
Gegevens provincies
Om de gegevens op te kunnen vragen bij de provincies Utrecht, Noord-Brabant en Limburg is
een GIS-bestand vervaardigd van alle rijkswegen en vaarwegen zoals aanwezig binnen NWB
en NVB. Deze GIS-bestanden zijn vervolgens “gebufferd”, dat wil zeggen dat er een nieuw GISbestand is vervaardigd met een buffer van 75 meter aan beide zijden van de rijkswegen en de
vaarwegen. Deze GIS-bestanden zijn naar de provincie gestuurd met het verzoek om de beschikbare Ff-gegevens die geografisch binnen deze buffer vallen aan te leveren. Vervolgens
zijn de soorten in de provinciale gegevens “vertaald” naar de soorten zoals die in NDFF staan.
Gegevens Regionale Diensten
Limens Divergens waarnemingen Limburg: XY punten zijn toegevoegd aan de attributes. De
tables zijn geëxporteerd naar Excel en gematched met NDFF soortenlijst en beschermde lijst
tabel. Deze gegevens zijn toegevoegd aan de waarnemingen en daarna geëxporteerd naar
NDFF invoer bestanden.
Database A2 Aquasense 2002
De gegevens van de inventarisatie van de A2 Knooppunt Oudenrijn – Deil in 2002 zijn handmatig ingevoerd in NDFF format. Deze zijn opgenomen in een apart bestand.
2.4
Inventarisatie beheertypen
Een beheertype is een set aan beheermaatregelen gericht op de instandhouding of ontwikkeling
van een bepaald vegetatietype. De systematiek werkt zodanig dat RWS eerst het vegetatietype
bepalen van een object en daaruit volgt welk beheertype hier het best bij past.
Hoewel de beheertypen mede zijn geënt op ecologische doelstellingen kan het voorkomen dat
een bepaald beheer schadelijk is voor een of meer soorten die in dit beheertype voorkomen.
Het doel van de inventarisatie van beheertypen is te kunnen bepalen of de verschillende typen
van beheer mogelijk schadelijk of verstorend zijn voor soorten van tabel 2 of 3 (en vogels) die in
de beheersgebieden voorkomen. Op basis van deze mogelijke conflictsituaties kunnen in het
kader van de naleving van Gedragscode prioriteiten worden gesteld aan de uitvoering van
veldinventarisaties op de kortere termijn. Soorten waarop niet is te verwachten dat beheer of
kleinschalige ingrepen effect kunnen hebben, hoeven in het kader van de gedragscode in principe niet geïnventariseerd te worden. Die soort(groepen) waarop de meeste kans op effecten
op de staat van instandhouding zijn te verwachten, zijn het meest urgent om te inventariseren
(zie ook prioritering inventarisatieadvies § 2.5).
Het vaststellen van mogelijke effecten heeft plaatsgevonden door de lijst met waargenomen
soorten uit het bronnenonderzoek naast de lijst met beheertypen van RWS te leggen. De mogelijke strijdigheid van het beheer is hierbij gericht op een vergelijking van de kwetsbare periode
van soorten te vergelijken met de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Hiermee zijn de mogelijke conflictsituaties tussen het huidige beheer en de gedragscode beperkt tot
een combinatie van een beperkt aantal soorten en beheertypen.
Om deze potentiële conflictsituaties ruimtelijk weer te kunnen geven moeten de beheerkaarten
en de veldgegevens van flora- en fauna over elkaar worden gelegd. Hierbij doen zich de volgende praktische problemen voor:
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• De grootste deel van gegevens van de RWS databases zijn vastgelegd op het niveau van
hectometerpunten. De locatie van de waarnemingen zijn er in feite aan ‘opgehangen’. Dit
betekent dat de exacte locatie niet beschikbaar is en het op dit moment dus niet zinvol is
deze gegevens over de beheertypenkaarten van RWS te leggen. Dit is alleen zinvol indien
de werkelijke locatie nog kan worden achterhaald. Voor de provinciale gegevens geldt deze
beperking niet, omdat de exacte plaats hiervan wel bekend is.
• De beheertypen zijn voor een deel vastgelegd in KernGis, dat aan herziening onderhevig is.
Een belangrijk deel is daarbij alleen op papier beschikbaar in het kader van beheercontracten. Hiervoor is een grote inspanning nodig is om deze gegevens alsnog in een GISsysteem op te nemen.
In overleg met het projectteam is besloten om gezien de bovenstaande praktische problemen
en de beperkte beschikbare tijd in het kader van de voorliggende pilot geen verdere ruimtelijke
analyse uit te voeren van de beheertypen. De tabel met mogelijk conflictsituaties kan door de
Diensten wel worden gebruikt om nader onderzoek te doen naar dergelijke conflictsituaties. Dit
zou aanleiding kunnen zijn om het beheer te wijzigen. Een dergelijk onderzoek gaat te ver in het
kader van de voorliggende studie.
Op basis van het voorgaande wordt richting het monitoringsprogramma van RWS aanbevolen
om nieuwe waarnemingen van beschermde soorten zoveel mogelijk in exacte XY-coördinaten
vast te leggen.
2.5
Inventarisatieadvies voor nul-meting
Het inventarisatieadvies is er op gericht om op een zo kort mogelijke termijn te kunnen werken
volgens de (concept) Gedragscode FF-wet. Met behulp van de uitkomsten van het bronnenonderzoek is een inventarisatieadvies voor een nul-meting opgesteld met betrekking tot de volgende aspecten:
• Trajecten en soortgroepen die geïnventariseerd moeten worden.
• Prioritering van de inventarisaties.
• De methode hoe de inventarisaties uitgevoerd kunnen worden.
2.5.1
Trajecten die geïnventariseerd moeten worden
De locaties waar nog inventarisaties moeten worden uitgevoerd zijn gebaseerd op de ‘wittevlekkenkaart’ en de ‘grijze vlekkenkaart’. Dit zijn locaties waar respectievelijk geen inventarisaties zijn uitgevoerd en waar de gegevens verouderd zijn. In verband met mogelijk conflictsituaties met het beheer kan het ook wenselijk zijn om nog inventarisaties uit te voeren op ‘groene’
locaties. Door het uitvoeren van nadere bureaustudie en gerichte aanvullende korte veldbezoeken (quick-scans) zijn de witte en grijze vlekken zoveel mogelijk verkleind.
Witte vlekkenkaart
Op locaties waar geen gegevens aanwezig zijn, is onderzocht wat hier de mogelijke reden is.
Voor flora en terrestrische fauna kan dit bijvoorbeeld zijn omdat er geen groenstrook aanwezig
is of sprake is van geluidsschermen of gebouwen dicht op de weg staan. Voor vissen en amfibieën kan het ontbreken van een bermsloot reden zijn om geen onderzoek te doen. Deze informatie is verkregen door het bestuderen van luchtfoto’s op maps.google.nl.
Grijze vlekkenkaart
Op locaties waar de gegevens verouderd zijn is op een aantal plaatsen een veldbezoek gebracht om te beoordelen of de soorten hier nog aanwezig zijn en of de situatie sterk is verandert. Voor flora kan met een dergelijk kort veldbezoek geverifieerd worden of de beschermde
soorten nog steeds op de locatie voorkomen. Voor fauna kan worden vastgesteld of er nog
steeds geschikt habitat aanwezig is. Hiermee wordt de grijze vlekkenkaart met relatief geringe
inspanning worden geactualiseerd, zodat langer gewacht kan worden met het uitvoeren van
volledige inventarisaties. Het belang hiervan is dat de inspanningen voor inventarisatie zich in
eerste instantie kunnen richten op de gebieden waar nog helemaal gegevens van voorhanden
zijn. Geactualiseerde grijze vlekken staan echter niet gelijk aan groene vlekken.
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Gegevens kunnen een keer op deze wijze worden geactualiseerd, maximaal vijf jaar na deze
actualisatie dienen weer nieuwe volledige inventarisaties te worden uitgevoerd.
Groene vlekkenkaart
Op de groene vlekkenkaart zijn de actuele waarnemingen (< 5 jaar) weergegeven in de directe
omgeving van de rijkswegen en kanalen. De meeste waarnemingen zijn momenteel gekoppeld
aan hectometerpaaltjes. Indien er op korte afstand van elkaar verschillende beheertypen voorkomen is het niet altijd duidelijk in welk type de beschermde soort voorkomt. Om te controleren
of beheer, onderhoud of kleinschalige ingrepen effect kunnen hebben op beschermde soorten
kan dit wel van belang zijn. De gedragscode kan dan namelijk mitigerende maatregelen voorschrijven die afwijken van de huidige werkwijze. Op locaties binnen de groene vlekken kaart
waar onduidelijkheid is of het huidige beheer conflicteert met de gedragscode is het van belang
vast te stellen waar de beschermde soorten exact voorkomen. Aangezien de ruimtelijke analyse
van beheertypen en waarnemingen van beschermde soorten vooralsnog niet mogelijk is het op
dit moment niet doelmatig om inventarisaties uit te voeren binnen de groene vlekken kaart.
2.5.2
Prioritering locaties
Het totale oppervlak aan in bovengenoemde drie categorieën is te groot om in zijn geheel in het
seizoen 2008-2009 te inventariseren. In overleg met de projectgroep is daarom besloten om in
2008 de grijze vlekken te actualiseren door middel van korte veldbezoeken (quick-scans) en in
2009 de witte vlekken te laten inventariseren. Voorlopig worden geen inventarisaties uitgevoerd
binnen de groene vlekken.
Mogelijk is ook het traject met witte vlekken nog te groot om op alle relevante soortgroepen in
2009 te laten inventariseren. Prioritering van de locaties kan daarom wenselijk zijn. De prioritering kan gericht zijn op het verkleinen van risico’s op overtreding van de Flora- en faunawet (urgentie) en op de inspanning die het vergt om de inventarisaties uit te voeren (efficiëntie). Het
doel van de prioritering van locaties voor aanvullende veldinventarisaties voor de nulmeting is
om op een zo efficiënt mogelijke wijze de meest urgente leemten in de inventarisaties over een
zo groot mogelijke oppervlakte op een zo kort mogelijke termijn weg te nemen.
De prioritering vindt plaats op basis van de hoofdcriteria urgentie en efficiëntie:
Urgentie
Op basis van het criterium urgentie kan de volgende prioritering worden aangehouden:
• Kans op voorkomen zwaarder beschermde soorten: locaties met actuele en potentiële
hotspots zijn prioritair boven locaties zonder hotspots.
• Beschermingsstatus, Trajecten waar tabel 3 soorten worden verwacht kunnen prioritair
worden gesteld boven trajecten waar alleen tabel 2 soorten kansrijk zijn; Hierbij worden
vanuit het oogpunt van efficiëntie wel de tabel 2 soorten wel meegenomen, die in dezelfde
soortengroep vallen.
• Kwetsbaarheid van soorten voor kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen of beheer (bv planten boven das of vleermuizen).
• Voorgenomen activiteiten: locaties waar op korte termijn kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden of waar beheer wordt uitgevoerd met mogelijk negatieve effecten zouden eerder geïnventariseerd moeten worden dan locaties waar geen schadelijke activiteiten
zijn gepland (aangezien hierover nog onvoldoende informatie beschikbaar is kan dit criterium vooralsnog niet worden meegenomen).
Efficiëntie
Op basis van het criterium efficiëntie kan de volgende prioritering worden aangehouden:
• Aantal soorten/km: Hoe groter het aantal soorten per strekkende km hoe hoger de prioriteit.
• Inspanningsniveau: Hoe hoger het inspanningsniveau voor de inventarisatie hoe lager de
prioriteit (voor planten is het inspanningsniveau lager dan voor bv de grote modderkuiper of
de waterspitsmuis en kan in een kortere tijd een groter resultaat in oppervlakte worden bereikt).
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•

Lengte van het kansrijke traject: hoe langer het aaneengesloten traject is hoe efficiënter de
inventarisatie en kan in een kortere tijd een groter resultaat in oppervlakte worden bereikt
dan bij kleine verspreide trajecten.

2.5.3
Wijze van uitvoering nul-meting
Bij het advies over de wijze van uitvoering van de inventarisaties wordt rekening gehouden met:
• De huidige wijzen van inventarisatie
• Mogelijkheden voor optimalisatie
• Haalbaarheid
• Kostenefficiëntie
Huidige wijzen van inventarisatie
Meetnetgegevens RWS
Bij het ‘meetnet bermflora’ wordt door RWS een beperkt aantal vaste plekken jaarlijks de vegetatie opgenomen. Het Meetnet Bermflora heeft niet als doel om wettelijk beschermde soorten op
te sporen. De hiervoor (Meetnet) gebruikte methode is niet geschikt voor het vlakdekkend inventariseren van beschermde soorten.
Provinciale milieu-inventarisaties
De provinciale milieu-inventarisaties kennen een cyclus van circa 10 jaar, waarin soorten worden opgenomen. Het gaat hier met name om planten. Diersoorten worden nog niet vlakdekkend
geïnventariseerd. Meestal zijn dit ad hoc waarnemingen. De planten worden eenmalig geïnventariseerd op basis van een voorafbepaalde looproute. Op deze wijze kan de inventarisatie van
planten als min of meer vlakdekkend worden beschouwd.
Projectgerichte inventarisaties
Deze inventarisaties zijn meestal uitgevoerd door adviesbureaus. De methodieken die hiervoor
zijn gehanteerd zijn verschillend. In de onderzoeken zijn meestal zowel planten als dieren meegenomen.
Optimalisatie
Voor verschillende soortengroepen zijn standaardmethoden aanwezig (bv broedvogelinventarisatie SOVON) of protocollen in de maak om op een zorgvuldige wijze de aanwezigheid van
planten en dieren in beeld te brengen (GAN). Deze methoden zijn gericht op het zo goed mogelijk in beeld brengen van aanwezige soorten en bestaan vaak uit het op meerdere malen in het
seizoen een veldbezoek brengen en de inzet van geavanceerde technieken (bv uitzetten van
vallen, elektrisch vissen etc.).
Advies voor de wijze van inventariseren voor de nulmeting
Indien efficiëntie als factor wordt meegenomen betekent dit dat niet wordt gekozen voor de
meest uitgebreide inventarisatiemethode, maar voor de meest efficiënte methode die nog aanvaardbaar is binnen het kader de kwaliteit die hier aan gesteld worden. Inventarisaties in het
kader van werken met de Gedragscode Flora- en faunawet hebben een ander doel dan inventarisaties in het kader van verspreidingsonderzoek. Voor de Ff-wet is het voldoende vast te stellen
of een soort in het beheergebied voorkomt en wat de functie van het gebied is voor deze soort.
Het is niet nodig om een nauwkeurige aantalschatting uit te voeren. Daarom kan veelal worden
volstaan met minder veldbezoeken. In het inventarisatieadvies is aangesloten bij de voor dit
doel gebruikelijke methodes gehanteerd door bureaus aangesloten bij het netwerk groene bureaus worden. Dit is verder uitgewerkt in paragraaf 6.2.
2.6
Update grijze vlekken
Voor het actualiseren van de grijze vlekken (6-10 jaar oude waarnemingen) is de volgende methode gebruikt. Op voorhand is aan de hand van de bestaande inventarisatiegegevens een inschatting gemaakt van de aanwezigheid van beschermde soorten. Van de inventarisatiegegevens die tussen 5 en 10 jaar oud zijn is per traject een overzicht gemaakt van Tabel 2 en 3
soorten en de locaties waar deze zijn waargenomen. Op basis van het aanwezige habitat langs
de wegen is voor iedere soort een representatieve steekproef genomen van deze locaties, zo-
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danig dat ongeveer 2 keer per km een veldbezoek is gepland op locaties met potentieel habitat.
Op de gekozen plaatsen is telkens in het veld gekeken of de kans aanwezig is dat de eerder
aangetroffen soorten er nog steeds voorkomen. Dit is beoordeeld op basis van best professional judgement door een ter zake kundige1 op het gebied van de onderzochte soortgroepen. Gekeken is naar de aanwezigheid van geschikte biotoop voor de betreffende soort(en) en of zich
in de tussentijd ingrijpende veranderingen in het landschap hebben voorgedaan.
De bezochte plaatsen zijn per GPS vastgelegd. Per plaats is genoteerd of de betreffende
soort(en) hier nog steeds voorkomt of dat de habitat ter plaatse dusdanig is veranderd dat de
soort er vermoedelijk niet meer voorkomt.
De update van de grijze vlekken is vastgelegd in het NDFF + format. Dit is het format van de
NDFF met enkele extra kolommen bedoeld om onderscheid te kunnen maken in de orginele
waarneming en de update (zie hieronder).

Weg nr

hm

datum orginele waarOrginele bron neming

nog actueel?

type waarneming

Bij type waarneming vult de ecoloog die de update uitvoert in: individu/ habitat of sporen. Zowel
zichtwaarnemingen als auditieve waarnemingen geldt als individu. Als de oude waarneming
wordt geverifieerd op basis van habitatgeschiktheid of juist ongeschiktheid vult hij ‘habitat’ in. Bij
prenten, haren of keutels is sprake van ‘sporen’. Afhankelijk of de soort op de locatie nog voorkomt of niet vult hij ‘ja’ of ‘nee’ in. De standaard NDFF kolommen voor de datering zijn bestemd
voor de datum van de verificatie (periode juli-oktober 2008).
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3.1
Inleiding
De belangrijkste bronnen voor flora en faunagegevens in de bermen van Rijkswegen en kanalen
in de Regionale Diensten Utrecht, Noord-Brabant en Limburg bestaan uit:
• RWS-database opgesteld door Arcadis.
• RWS database opgesteld door BTL.
• Provinciale databases.
Buiten deze databases zijn nog diverse bronnen beschikbaar bij de directies. Vooral uit de provincie Limburg is een groot aantal onderzoeken ter beschikking gesteld door RWS en geanalyseerd. De analyse van de bruikbaarheid van deze bronnen is in tabelvorm weergegeven in bijlage 2 en bijgeleverd in de vorm van een Excel tabel.
3.2

RWS Utrecht

3.2.1
Beschikbare databases
In de Arcadis database zijn 1365 actuele waarnemingen op hectometer niveau opgenomen,
waarvan 1301 keer ‘geen aandachtssoort aanwezig’. Uit de periode 2002-2003 zijn 2606 records
in deze database (Tabel 3.1). Daarnaast zijn er 70 records met km-hok waarnemingen (zie bijlagerapport). Er zijn waarnemingen van 6 soorten van Tabel 3 en vijf soorten van Tabel 2. Van
deze soorten zijn brede orchis, bittervoorn en zandhagedis het vaakst waargenomen volgens de
database van Arcadis (Tabel 3.1).
De BTL database voegt hier slechts 20 waarnemingen aan toe, allen van de zandhagedis (Tabel
3.2).
Tabel 3.1
Overzicht van de waarnemingen op hectometerniveau opgenomen in de database
van Arcadis. Waarnemingen op km-hok niveau zijn aangegeven tussen haken ( ).
geen aandachtsoort aanwezig
koningsvaren
zwanebloem
levendbarende hagedis
rietorchis
steenanjer
brede orchis
kleine modderkruiper
totaal tabel 2
bittervoorn
hazelworm
kamsalamander
poelkikker
rosse vleermuis
zandhagedis
Totaal tabel 3
Totaal waarnemingen

Tabel 3.2

Ff-wet tabel
niet beschermd
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

1998-2003
2008
3
180
2
1
1
1
144
149
47
1
2
1

2004-2008
1301
23

24 (+1)
24 (+1)
13
2
1

215
266
2606

16
1365 (+1)

Overzicht van de waarnemingen opgenomen in de database van BTL
Ff-wet tabel

zandhagedis

<1998

<1998

1998-2003

2004-2008
20
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Bij het converteren van de database van de provincie zijn enkele technische problemen opgetreden. Deze worden nog in overleg met de provincie opgelost. Op dit moment is er daarom geen
overzicht te maken van de waarnemingen. Wel is er een projectie van de data opgenomen in de
Figuur 3.1.
Tabel 3.3

Overzicht van de waarnemingen opgenomen database van de provincie

zandhagedis
kleine modderkruiper

Ff-wet tabel
3
2

<1998

1998-2003

2004-2008
13
6

Geografische spreiding van de waarnemingen uit de databases.
In figuur 3.1 en figuur 3.2 is respectievelijk de geografische spreiding van beschikbare fauna en
flora gegevens weergegeven. In principe komen de hierop geprojecteerde gegevens overeen
met de gegevens die worden geconverteerd naar NDFF. Alleen de waarnemingen op km-hok
niveau zijn hier uitgelaten, omdat deze niet afkomstig hoeven zijn uit bermen van rijkswegen of
kanalen. De km-hok gegevens worden via een apart protocol geconverteerd (zie ook Hoofdstuk
4). De resultaten van de veldbezoeken en waarnemingen opgenomen in de aanvullende bronnen
zijn hierop niet geprojecteerd, aangezien deze vooralsnog niet zijn geconverteerd naar NDFF.
In de verspreidingskaarten (figuur 3.5 en 3.6) zijn witte vlekken (geen data of data > 10 jaar oud),
grijze vlekken (data van 6-10 jaar oud) en groene vlekken (actuele data) te herkennen. Deze
‘vlekken’ vormen het uitgangspunt voor het inventarisatieadvies (Hoofdstuk 6).
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Figuur 3.1
Overzicht van de verspreiding van faunagegevens in Utrecht uit de database van BTL en
Arcadis. De provinciale gegevens zijn hier nog niet in opgenomen wegens technische problemen.

13/99088514/AMM, revisie D1
Pagina 19 van 58

Resultaat bronnenonderzoek

Figuur 3.2
Overzicht van de verspreiding van floragegevens in Utrecht uit de database van BTL en
Arcadis. De provinciale gegevens zijn hier nog niet in opgenomen wegens technische problemen.
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3.2.2
Aanvullende bronnen
Aanvullend op de databases van Arcadis BTL en de provincie waren er nog diverse onderzoeksgegevens beschikbaar bij de regionale dienst (Tabel 3.4). Deze konden in het kader van het onderhavige project niet worden geconverteerd naar NDFF, aangezien de gegevens niet in een
geschikt format zijn aangeleverd (zie ook Hoofdstuk 4). De aanvullende bronnen zijn echter wel
beoordeeld op relevantie voor gebruik in het kader van de gedragscode Ff-wet (zie Hoofdstuk 2
voor de methodiek). De onderzoeken die in onderstaande tabel vet zijn gedrukt zijn nog relevant
om toe te voegen aan NDFF.
Tabel 3.4. Overzicht beschikbare aanvullende bronnen Utrecht. Onderzoeken die nog relevant zijn
later om toe te voegen aan de NDFF database zijn vet gedrukt.
jaar
rapport

jaar
onderzoek

Bureau Waardenburg

2007

2006

e-mails Paul van Veen met waarnemingen
kl. modderkruiper,

Paul van Veen

2007

2007

e-mail hondskruid Paul van Veen

Paul van Veen

2007

losse” waarneming

Quickscan en voortoets t.b.v. Kosmos UTI deel 1

Royal Haskoning

2007

geen veldonderzoek

Quickscan en voortoets t.b.v. Kosmos UTI deel 2

Royal Haskoning

2007

geen veldonderzoek

Quickscan en voortoets t.b.v. Kosmos UTI deel 3
e-mail “ Afwijking ontheffing "A2 Hooggelegen
- Oudenrijn" FF/75C/2006/0105”

Royal Haskoning

2007

geen veldonderzoek

2008

geen veldonderzoek

bron titel

auteur

Beschermde soorten langs de A12 deeltracé
Maarsbergen –Veenendaal

e-mail E. Schwencke mbt waarneming gr.
Modderkruiper

E. Schwencke

2008

2008

Notitie Dassen A12

Bureau Waardenburg

2007

2007

Van flora en fauna in Utrecht op basis van beschikbare databases bleek nog een aanvullende
bron aanwezig te zijn. Het gaat om inventarisaties uitgevoerd door Grontmij AquaSense in 2002
tussen knooppunt Oudenrijn en Deil. Aangezien deze gegevens verouderd zijn gaat het om grijze locaties.
3.2.3
Resultaten korte veldbezoeken
A28
Langs de A28 is op 17 juli 2008 aan beide zijden van de weg gekeken tussen Utrecht en Leusden (traject Utrecht – Leusden en Leusden – Utrecht). Langs dit traject is met name de zandhagedis aangetroffen in 2003. Veel van de waarnemingspunten liggen in aan de wegbermen grenzende heideveldjes en zanderige terreinen. De wegbermen zelf zijn aanzienlijk minder geschikt
voor soorten als zandhagedis en hazelworm. Langs een groot deel van dit traject ligt een hoge
(geluids)wal die relatief steil afloopt. De bermen zelf bestaan voornamelijk uit gras. Toch zijn er,
verspreid in de bermen langs het traject, diverse zandige en met heide of halfopen vegetatie begroeide stukken aanwezig die potentieel geschikt leefgebied vormen voor met name de zandhagedis.
Op het Ecoduct Leusderheide zijn in 2006 door bureau Waardenburg sporen aangetroffen van
boommarter en das. Beide soorten komen aan weerszijden van de A28 voor en maken van het
ecoduct gebruik als verbindingsroute. Ook vleermuizen gebruiken dit ecoduct als vliegroute over
de A28. Beheer van dit ecoduct kan – vooral ’s avonds en ’s nachts – leiden tot verstoring van
deze functie(s) voor de soorten.
A12
Langs de A12 is op 17 juli 2008 aan beide zijden van de weg gekeken tussen Utrecht en Woerden (traject Utrecht – Woerden en Woerden – Utrecht). Langs dit traject zijn met name kleine
modderkruiper en bittervoorn aangetroffen in 2003. Langs de bermen van de A12 liggen veel
watergangen die in verbinding staan met de poldersloten van de aangrenzende veenweide polders.
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Op de plaatsen waar in 2003 beschermde vissoorten zijn aangetroffen bevindt zich ook momenteel nog geschikte habitat voor deze soorten. Aangenomen kan worden dat de kleine modderkruiper en bittervoorn hier nog steeds voorkomen. Ook de groeiplaats van de rietorchis ter hoogte van de afslag Woerden is nog steeds aanwezig. Op deze plaats bevinden zich ook enkele watergangen die geschikte habitat voor de heikikker vormen. Aangezien de soort in de nabije omgeving voorkomt, is de kans aanwezig dat op deze plaats heikikkers voorkomen.
Aan de noordzijde van het traject Utrecht – Woerden, tussen de Meern en tankstation Hellevoet
wordt momenteel wit zand aangebracht i.v.m. de verbreding van de weg en een ruimtelijke ontwikkeling in de polder Bijleveld. Door het aangebrachte zand vormt dit gebied een geschikte habitat voor de rugstreeppad. Aangezien de soort in de nabije omgeving voorkomt, is de kans aanwezig dat op deze plaats rugstreeppadden voorkomen.
Daarnaast is op 16 oktober 2008 gekeken langs de A12 tussen Utrecht en Veenendaal (traject
Odijk - Veenedaal en Veenendaal - Odijk). Langs dit traject zijn in 2002 vrijwel geen aandachtssoorten aangetroffen, alleen de kamsalamander en de poelkikker op twee plaatsen. Ter hoogte
van Odijk bestaat het landschap langs de A12 nog voornamelijk uit polder, vanaf Driebergen totaan Maarsbergen loopt de A12 over de Utrechtse Heuvelrug en ligt er voornamelijk bos langs de
A12. Tussen Maarsbergen en Veenendaal wordt het geleidelijk weer polderlandschap. Op de
plaatsen waar in 2002 de soorten kamsalamander en poelkikker zijn aangetroffen is nog steeds
geschikte habitat voor deze soorten aanwezig. Langs de A12 op het traject Odijk - Veenendaal
ter hoogte van afslag Maarn ligt een plas met zandige oevers die vrijwel tot aan de wegberm lopen. Deze plas en de oevers zijn als geschikte habitat beoordeeld voor de rugstreeppad, de
zandige oevers en wegbermen bieden potentieel geschikt habitat voor de zandhagedis. Daarnaast biedt de wegberm op het traject Maarn - Driebergen potentieel leefgebied aan de soorten
zandhagedis, levendbarende hagedis en hazelworm. Direct naast de A12 loopt hier de spoorverbinding Utrecht - Ede. Tussen het spoor en de A12 liggen droge zandige stukken, afgewisseld
met opgaande begroeiing en enkele grove dennen.
In dit traject liggen enkele gegraven poelen aan de noord zijde van de weg. Deze zijn mogelijk
ook geschikt als leefgebied voor amfibieën (observatie Peter Jan Keizer, RWS-DVS).
A2
Langs de A2 is op 16 juli 2008 aan beide zijden van de weg gekeken tussen knooppunt Oudenrijn en knooppunt Deil (traject knooppunt Oudenrijn – Deil en Deil – Oudenrijn). Langs dit traject
zijn met name de beschermde vissoorten kleine modderkruiper, bittervoorn, vetje en bermpje
aangetroffen in 2003. Langs de bermen van de A2 liggen veel watergangen die in verbinding
staan met de watergangen van de aangrenzende polders. Op de plaatsen waar in 2003 beschermde vissoorten zijn aangetroffen bevindt zich ook momenteel nog geschikte habitat voor
deze soorten. Aangenomen kan worden dat de kleine modderkruiper en bittervoorn hier nog
steeds voorkomen. Overige beschermde soorten (tabel 2 of 3) zijn niet aangetroffen of te verwachten langs dit deel van de A2.
Op 16 oktober 2008 is het traject Utrecht - Haarrijn - Breukelen en Breukelen - Haarrijn - Utrecht
bezocht. De A2 wordt op dit traject vrijwel helemaal verbreed. Aan de westzijde van de A2 (traject Haarrijn - Breukelen) heeft de verbreding inmiddels plaatsgevonden en is een hoge betonnen wand geplaatst langs de weg. Op dit traject zijn geen leefgebieden voor beschermde soorten
meer aanwezig. Tussen Breukelen en Utrecht wordt momenteel druk gewerkt aan de wegverbreding. Hier zijn langs de weg grote zandhopen geplaatsten en wordt het terrein deels opgehoogd. Veel watergangen zijn hier reeds gedempt waarbij geschikte biotoop voor kleine modderkruipers verloren is gegaan. De zandhopen vormen hier wel een geschikte overwinterings- en
voortplantingslocatie voor de rugstreeppad die in de aangrenzendende veenweidepolders voorkomt.
A27
Op 15 oktober 2008 is langs de A27 tussen Utrecht en Eemnes (traject Utrecht - Eemnes en
Eemnes - Utrecht) gekeken. Het eerste deel van de A27 tussen Utrecht en Hollandsche Rading
loopt door overwegend veenweidepolderlandschap. Tussen Hollandsche Rading en Hilversum
loopt de A27 over de Utrechtse Heuvelrug door bosachtig gebied. Na Hilversum totaan Eemnes
grenst de A27 weer aan veenweidepolders.
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Langs de A27 tussen Utrecht en Eemnes zijn in 2003 met name waarnemingen gedaan van de
kleine modderkruiper en enkele van de levendbarende hagedis. Alle is 2003 aangetroffen (potentieel) geschikte leefgebieden van de kleine modderkruiper zijn nog steeds aanwezig. Ook op de
plaatsen waar in 2003 levendbarende hagedissen zijn aangetroffen is nog steeds geschikte habitat voor deze soort aanwezig.
3.2.4
Conclusies
De bermflora blijkt behoorlijk vlakdekkend in beeld te in het Rijkswaterstaat beheergebied ‘droog’
van regionale dienst Utrecht. Langs de meeste Rijkswegen en kanalen zijn gegevens beschikbaar van minder dan 10 jaar oud en op ongeveer de helft van deze trajecten is minder dan 5 jaar
geleden een inventarisatie uitgevoerd. In Utrecht zijn kleinere trajecten waarvan geen actuele
gegevens beschikbaar zijn, maar hier is de kans op het voorkomen op zwaarder beschermde
plantensoorten niet groot. Voor fauna zijn er nog aanzienlijke witte vlekken.
Aan de hand van de veldbezoeken langs de A12, A28 en A2 is vastgesteld dat de soorten die
hier tussen 5 en 10 jaar geleden zijn waargenomen, hier naar alle waarschijnlijkheid nog steeds
voorkomen. Deze trajecten hoeven daarom voorlopig niet opnieuw geïnventariseerd te worden.
3.3
Noord-Brabant
3.3.1
Beschikbare databases
In het regio Noord-Brabant bleek de provinciale database veruit de meeste relevante gegevens
te bevatten. De database van Arcadis levert vijf actuele waarnemingen van tabel 2 soorten en 2
waarnemingen van Tabel 3 soorten. Daarnaast zijn er 200 hectometer locaties bekend waar
geen aandachtsoorten aanwezig zijn. De database van BTL bevat geen actuele gegevens uit
deze regio. Vooral dankzij de provinciale gegevens is de flora in de omgeving van wegen en
vaarwegen goed bekend. Voor fauna zijn er echter nog wel enkele witte vlekken.
Tabel 3.5
Overzicht van de waarnemingen uit Noord-Brabant op hectometerniveau opgenomen in de database van Arcadis. Waarnemingen op km-hok niveau zijn aangegeven tussen haken ()
geen aandachtsoort aanwezig

Ff-wet Tabel:

<1998

1998-2003

2004-2008

niet

607

1871

200

1

2

koningsvaren

1

wilde gagel

2

lange ereprijs

2

8

rietorchis

2

1

steenanjer

2

2

wilde marjolein

2

spaanse ruiter

2

kleine modderkruiper

2

levenbarende hagedis

2

rosse vleermuis

3

watervleermuis

3

4

1
1
1
(10)
1
1

Totaal tabel 2

1

Totaal tabel 3
Totaal waarnemingen

Tabel 3.6

12 (+10)

0

0

2

608

1884 (+10)

209

Overzicht van de waarnemingen opgenomen in de database van BTL

Soort
geen aandachtsoorten

Ff-wet tabel
niet beschermd

<1998

1998-2003

2004-2008

346

ronde zonnedauw

2

1

waterdrieblad

2

10

wilde gagel

2

levendbarende hagedis

2

1

rosse vleermuis

3

1

watervleermuis

3

Totaal

5

1
360
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Tabel 3.7 Overzicht van de waarnemingen opgenomen database van de provincie Noord-Brabant
Soort
overige plantensoorten

Ff-wet tabel
niet beschermd

<1998

1998-2003

2004-2008

aardaker

1

9719
44

7032
6

brede wespenorchis

1

163

104

gewone dotterbloem

1

15

18

grasklokje

1

27

11

koningsvaren

1

39

19

zwanebloem

1

49

54

bastaardkikker

1

4

bruine kikker

1

12

gewone pad

1

3

groene kikker complex

1

2

kleine watersalamander

1

6

bijenorchis

2

7

grote keverorchis

2

kleine zonnedauw

2

2

2

lange ereprijs

2

11

2

rapunzelklokje

2

56

52

rietorchis

2

2

ruig klokje

2

1

steenanjer

2

7

brede orchis

2

1

veldsalie

2

2

waterdrieblad

2

1

wilde gagel

2

4

1

wilde marjolein

2

4

2

bermpje

2

kleine modderkruiper

2

drijvende waterweegbree
kamsalamander

3
3

bittervoorn

3

Totaal Tabel 2 soorten
Totaal Tabel 3 soorten
Totaal

1

7
7
3

3
1

89

83

2

3

3

10148

7360

Geografische spreiding van de waarnemingen uit de databases.
In figuur 3.3 en figuur 3.4 is respectievelijk de geografische spreiding van beschikbare fauna en
flora gegevens weergegeven. In principe komen de hierop geprojecteerde gegevens overeen
met de gegevens die worden geconverteerd naar NDFF. Alleen de waarnemingen op km-hok
niveau zijn hier uitgelaten, omdat deze niet afkomstig hoeven zijn uit bermen van rijkswegen of
kanalen. De km-hok gegevens worden via een apart protocol geconverteerd (zie ook Hoofdstuk
4). De resultaten van de veldbezoeken en waarnemingen opgenomen in de aanvullende bronnen
zijn hierop niet geprojecteerd, aangezien deze vooralsnog niet zijn geconverteerd naar NDFF.
In de verspreidingskaarten (figuur 3.3 en 3.4) zijn witte vlekken (geen data of data > 10 jaar oud),
grijze vlekken (data van 6-10 jaar oud) en groene vlekken (actuele data) te herkennen. Deze
‘vlekken’ vormen het uitgangspunt voor het inventarisatieadvies (Hoofdstuk 6).
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Figuur 3.3
Overzicht van de verspreiding van faunagegevens in Noord-Brabant uit de database van
BTL en Arcadis en de provincie.

Figuur 3.4
Overzicht van de verspreiding van floragegevens in Noord-Brabant uit de databases van
BTL en Arcadis en de provincie.
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3.3.2
Aanvullende bronnen
Aanvullend op de databases van Arcadis BTL en de provincie bleken er nog een aantal onderzoeksgegevens beschikbaar bij de Regionale Dienst. Het gaat om de volgende bronnen:
Tabel 3.8.

Overzicht beschikbare aanvullende bronnen Noord-Brabant.

bron titel

auteur

A27 Lunetten - Hooipolder
A2 aansluitingen Meerenakkerweg, quickscan,
aanvullend onderzoek vleermuizen aansluiting Veldhoven,
2006, Natuurbalans
Overzicht beschermde en/of bedreigde soorten Ekkersrijt
e.o.(A58 omgeving knooppunt A50/A58 (de Bokt),
FF-inventarisatie 2003 t/m 2007 A2 op het wegtraject Leenderheide-Boshoven, aan weerszijden.

jaar
rapport
2007

jaar
onderzoek
2007

2006
Natuurbalans

2004

2004

2007

2003-2007

De betreffende bronnen zijn in het kader van dit onderzoek niet opgenomen in de database omdat ze niet in het geschikte format beschikbaar waren (voor detailinformatie beoordeling zie bijlage 2).
Op dit moment lopen nog de volgende onderzoeken in Noord-Brabant (persoonlijke mededeling
Paul van Lier e-mail dd 4-7-2008):
• Herhalingsonderzoek A58 Eindhoven-Oirschot
• A2 's-Hertogenbosch - Eindhoven, update
• A2 Leenderheide - Budel, aanvulling tbv ammoniakdepositie
De geplande oplevering van deze onderzoeken is in het najaar van 2008. Deze gegevens konden dus nog niet worden opgenomen in de database.
3.3.3
Aanvullende veldinventarisaties
In de bermen van de regionale dienst Noord Brabant hebben in het kader van het onderhavige
onderzoek aanvullende veldbezoeken plaatsgevonden.
A2
De bermen van de A2 werden op 15 en 16 oktober onderzocht. In deze bermen of daar direct in
de buurt zijn in het verleden lange ereprijs, rietorchis. wilde marjolein en steenanjer gevonden.
Naar deze soorten is dus met name gezocht. Lange ereprijs (bekend van het Dommeldal) is inderdaad teruggevonden langs het omleidingskanaal dat deel uit maakt van dit Dommeldal. Ter
hoogte van Acht werd de weg gereconstrueerd en kon geen mogelijke vindplaats van deze soort
terug worden gevonden. De locatie waar de Rietorchis aanwezig zou moeten zijn blijkt een steil,
droog talud te zijn. Wellicht is er net buiten de Rijksweg een geschikt habitat maar buiten de
grenzen van de Rijksweg is verder niet gezocht. wilde marjolein is niet gevonden maar het habitat ter plaatse, ter hoogte van Vught, is wel geschikt. Er liggen nog delen van de oude Steenweg
waardoor de ondergrond wat meer lijkt op de natuurlijke omstandigheden van deze soort. Kruipende tijm was bijvoorbeeld wel aanwezig. Deze soort is vaak in de buurt van wilde marjolein te
vinden. Op betreffende locatie werden ook nog twee reeën gesignaleerd. Tenslotte de steenanjer: deze soort is niet gevonden en de habitat lijkt ook niet geschikt vanwege te voedselrijke omstandigheden.
A58
Langs de A58 (onderzocht op 9 oktober) werden in het verleden de spaanse ruiter, rietorchis en
kleine zonnedauw gevonden. Ter hoogte van Moergestel is gezocht naar de spaanse ruiter. De
aangetroffen habitat is te voedselrijk en te ruig om deze soort te kunnen herbergen. De soort
werd ook niet gevonden. Wellicht is er verwarring ontstaan met Kale jonker die wel in een groter
aantal aanwezig was. De locatie waar rietorchis gevonden zou moeten zijn blijkt een nu droog
steil talud te zijn. De soort is daar ook niet gevonden. Kleine zonnedauw is ook niet aangetroffen.
De berm ter plaatse is te voedselrijk voor deze soort.
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A17
Ter hoogte van Moerdijk (onderzocht op 9 oktober) werd in het verleden wilde marjolein aangetroffen. De soort is niet gevonden maar de habitat (droog, voedselarm, zonnig) is wel geschikt.
Kanalen
Langs het kanaal Raamsdonksveer- Made (onderzocht op 9 oktober) is gezocht naar de steenanjer. Deze is niet aangetroffen. De habitat (talud van natuursteen) is wel geschikt voor deze
soort. Aan het kanaal ter hoogte van Oirschot (Miekoeksebrug), onderzocht op 15 oktober, werd
de op de lijst aangegeven Wilde marjolein niet aangetroffen, ondanks de geschikte habitat. Tenslotte werd ook bij Aarle- Rixtel (op 14 oktober onderzocht) de destijds aangetroffen soort ruig
klokje niet gevonden. Ook hier is de habitat wel geschikt.
A67
Ter hoogte van de Hogt/ Eindhoven (onderzocht op 15 oktober) werd de weg gereconstrueerd.
Hier werden destijds Wilde gagel en Watervleermuis aangetroffen. Het is onmogelijk om ter
plaatse te stoppen maar in het voorbijgaan is ingeschat dat onder aan het talud wel een geschikt
habitat, bestaand uit moerasbos en een poel, aanwezig is. Ter hoogte van Duizel (16 oktober
onderzocht) zou sprake zijn van de aanwezigheid van Waterdrieblad. Deze is niet gezien en de
habitat is ook niet geschikt (niet watervoerende, droge sloot). Op het knooppunt Leenderheide
(16 oktober onderzocht) bevindt zich een geschikt habitat voor Levendbarende hagedis, Ronde
zonnedauw en Rosse vleermuis. Het betreft het midden van de rotonde waar zich een natte heidevegetatie bevindt. De soorten zijn echter niet aangetroffen. Voor de Rosse vleermuis zal het
terrein fourageergebied zijn omdat mogelijke verblijfplaatsen (oudere bomen) afwezig zijn. Aan
de A67 ter hoogte van Asten (14 oktober onderzocht) zou de Drijvende waterweegbree voor
moeten komen. Aangezien het een voornamelijk droge sloot betreft is dit echter niet waarschijnlijk. De soort is er ook niet aangetroffen.
N69
De bermen langs doorgaande weg N69 (Aalst- Valkenswaard) staat in de lijst als habitat voor
Waterdrieblad. De bermsloten die werden aangetroffen zijn droog en voedselarm en liggen voornamelijk in een droog bosgebied (voormalige heide en zandduinen). Deze soort werd daar dus
ook niet aangetroffen. Wel zijn er vennen in de omgeving. Mogelijk dat daar Waterdrieblad aanwezig is. Op een grens fietspadberm/venoever (het Raadven) is wel Wilde gagel aangetroffen.
Deze soort is aan de lijst toegevoegd.
A270
Het rapunzelklokje is ( in behoorlijk aantal) bloeiend aangetroffen op de op de lijst aangegeven
locaties ter hoogte van Boxmeer.
A50
Op de locatie ter hoogte van Uden(onderzocht op 16 oktober) is de Steenanjer niet teruggevonden. De bermen ter plaatse bevinden zich momenteel in de pioniersfase vanwege de recente
wegreconstructie. De basisomstandigheden (talud, stenige- en voedselarme omstandigheden),
zijn wel geschikt voor een toekomstige habitat voor deze soort. Er is ook melding gemaakt van
aanwezigheid van de lange ereprijs. Deze is op de droge berm ter plaatse niet aangetroffen. De
habitat voor deze plant (van vochtige omstandigheden) is niet geschikt.
3.3.4
Conclusies
De bermflora blijkt behoorlijk vlakdekkend in beeld te in het Rijkswaterstaat beheergebied ‘droog’
van de Regionale Dienst Noord-Brabant. Langs de meeste Rijkswegen en kanalen zijn gegevens
beschikbaar van minder dan 10 jaar oud en op ongeveer de helft van deze trajecten is minder
dan 5 jaar geleden een inventarisatie uitgevoerd. In Noord-Brabant zijn kleinere trajecten waarvan geen actuele gegevens beschikbaar zijn, maar deze zijn naar verwachting floristisch minder
interessant. Voor fauna zijn er nog aanzienlijke witte vlekken.
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3.4
Limburg
3.4.1
Beschikbare databases
Behalve de databases van RWS door BTL en Arcadis en de provinciale database bleek een database beschikbaar van een inventarisatie langs de A2 uitgevoerd door Limens Divergens
(2007). Overige aanvullende bronnen waren niet beschikbaar in een format die geografische projectie met GIS mogelijk maakt (zie § 3.4.2).
Tabel 3.10.
Overzicht van de waarnemingen uit Limburg op hectometerniveau + kilometerhokniveau opgenomen in de database van Arcadis Waarnemingen op km-hok niveau staan tussen
haken ( ). Van deze waarnemingen is niet zeker dat de soorten ook daadwerkelijk in de berm voorkomen.
FF-wet Tabel
geen aandachtssoort aanwezig

<1999

1999-2003

2003-2008

33

plantensoorten

niet beschermd
1/
niet beschermd

45

3

gevlekte orchis

2

3

13

rapunzelklokje

2

51

4 (13)

weideklokje

2

1

wilde marjolein

2

16

kleine modderkruiper

2

(levendbarende hagedis )

2

(57)

2

das

3

(269)

(hazelworm)

3

(80)

(watervleermuis)

3

(189)

(ruige dwergvleermuis)

(129)

(grootoorvleermuis)

(129)

Totaal Tabel 2

71 (+ 57)

Totaal Tabel 3
Totaal

Tabel 3.11

5 (1)

19 (13)

(527)

5 (1)

149 (+ 584)

27 (+14)

Overzicht van de waarnemingen opgenomen in de database van BTL
Ff-wet tabel

geen aandachtsoort aanwezig

<1999

1999-2003

2003-2008

niet beschermd

153

rapunzelklokje

2

29

soldaatje

2

4

steenanjer

2

2

totaal waarnemingen Tabel 2

2

35

totaal waarnemingen

Tabel 3.12

188

Overzicht van de waarnemingen opgenomen database van de provincie Limburg

overige plantensoorten
gele helmbloem

Ff-wet tabel

<1999

1999-2003

2004-2008

niet/ 1

4917

2581

4583

2

1

0

0

gevlekte orchis

2

1

0

0

gulden sleutelbloem

2

2

0

0

kleine zonnedauw

2

1

0

0

klokjesgentiaan

2

1

0

0

lange ereprijs

2

0

3

1

rapunzelklokje

2

105

18

136

ronde zonnedauw

2

0

1

0

steenanjer

2

1

0

1

steenbreekvaren

2

0

0

1

tongvaren

2

0

0

1

waterdrieblad

2

0

1

0
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Ff-wet tabel

<1999

1999-2003

wilde gagel

2

7

0

6

wilde marjolein

2

33

11

24

152

34

170

5069

2615

4754

Totaal tabel 2 soorten
Drijvende waterweegbree

2004-2008

3

1

Totaal

Tabel 3.13
Overzicht van de waarnemingen opgenomen database van Natuurinventarisatie A2
Maasbracht-Geleen (Limens Divergens 2007).
Ff-wet tabel

<1999

1999-2003

2004-2008

rapunzelklokje

2

steenanjer

2

1

wilde marjolein

2

4

overige plantensoorten

49

140

gewone dwergvleermuis

3

laatvlieger

3

38
2

rosse vleermuis

3

4

ruige dwergvleermuis

3

4

watervleermuis

3

4

gewone dwergvleermuis

3

38

Geografische spreiding van de waarnemingen uit de databases.
In figuur 3.5 en figuur 3.6 is respectievelijk de geografische spreiding van beschikbare fauna en
flora gegevens weergegeven. In principe komen de hierop geprojecteerde gegevens overeen
met de gegevens die worden geconverteerd naar NDFF. Alleen de waarnemingen op km-hok
niveau zijn hier uitgelaten, omdat deze niet afkomstig hoeven zijn uit bermen van rijkswegen of
kanalen. De km-hok gegevens worden via een opart protocol geconverteerd (zie ook Hoofdstuk
4). De resultaten van de veldbezoeken en waarnemingen opgenomen in de aanvullende bronnen
zijn hierop niet geprojecteerd, aangezien deze vooralsnog niet zijn geconverteerd naar NDFF.
In de verspreidingskaarten (figuur 3.5 en 3.6) zijn witte vlekken (geen data of data > 10 jaar oud),
grijze vlekken (data van 6-10 jaar oud) en groene vlekken (actuele data) te herkennen. Deze
‘vlekken’ vormen het uitgangspunt voor het inventarisatieadvies (Hoofdstuk 6).
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Figuur 3.5
Overzicht van de verspreiding van faunagegevens in Limburg uit de database van BTL,
Arcadis, de provincie en de natuurinventarisatie langs de A2 Maasbracht-Geleen (Limens Divergens, 2007).
Avifaunagegevens zijn hier nog niet in opgenomen (Tabel 3.14).
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Figuur 3.6
Overzicht van de verspreiding van floragegevens in Limburg uit de database van BTL,
Arcadis, de provincie en de natuurinventarisatie langs de A2 Maasbracht-Geleen (Limens Divergens, 2007).
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3.4.2
Aanvullende bronnen
Aanvullend op de databases van Arcadis BTL en de provincie bleken er nog een aantal onderzoeksgegevens beschikbaar bij de Regionale Dienst (Tabel 3.14). Niet al deze gegevens bleken
bruikbaar. Alleen de natuurinventarisatie langs de A2 Maasbracht-Geleen (Limens Divergens,
2007) was voldoende actueel en tijdig beschikbaar in een geschikt format (GIS files). Een aantal
andere onderzoeken zijn eveneens voldoende actueel en relevant. Voor een deel zijn deze gegevens eveneens in een geschikt format beschikbaar bij RWS. Het daarom nuttig zijn deze aan
de NDFF database toe te voegen (zie Bijlage 2). Dit was echter niet mogelijk binnen het onderhavige project. Aangeraden wordt om van de onderzoeken die zijn uitgevoerd vanaf 2004 te
converteren naar NDFF. Voor oudere onderzoeken is deze conversie in het kader van de Gedragscode Ff-wet minder zinvol.
Tabel 3.14. Overzicht beschikbare aanvullende bronnen Limburg. Onderzoeken die nog relevant zijn
later om toe te voegen aan de NDFF database zijn vet gedrukt. De onderzoeksgegevens die in het
kader van het onderhavige project zijn geconverteerd naar NDFF zijn grijs gemarkeerd.
bron titel

auteur

Natuurinventarisatie A76

De groene ruimte Bv

Monitoringsonderzoek A73-zuid

Taken landschapsplanning B.V.

Onderzoek naar bijzondere flora RW A73 zuid Gemeente
Roermond, Beesel en Venlo/Belfeld
Actualisatie natuurwaarden Maaskaden, Roermond, Venlo
en Gennep/Middelaar
Actualisatie natuurwaarden Lateraalkanaal West
Onderzoek zoogdieren (excl. vleermuizen) langs Het
tracé van de A73-Zuid En De A74, Gem. Venlo-BlerickTegelen, Ambt Montfort, Maasbracht En Echt-Susteren.
Onderzoek naar bijzondere insecten en overige ongewervelden RW 73-zuid & RW 74

EcoLOGICA
van der Weide M.J.T
(VOFF)
van der Weide M.J.T
(VOFF)

jaar
onderzoek
2002
2001-2002
2003
2002-2003
2002-2003

Buro Bakker

2004

EcoLOGICA

2004

Vleermuisonderzoek RW 73-Z Venlo-Blerick

Herman Limpens, Eric
Jansen & Ludy Verheggen (VZZ)

2004

Broedvogels langs de A73 en A74 in Midden Limburg

Van der Goes en Groot

2004

Van der Goes en Groot

2004

Flora langs de A73 en A74 in Midden Limburg

Kragten
Rapport Rijkswaterstaat wegendistrict St. Joost

2005
reeds in de database)

ECODUCT KRUISBERG - KALVERBOSCH Ecologische
inrichting

Limens Divergens

INSECTEN EN SPINNEN IN SNELWEGBERMEN ecologie,
natuurwaarden, gedrag en effecten van beheer

André P. Schaffers, Jinze Noordijk & Karlè V.
Sýkora (WUR)

Beschermde flora en fauna ingreeplocaties A2-A76

Limens Divergens

2006

aanvullend floraonderzoek nabij Imstenrade 2007

natuurbalans – limes
divergens bv

2007

projectomschrijving ontheffing flora & faunawet aanleg
nieuwe aansluiting rw76 bij imstenrade met resultaten
veldonderzoek 2006 & 2007

natuurbalans – limes
divergens bv

2006 & 2007

aanvullend dassenonderzoek Imstenrade eo

natuurbalans – limes
divergens bv

2007

Overzicht natuurgegevens Natuurbank

Natuurbank Limburg

1998-2006

Verzorgingsplaats Deersels A67 - Ecologisch onderzoek
-

Taken landschapsplanning bv

2007

NATUURINVENTARISATIE A2 MAASBRACHT - GELEEN

Limens Divergens

2007

Actualisatie natuurwaarden Maasroute-

EcoLOGICA

Actualisatie natuurwaarden Maasroute-herziening- december
2005 A73-Zuid
methodiek natuurcompensatie limburg, landgoederenzone
maastricht
brugverhoging echt, inventarisatie van te vellen bomen en
beplanting
beschermde flora en fauna landgoederenzone maastricht
2005. natuurinventarisatie ten behoeve van ontheffing floraen faunawet

EcoLOGICA
natuurbalans – limes
divergens bv
natuurbalans – limes
divergens bv
natuurbalans – limes
divergens bv (felix en
krekels)

geen veldonderzoek
1998-2005

2004
geen veldonderzoek
2004
2005
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bron titel

auteur

Reptielen-, amfibieën- en vissenonderzoek rijksweg 73-zuid
en rijksweg 74

RAVON, Limens Divergens
taken landschapsplanning bv
taken landschapsplanning bv

inventarisatie natuurwaarden brugverhoging echt
Dassenonderzoek RW73-Zuid Eindverslag monitoring burchten
compensatie- en inrichtingsplan brugverhoging echt

3.4.3

jaar
onderzoek
2004
2004
2005
2005

Resultaten korte veldbezoeken

A73 Roermond-Reuver
In het verleden waargenomen of in potentie geschikt voor rapunzelklokje, drijvende waterweegbree en brede orchis.
Dit deel van de A73 is recent aangelegd. De bermen zijn voornamelijk met pioniervegetaties begroeid met een bedekking van 30 tot 60%. Kenmerkende soorten in deze vegetaties zijn rol-,
rode- en witte klaver, kleine klaproos, ridderzuring, schapenzuring, canadese fijnstraal, speerdistel, akkerdistel, duizendblad en diverse soorten kamille en havikskruiden.
Rapunzelklokje, drijvende waterweegbree en brede orchis zijn nergens aangetroffen. Andere
beschermde soorten zijn eveneens niet waargenomen. Op korte termijn is het rapunzelklokje in
het gebied te verwachten. Ter hoogte van Reuver (28,5) heeft de soort zich reeds massaal gevestigd (persoonlijke mededeling R. Roepers RWS Limburg).
Vestiging van drijvende waterweegbree en brede orchis lijkt ook voor de toekomst zeer onwaarschijnlijk omdat het merendeel van de bermen erg droog is.
A73 Venlo-Venray
In het verleden waargenomen of in potentie geschikt voor rapunzelklokje, drijvende waterweegbree en brede orchis.
Het overgrote deel van de bermen was tijdens het veldbezoek recent gemaaid. Aan de bermen
grenzende vegetaties komen waarschijnlijk overeen met de bermvegetaties zodat waarschijnlijk
toch een goed beeld is verkregen van de aanwezige of te verwachten beschermde soorten.
In grote lijnen zijn de bermvegetaties in twee typen te onderscheiden. Een deel van de bermen is
erg droog en schraal. Kenmerkende kruiden in deze vegetaties zijn hazenpootje, zandblauwtje,
biggenkruid, smalle weegbree en duizendblad. Plaatselijk komen ook delen met struikheide en
bremstruweel voor. Het merendeel van de bermen is echter ruiger. Enkele kenmerkende soorten
in deze vegetaties zijn boerenwormkruid, grote brandnetel, akkerdistel, peen, ridderzuring, teunisbloem en jacobskruiskruid. Rond enkele vochtige greppels domineren met name grote lisdodden en pitrus. Plaatselijk groeit hier ook echt duizendguldenkruid.
Rapunzelklokje, drijvende waterweegbree en brede orchis zijn nergens aangetroffen. Andere
beschermde soorten zijn eveneens niet waargenomen. De bermen die niet te schraal zijn lijken
in potentie geschikt voor het rapunzelklokje. Op dit traject dient daarom rekening te worden gehouden met het voorkomen van deze beschermde soort. Omdat de bermen voor het overgrote
deel droog zijn, zijn drijvende waterweegbree en brede orchis niet te verwachten. In vochtige
greppels langs de bermen zijn deze soorten ook niet aangetroffen.
A79 Valkenburg-kruising A76
In het verleden waargenomen of in potentie geschikt voor wilde marjolein, daslook, rapunzelklokje, bergnachtorchis, hondskruid, maretak, rietorchis, gevlekte orchis en soldaatje. Potentie voor
alpenwatersalamander, kamsalamander, das en eekhoorn.
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Het overgrote deel van de bermen was tijdens het veldbezoek recent gemaaid. Aan de bermen
grenzende vegetaties komen waarschijnlijk overeen met de bermvegetaties zodat waarschijnlijk
toch een goed beeld is verkregen van de aanwezige of te verwachten beschermde soorten.
Het grootste deel van de bermen bestaat uit matig voedselrijke tot voedselrijke grazige vegetaties. Kenmerkende kruiden in deze vegetaties zijn o.a. boerenwormkruid, knoopkruid, duizendblad, jacobskruiskruid, scherpe boterbloem, bereklauw, peen, ridderzuring, grote brandnetel, akkerdistel en speerdistel. Op dit traject zijn op enkele plaatsen wilde marjolein, rapunzelklokje en
brede wespenorchis aangetroffen. Andere beschermde plantensoorten zijn niet waargenomen.
De aanwezigheid van bergnachtorchis, hondskruid, rietorchis, gevlekte orchis en soldaatje lijkt
zeer onwaarschijnlijk, maar kan niet op alle locaties worden uitgesloten.
Daslook is een soort die in Limburg op sterk beschaduwde plaatsen in (helling)bossen wordt
aangetroffen. Ook in de bossen op dit traject komt mogelijk deze beschermde soort voor.
Binnen, of direct grenzend aan de bermen zijn geen oppervlaktewateren aanwezig. Hierdoor is
het ook onwaarschijnlijk dat de bermen als zomer- of overwinteringsbiotoop voor deze soorten
functioneert, hoewel ze hiervoor wel in potentie geschikt zijn. Het grootste deel van de weg is
voor dassen uitgerasterd, de bermen zelf zijn dan ook geen onderdeel van het leefgebied van
deze soort. Voor de eekhoorn zijn de bermen zelf niet geschikt als leefgebied. Plaatselijk liggen
kleine bosjes langs de bermen die mogelijk door eekhoorns bewoond worden.
A76 Voerendaal-Duitse grens
In het verleden waargenomen of in potentie geschikt voor wilde marjolein, daslook, rapunzelklokje, grote keverorchis, bergnachtorchis, grote muggenorchis, bokkenorchis, hondskruid, maretak,
rietorchis, gevlekte orchis, soldaatje en levenbarende hagedis.
Het overgrote deel van de bermen was tijdens het veldbezoek recent gemaaid. Aan de bermen
grenzende vegetaties komen waarschijnlijk overeen met de bermvegetaties zodat waarschijnlijk
toch een goed beeld is verkregen van de aanwezige of te verwachten beschermde soorten.
Het grootste deel van de bermen bestaat uit matig voedselrijke tot voedselrijke grazige vegetaties. Kenmerkende kruiden in deze vegetaties zijn o.a. boerenwormkruid, knoopkruid, duizendblad, jacobskruiskruid, scherpe boterbloem, bereklauw, peen, ridderzuring, grote brandnetel, akkerdistel en speerdistel. Op vochtigere, kleiige plaatsen groeit plaatselijk echt duizendguldenkruid, brunel, rolklaver en pitrus. Plaatselijk, op de overgangen van de berm naar bos en struweel zijn wilde marjolein, rapunzelklokje en brede wespenorchis aangetroffen. Ter hoogte van
Hondsrug is de A76 door een plateau gegraven waardoor mergel aan de oppervlakte komt. Hier
grenzen de bermen aan bos. In deze bossen is, direct aan de berm grenzen, één exemplaar van
het vogelnestje gevonden. Andere beschermde planten zijn er niet waargenomen. Op plaatsen
waar mergel aan de oppervlakte komt lijken de aan bos grenzende bermen in potentie geschikt
voor grote keverorchis, bergnachtorchis, grote muggenorchis, bokkenorchis, hondskruid, rietorchis, gevlekte orchis en soldaatje. Daslook is mogelijk in de bossen aanwezig. Onder een brok
mergel is tijdens het veldbezoek een juveniele hazelworm gevonden. De vijvers ter hoogte van
de kruising met de N281 lijken voor amfibieën van weinig betekenis omdat de watervegetatie
slechts spaarzaam ontwikkeld is en er vis (rietvoorn en karper) aanwezig is.
De wegbermen op het traject zijn potentieel geschikt leefgebied voor de levendbarende hagedis.
Het gaat dan vooral om de overgangen tussen berm en bos. In 2006/2007 nog langs de A76 ter
hoogte van Imstenrade waargenomen,
3.4.4
Conclusies
Ook in een groot deel van de bermen binnen de Regionale Dienst Limburg zijn voldoende flora
gegevens beschikbaar. Langs de rijkswegen in een groot deel van Zuid-Limburg zijn de beschikbare floragegevens echter verouderd (>10 jaar oud), terwijl hier juist wel veel kans is op het
voorkomen van beschermde soorten. Voor fauna zijn er nog aanzienlijke witte vlekken.
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4

Georeferentie en conversie naar NDFF

4.1
Inleiding
De technische uitvoering van de georeferentie en conversie van de bronnen is beschreven in
het bijlagenrapport. In het voorliggende hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen en gesignaleerde knelpunten beschreven.
4.2
Database RWS door Arcadis
De gegevens uit de database van Arcadis zijn gekoppeld aan de geografie van de hectometerpunten uit het Nationaal Wegen Bestand (NWB). Ten behoeve van de kaartvervaardiging in
voorliggend rapport zijn voor de Regionale Diensten van RWS (Utrecht, Limburg en NoordBrabant) aparte GIS-bestanden vervaardigd.
De waarnemingen van soorten die in tabel 2 en 3 van de Ff-wet voorkomen, zijn geconverteerd
naar NDFF-formaat. Voor een aantal soorten worden echter verschillende schrijfwijzen van namen gebruikt in de Arcadis-tabel en de NDFF. Om te kunnen converteren, in het geval van afwijkende naamgeving, is de soortnaam uit de Arcadis-tabel vervangen door de soortnaam zoals
die gebruikt wordt in de NDFF. In de Arcadis-database wordt onderscheid gemaakt tussen
waarnemingen op het niveau van hecometerpunten en kilometerhokken. Voor deze twee typen
waarnemingen kent NDFF twee verschillende invoerprotocollen. De waarnemingen op niveau
van hectometerpunten worden met de x,y-coördinaten van het hectometerpunt opgeleverd ten
behoeve van invoer in de NDFF; de waarnemingen op niveau van kilometerhok worden met een
bijbehorend GIS-bestand van de kilometerhokken opgeleverd ten behoeve van invoer in de
NDFF.
In NDFF bestaat geen mogelijkheid om “geen aandachtssoorten aanwezig” in te voeren. Dit is
wel gewenst in verband met de nul-metingen. In de bestanden die wij opleveren hebben we een
nieuwe soort aan NDFF toegevoegd “geen aandachtssoorten aanwezig”
4.3
Database RWS door BTL
In de BTL database is ook een groot aantal waarnemingen uit de ARCADIS database opgenomen. Alleen de aanvullende waarnemingen zijn geselecteerd en geconverteerd naar NDFF.
Hiermee werd dubbeling van de waarnemingen voorkomen.
De gegevens uit de database van BTL zijn gekoppeld aan de geografie van de hectometerpunten uit het Nationaal Wegenbestand (NWB) en de kilometerpunten uit het Nationaal Vaarwegbestand (NVB). Ten behoeve van de kaartvervaardiging in voorliggend rapport zijn voor de Regionale Diensten van RWS (Utrecht, Limburg en Noord-Brabant) aparte GIS-bestanden vervaardigd. Ook in dit geval was het noodzakelijk om een aantal soortnamen zoals BTL die heeft
gebruikt te vervangen door de soortnamen zoals NDFF die hanteert.
Een probleem bij de BTL database bleek te zijn dat de datum van het onderzoek niet was opgenomen, maar slechts een verwijzing naar de bron van de waarneming. Aangezien niet alle
door BTL ingevoerde bronnen beschikbaar waren kon niet worden nagegaan in welk jaar deze
waren uitgevoerd. Aangenomen is daarom dat het jaar van onderzoek en rapportage overeen
kwamen. Het was daarom noodzakelijk om de jaartallen van de rapporten (bronnen) te koppelen aan de waarnemingen in de BTL-database. In de BTL-database staat geen specifieke informatie over het type waarneming (kilometerhok of hectometer) maar na geografische visualisatie lijkt het voornamelijk om waarnemingen op niveau van hectometerpunt te gaan.
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Van een drietal bronnen die BTL heeft gebruikt, is het jaartal onbekend. Deze kunnen niet naar
NDFF-formaat worden geconverteerd.
4.4
Provinciale databases
Om de gegevens op te kunnen vragen bij de provincies Utrecht, Noord-Brabant en Limburg is
een GIS-bestand vervaardigd van alle rijkswegen en vaarwegen zoals aanwezig binnen NWB
en NVB. Deze GIS-bestanden zijn vervolgens “gebufferd”, dat wil zeggen dat er een nieuw GISbestand is vervaardigd met een buffer van 75 meter aan beide zijden, gerekend vanaf het midden van de weg, van de rijkswegen en de vaarwegen. De buffer van 75 meter is een redelijk
ruime keuze geweest en zorgt ervoor dat er een minimaal aantal waarnemingen van de provincies “gemist” worden. Deze GIS-bestanden zijn vervolgens naar de provincie gestuurd met het
verzoek om de beschikbare Ff-gegevens die geografisch binnen deze buffer vallen aan te leveren.
Achteraf gezien was het handiger geweest om in plaats van een GIS-bestand met een 75 meter
buffer om NWB en NVB, de beheergebieden uit KernGIS (met een kleine buffer) te gebruiken
voor het opvragen van de gegevens bij de provincies. De buffer van 75 meter aan beide zijden
van het NWB en NVB is ruim maar op enkele wegvakken kunnen toch een aantal waarnemingen wegvallen. Omdat we binnen deze pilot niet nogmaals dezelfde vraag aan de provincies
willen uitzetten, volstaat volgens ons nu het gebruik van de 75 meter buffer. In toekomstige actualisaties en voor de andere Regionale Diensten van RWS kan beter gebruik gemaakt worden
van de beheergebieden uit KernGIS.
In en aantal GIS-stappen zijn vervolgens GIS-bestanden per provincie vervaardigd ten behoeve
van de kaarten en tabellen in voorliggend rapport. De waarnemingen van de tabel 2 en tabel 3
soorten in de Ff-wet zijn geconverteerd naar NDFF. Ook hier was het weer noodzakelijk om de
naamgeving van een aantal soorten aan te passen aan de NDFF-soortnamen.
Samengevat een aantal aandachtspunten bij de conversies van waarnemingen naar NDFF:
• Bij de conversie naar NDFF zal vrijwel altijd een verschil in naamgeving van soorten een rol
spelen. Dit vraagt om input van een ecoloog.
• In de NDFF wordt niet consequent omgegaan met hoofdletters in de soortnamen. Dit vergt
een extra stap in de coversie.
• Om de waarnemingen van tabel 2 en tabel 3 soorten uit de Ff-wet te kunnen converteren
moet van alle soorten in de waarnemingen bekend zijn tot welke tabel ze behoren. Dit staat
(meestal) niet in de aangeleverde data en is dus een extra tussenstap die moet worden uitgevoerd.
• In de NDFF bestaat geen mogelijkheid om een waarneming “geen aandachtssoorten aanwezig” in te kunnen voeren. Dit is wel gewenst ten behoeve van nul-metingen.
• In de NDFF worden de waarnemingen die in de bronbestanden aan een hectometerpunt
gekoppeld waren, uiteindelijk alleen met een x- en y-coördinaat opgeslagen, zonder vermelding van het hectometerpunt. De waarneming lijkt in de NDFF zeer nauwkeurig (op 1 meter)
maar dat is in feite een schijnnauwkeurigheid. De waarnemingen zijn in de bronbestanden
aan een hectometerpunt gekoppeld maar het is niet duidelijk waar de waarneming exact is
gedaan. Bijvoorbeeld: een waarneming in het midden tussen twee hectometerpunten wordt
aan één van de twee hectometerpunten toegekend. De afstand tussen twee hectometerpunten bedraagt 100 meter en een waarneming kan in de NDFF uiteindelijk dus 50 meter afwijken van de “werkelijkheid”. Dit hoeft geen probleem te zijn maar moet wel bekend zijn bij de
uiteindelijke gebruikers van diezelfde data.
4.5
Aanvullende bronnen
Uit het bronnenonderzoek is naar voren gekomen dat er bij de Regionale Diensten nog diverse
relevante aanvullende bronnen beschikbaar zijn (Hoofdstuk 3). Met relevant wordt in dit kader
bedoeld bronnen welke voldoende actueel zijn (< 5 jaar), binnen het beheergebied RWS droog
zijn gelegen en afkomstig zijn van een betrouwbare bron (zie Hoofdstuk 2 voor de beoordelingscriteria). Echter de gegevens zijn grotendeels aangeleverd in de vorm van tekst bestanden
(e-mails, pdf, doc), welke niet eenvoudig converteerbaar zijn naar NDFF.
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Van een deel van de gegevens ontbreekt bovendien een exacte georeferentie met x,y coördinaten op voldoende detailniveau. In het bij dit rapport geleverde Excel bestand (aanvullende bronnen.xls) is een volledig overicht van de aanvullende bronnen en selectiecriteria opgenomen.
Van de relevante onderzoeken was in het kader van het onderhavige onderzoek alleen georeferentie en conversie naar NDFF mogelijk van de ‘Natuurinventarisatie A2 Maasbracht-Geleen’
(Limens Divergens, 2007) aangeleverd door de Regionale Dienst Limburg.
Behalve dit onderzoek langs de A2 kunnen mogelijk nog GIS data opgevraagd worden bij de
bureaus die andere relevante onderzoeken hebben uitgevoerd. Daarnaast zou de tabel met
locaties waar de kleine modderkruiper langs de A2 is waargenomen in Utrecht (e-mail Paul van
Veen) kunnen worden ingevoerd in NDFF.
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Beheertypen

5.1
Inleiding
Het doel van de inventarisatie van beheertypen is om te kunnen bepalen of de verschillende
typen van beheer mogelijk schadelijk of verstorend kunnen zijn voor soorten van tabel 2 of 3 (en
vogels) die in de beheersgebieden voorkomen. Op basis van deze mogelijke conflictsituaties
kunnen in het kader van de naleving van Gedragscode prioriteiten worden gesteld aan de uitvoering van veldinventarisaties.
5.2
Beheertypen en beheertypenkaarten
In tabel 4.1 is de lijst met beheertypen en beschrijving van het beheer opgenomen zoals deze
worden gebruikt in de groenbeheerplannen van Rijkswaterstaat. Deze typologie wordt Rijkswaterstaat breed uniform toegepast.
Tabel 5.1
Beheertypen en beschrijving van het uitgevoerde beheer (Leidraad beheer groenvoorzieningen, 2006). In het beheer zijn kleine regionale verschillen mogelijk.
Beheer type

Beheer

niet gesloten beplanting

Het beheer bestaat uit éénmaal per jaar controleren en uitvoeren van snoeiwerkzaamheden. Bij deze controle- en snoeibeurten zal met name het waterlot verwijderd worden.
Bomen worden gecontroleerd op ziektes e.d. die gevaar voor de omgeving kunnen betekenen door groter risico van omwaaien e.d.

knotbomen

Een keer in de vier jaar knotten.

geschoren hagen

Tweemaal per jaar tot op het ‘oude’ hout snoeien, in de perioden juni en november. Het
snoeiafval wordt afgevoerd.

sierbeplanting

gazon

recreatief gras

schraalgrasland type A

schraalgrasland type B

ruigte- en zoomvegetatie

rietvegetatie

Het beheer bestaat uit het onkruidvrij houden van de plantvakken. De frequentie van het
snoeien van de beplanting is afhankelijk van het sortiment en de locatie van het object.
Hierbij moet worden gestreefd naar een vitale sierbeplanting. In alle gevallen moet het
vrijgekomen materiaal worden afgevoerd.
Ongeveer 21 maal per jaar maaien (mei tot september). Deze frequentie is mede afhankelijk van de groeisnelheid van het grasgewas. Het maaisel wordt niet geruimd vanwege
de hoge maaifrequentie.
Door het intensieve gebruik, dat minder intensief is als dat van gazon, worden deze objecten ongeveer 9 maal per jaar gemaaid (mei tot september). Deze frequentie is mede
afhankelijk van de groeisnelheid van het grasgewas. Het maaisel wordt niet geruimd
vanwege de hoge maaifrequentie.
Twee keer maaien en afvoeren. Maximale hoogte aan het eind van week 28 en van week
37 van elk jaar: 0,20 m. Minimale hoogte aan het eind van week 28 en van week 37 van
elk jaar: 0,10 m.
Een keer maaien en afvoeren. Maximale hoogte aan het eind van week 37 van elk jaar:
0,20 m. Minimale hoogte aan het eind van week 37 van elk jaar: 0,10 m.
Er wordt eénmaal per drie jaar gemaaid (in het Model prestatiecontract staat eens per 2 –
5 j). Het maaien gebeurt voor het einde van week 41. Het vrijgekomen maaisel moet
worden afgevoerd. Per object mag 2/3 van de vegetatie blijven overstaan. Door een
spreiding in het beheer blijft beschutting van fauna mogelijk
De rietvegetaties worden eenmaal per twee jaar (in het Model prestatiecontract staat
eens per 2 – 5 j)., in de winterperiode, gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd.
Rietvegetatie is de enige kruidachtige vegetatie die na week 43 (en voor week 6) gemaaid mag worden. Het maaien dient gefaseerd uitgevoerd te worden, zodat er altijd
15% overstaande vegetatie achter blijft op wisselende locaties.
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PJK:

heide

watergang nat

schouwwatergang

waterpartij

Goten
Ongebonden verhardingen
Open verhardingen
Faunapassages
Faunawerende en geleidende voorzieningen
Faunaverblijfplaatsen

Geluidswallen en -schermen

Eénmaal per vijf jaar (ingreep in overleg met wegbeheerder) maaien [ wordt vaak omschreven als 1x in het laatste jaar van de contractperiode] , waarbij het maaisel afgevoerd dient te worden. Dit maaien kan plaatsvinden tussen week 43 en week 6. Minimaal
éénmaal per jaar dient men het aanwezige zwerfvuil te verwijderen. Ongewenste dominerende opslag met een hoge groeisnelheid dient tussentijds handmatig verwijderd te worden.
Eenmaal per jaar maaien tussen week 37 en week 43 en maaisel afvoeren. In de watergangen (op de bodem, in het natte profiel) wordt 50% van de vegetatie gespaard (kan
alleen als de watergang voldoende is (over)gedimensioneerd), elk jaar op een andere
locatie. Dit geldt in plaats van het sparen van 15 % van de vegetatie van de totale watergang, omdat de droge oevers worden meegenomen in het beheer van de kruidachtige
vegetatie. De maaibeurt van het schouwpad dient vooraf aan de maaibeurt van de sloten
uitgevoerd te worden. Eventueel aanwezige houtachtige opslag in en rond de sloot dient
verwijderd te worden.
De vereiste frequenties en perioden voor het beheer van schouwwatergangen worden
bepaald door het waterschap.
Al naar de mate van (ongewenst) dichtgroeien is één keer per vijf jaar uitmaaien en een
keer per vijf tot vijftien jaar uitbaggeren nodig. Als de vijver dieper dan 1,50 m is, dan
hoeft baggeren nog minder frequent. Al te sterke algengroei kan duiden op een dikke
sliblaag; in dat geval is uitbaggeren nodig. De herfst is de beste periode voor het schonen
voor zowel de aanwezige watervegetatie als de waterdieren (tussen week 37 en 43). De
schoningswerkzaamheden geschieden gefaseerd, dat wil zeggen dat delen van de vegetatie blijven overstaan. Schoonsel moet binnen 10 dagen en voor 1 november worden
afgevoerd.
onderhoud, herstelwerkzaamheden
onderhoud, herstelwerkzaamheden
onderhoud, herstelwerkzaamheden
onderhoud, herstelwerkzaamheden
onderhoud, herstelwerkzaamheden
onderhoud, herstelwerkzaamheden
Per plantensoort moet bekeken worden welk onderhoud nodig is. Soms volstaat het
snoeien van de planten, bij andere soorten moet ieder jaar het oude gewas verwijderd
worden.

5.3
Mogelijke conflicten huidig beheer en gedragscode
Het vaststellen van mogelijke conflictsituaties heeft plaatsgevonden door de lijst met waargenomen soorten naast de lijst met beheertypen van RWS te leggen en mogelijke strijdigheid te
bepalen tussen soorten een beheertypen (Bijlage 1). De mogelijke strijdigheid van het beheer is
hierbij gericht op een vergelijking van de kwetsbare periode van soorten te vergelijken met de
periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Hiermee zijn de mogelijke conflictsituaties beperkt tot een combinatie van een beperkt aantal soorten en beheertypen (Tabel 4.2).
In bijlage 1 en bijgeleverde Excel tabel is een overzicht weergegeven van tabel 2 en 3 soorten
en de Regionale Dienst waarin ze zijn waargenomen, waarvan wordt aanbevolen hun voorkomen te inventariseren. Deze aanbeveling komt voort uit het feit dat de soorten voor (kunnen)
komen in habitattypen waarvan het huidige beheer een negatief effect zou kunnen hebben op
hun voorkomen. Bij de genoemde planten wordt mogelijk te vroeg gemaaid, zodat de zaadzetting fase niet kan worden afgerond. Van de genoemde zoogdieren wordt de vaste rust- of verblijfplaats mogelijk verstoord en bij vleermuizen zouden de vaste oriëntatiepunten ook kunnen
worden verstoord/verwijderd. Tenslotte zouden jonge Levendbarende hagedissen gedood kunnen worden omdat ze nog niet voldoende mobiel zijn.
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Een complete lijst van alle aanwezige tabel 2 en 3 soorten in de Regionale Diensten Limburg,
Brabant en Utrecht is weergegeven in bijlage 1 en de bijgeleverde Excel tabel.
Flora
Uit bovengenoemde analyse blijkt dat bij het beheer van schraallandtype A wordt uitgevoerd op
het moment dat veel beschermde soorten waaronder rapunzelklokje, velsalie wilde marjolein en
diverse orchideesoorten nog geen zaad hebben kunnen zetten en verspreiden. Dit beheertype
kan daarom mogelijk conflicteren met gedragscode op plaatsen waar deze beschermde plantensoorten voorkomen.
Vissen en amfibieën
Verder kan het beheer van watergangen negatieve effecten op beschermde soorten amfibieën
en vissen hebben, zodat de gedragscode aanvullende eisen kan stellen aan het type beheer.
De periode van uitvoering volgens de beheertypen is echter wel conform aanbevelingen uit de
gedragscode (buiten de meest kwetsbare periode).
Reptielen
Uit de analyse blijkt tevens dat het relevant is om reptielen te inventariseren in de bermen. Het
beheer van enkele beheertypen waar reptielen voorkomen wordt namelijk uitgevoerd binnen de
kwetsbare periode van deze soorten.
Vleermuizen
Vaste verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen aanwezig zijn in (vooral oudere) bomen en in
gebouwen binnen het beheergebied van Rijkswaterstaat. Wegbermen hebben tevens een functie als foerageergebied en migratieroute. Bij het slopen of renovatie van deze gebouwen of
kappen van geschikte bomen kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen verloren gaan. Ook zouden migratieroutes kunnen worden doorbroken. Deze effecten zullen bij kleinschalige ingrepen
of onderhoud niet vaak optreden. Het inventariseren van vleermuizen langs Rijkswegen en kanalen is daarom minder urgent dan soortgroepen waarop eerder effecten zijn te verwachten,
zoals planten, amfibieën of vissen.
Grote zoogdieren
Bij werkzaamheden in de berm zouden dassenburchten kunnen worden verstoord of vernietigd.
Het is daarom zinvol dassenburchten te inventariseren in het beheergebied van RWS-droog.
Zwervende individuen zullen tijdens de werkzaamheden gemakkelijk kunnen uitwijken. Inventarisatie het gebruik van bermen door grote zoogdieren is daarom in dit kader niet nodig.
Kleine zoogdieren
Bij onderhoud aan bermsloten met moerasvegetatie in de omgeving van leefgebieden van de
waterspitsmuis (de potentiële hotspots) zou een deel van het leefgebied van deze beschermde
soort kunnen worden aangetast. Het inventariseren van de waterspitsmuis op deze potentiële
hotspots is daarom aan te raden in het kader van de gedragscode Ff-wet.
Bij het kappen van bomen zouden vaste verblijfplaatsen van de eekhoorn verloren kunnen
gaan. Voordat bomen worden gekapt is daarom aan te raden deze te inventariseren. Aangezien
de kans op aantasting van verblijfplaatsen bij beheer en onderhoud niet erg hoog is ook de urgentie om op voorhand te gaan inventariseren minder hoog dan bij andere soorten.
Broedvogels
Indien tijdens het broedseizoen wordt gewerkt zouden nesten van vogels kunnen worden verstoord. Bij de kap van bomen zouden bovendien jaarrond beschermde nesten van vogels kunnen worden vernietigd. Voor de kap van bomen is het daarom aan te raden deze te inventariseren.
5.4
Ruimtelijke analyse beheertypen en soorten
In onderstaand kaart (Figuur 5.1) wordt een voorbeeld gegeven van de problemen waar we tegen aanlopen bij het combineren van de gegevens:
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Figuur 5.1
In bovenstaande afbeelding (Figuur 5.1) worden de data uit KernGIS afgebeeld en tevens een aantal hectometerpunten (de rode stippen). De beheervlakken komen uit KernGIS (uit de kaartlagen: "Groen Beplanting Vlakken" en "Groen Vegetatie Vlakken").
KernGIS kent een zeer groot detailniveau en bovengenoemde kaartlagen bestaan uit meer dan honderdduizend vlakken. De waarnemingen uit de bronbestanden van Arcadis en BTL zijn gekoppeld aan de hectometerpunten. De hectometerpunten staan binnen KernGIS op de wegvlakken gepositioneerd. Naast de
wegvakken liggen verschillende (parallelle) beheervlakken afkomstig uit "Groen Beplanting Vlakken" en
"Groen Vegetatie Vlakken". Om meerdere redenen is het beheervlak niet (zinvol) aan een waarneming te
koppelen:

• De waarnemingen zijn in de bronbestanden van Arcadis en BTL aan hectometerpunten gekoppeld. De “werkelijke” locatie van een waarneming kan bijv. 50 meter van een hectometerpunt af liggen.
• Ter hoogte van een hectometerpunt liggen meerdere soorten beheervlakken. Het is onduidelijk welk beheervlak representatief is voor dat hectometerpunt.
In overleg met het projectteam is besloten om gezien de bovenstaande praktische problemen
en de beperkte beschikbare tijd in het kader van de voorliggende pilot geen verdere ruimtelijke
analyse uit te voeren van de beheertypen.In een eventueel vervolgtraject kan hierop verder
worden ingegaan, samen met inhoudelijk deskundigen van RWS. De tijd die geraamd was voor
KernGIS, is in overleg met de GAN, besteed aan de verwerking van extra brondata zoals bijvoorbeeld BTL die in de offerteaanvraag niet voorzien waren.
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Op basis van het voorgaande wordt richting het monitoringsprogramma van RWS aanbevolen
om nieuwe waarnemingen van beschermde soorten zoveel mogelijk in exacte XY-coördinaten
vast te leggen.
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6.1
Inleiding
Met de projectgroep is besloten dat in het najaar van 2008 de grijze vlekken zullen worden geupdate door middel van korte veldbezoeken (quick-scans). Deze methode is er vooral op gericht
vast te stellen of soorten op grond van habitatgeschiktheid nog steeds voor komen op locaties
waar de soorten in het verleden zijn waargenomen. De methode levert voor de Rijkswaterstaat
bruikbare informatie op waardoor efficiënt in een groot gebied voldoende flora en faunagegevens beschikbaar komen om met de Gedragscode Flora- en faunwet te kunnen werken. Deze
methode levert echter weinig directe waarnemingen van soorten op. De resultaten van deze
quick-scans leveren dan ook weinig of geen bruikbare informatie op voor de NDFF.
Naast de update van de grijze vlekken is besloten om in 2009 een zo groot mogelijk deel van de
witte vlekken (trajecten waar geen gegevens of alleen meer dan 10 jaar oude gegevens beschikbaar zijn) te gaan inventariseren. Deze trajecten zijn niet te actualiseren door korte veldbezoeken maar dienen echt geïnventariseerd te worden. De inventarisaties zijn erop gericht om te
kunnen werken met de Gedragscode Flora- en faunawet en hoeven daarom alleen uitgevoerd
te worden op trajecten waar mogelijk Tabel 2 en 3 soorten van de Flora- en faunawet voorkomen. Het potentieel voorkomen van deze soorten is ingeschat aan de hand van de RWS kansenkaarten gemaakt door BTL in 2007, kennis van de Regionale Dienst (oa Reinetta Roepers
en Dick Kuiper) en oudere inventarisaties. Dit heeft geresulteerd in een inventarisatieadvies
voor de witte vlekken. In onderstaande tabellen is per Regionale Dienst aangeven welke trajecten langs autowegen en vaarwegen op welke soorten geïnventariseerd dienen te worden.
In paragraaf 6.2 is per soortgroep aangegeven op welke wijze geïnventariseerd kan worden in
welke periode dit mogelijk is en welke kosten hiermee samenhangen per km weg of kanaal.
Voor een aantal soortgroepen zijn deze kosten mede gebaseerd op een inschatting van het
areaal met daadwerkelijk kansrijk biotoop. De inschatting is gebaseerd op het bestuderen van
kaartmateriaal en moet derhalve als een globale inschatting worden beschouwd. Pas na veldstudie kan dit areaal precies worden bepaald. Per soortgroep is weergegeven op welke gegevens de kostenraming is gebaseerd en welke inschattingen zijn gemaakt. Na veldstudie kunnen
deze zonodig worden bijgesteld. In paragraaf 6.3 is een overzicht weergegeven van de te inventariseren ‘witte vlekken’ trajecten en kostenraming per traject.
6.2
Periode en wijze van uitvoering inventarisaties
Onderstaande inventarisatiemehtoden zijn gebaseerd op de protocollen zoals deze worden gehanteerd door Grontmij Aquasense ten behoeve van de Ff-wet, aangevuld met protocollen van
het Netwerk Groene Bureaus en de VZZ. Het gaat hierbij om kwalitatief onderzoek. Voor de Ffwet is immers vooral het voorkomen van soorten en de functie van het gebied van belang en in
mindere mate de aantallen individuen. De voorgestelde inspanning en methode kan daarom
afwijken van de protocollen die gebruikt worden voor kwantitatief onderzoek of verspreidingsonderzoek door bijvoorbeeld RAVON, FLORON of de VZZ.
Hogere planten (Flora)
De inventarisatie is erop gericht de presentie van Flora- en Faunawet soorten aan te geven en
een indicatie van de abundantie. Op streeplijsten met beschermde soorten worden de abundantie gegevens genoteerd. Het terrein wordt zo compleet mogelijk doorkruist, waarbij extra aandacht is voor bijzondere milieus (expert judgement - waar 1 bijzondere plant staat, staan er vaak
meer). Alle verschillende milieutypen in een terrein worden doorkruist.
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Over het algemeen worden determinaties in het veld uitgevoerd. Alleen bij twijfel wordt plantenmateriaal meegenomen voor determinatie.
Periode
Over het algemeen wordt een terrein of watergang gedurende de zomerperiode één keer bezocht. Voor waterplanten en oeverplanten is juli/augustus de beste periode, voor landplanten
juni. De periode waarin geïnventariseerd kan worden hangt samen met de bloeiperiode. Dan
zijn planten het gemakkelijkst te identificeren in het veld. In onderstaande tabel is de beste periode voor inventarisatie per soort weergegeven op basis van de bloeiperiode uit Heukels Flora
van Nederland.
Soort
rapunzelklokje

Beste periode voor inventarisatie
Mei-okt

steenanjer

Juni-sept

drijvende waterweegbree

Mei-aug

maretak

Jan-dec

rietorchis

Juni-juli

gevlekte orchis

Juni-juli

brede orchis

Mei-juli

bijenorchis

Juni-juli

grote keverorchis

Mei-juni

wilde marjolein

Juni-sept

Kosten en inspanning
Op een dag kan ongeveer 10 km berm worden geïnventariseerd, dus beide bermen langs 5 km
weg of kanaal. Uitgaande van een tarief van € 750,- per dag komen de kosten op € 150,- per
km weg (of € 75,- per km berm).
Vissen
De bevissing wordt uitgevoerd met een geschikt visnet (zie onderstaande tabel). Ook kan elektrisch worden gevist door een gecertificeerd visser. Dit gebeurt meestal als aanvulling op de
inventarisaties met netten, maar ook als enige vangstmethode op plaatsen waar met netten niet
gevist kan worden. De manier van vissen is afhankelijk van het watertype en de onderzoeksvraag. Voor het inventariseren van bijvoorbeeld bijzondere en beschermde vissoorten wordt
meestal een aangepaste vangmethode aangehouden. Zo wordt bijvoorbeeld op klein blijvende
vissen met een (elektrisch) schepnet of leusnet (fijnmazig sleepnetje) gevist. In de onderstaande tabel wordt aangegeven met welk vistuig bij voorkeur in welk watertype gevist. Kwalitatieve
bevissing ten behoeve van de Flora- en faunawet gebeurt bij voorkeur met twee of meer vangtuigen. Omdat elk vangtuig een andere selectiviteit heeft vergroot dit de kans aanzienlijk om alle
aanwezige soorten te vangen.
Kleine modderkruiper

Deze soort is het best te vangen met het schepnet. Hiermee kan tevens een dicht-

(Cobitis taenia)

heid aangegeven worden. Elektro vissen is ook een mogelijkheid, maar daarbij
dient zeer geconcentreerd gewerkt te worden. De soort komt vaak slechts een
fractie van een seconde aan het wateroppervlak, om daarna meteen naar de bodem te zakken. Fuiken zijn over het algemeen te grofmazig voor deze soort.

Grote modderkruiper

Bij deze soort is het schepnet ook het aangewezen vistuig. Ook met elektro visserij

(Misgurnus fossilis)

kan de aanwezigheid van deze soort aangetoond worden, maar bij deze soort
geldt hetzelfde als bij de kleine modderkruiper. Voor langdurige inventarisaties en
monitoring kan er ook gebruik worden gemaakt van fuiken.

Bittervoorn

Voor de bittervoorn kan ieder vistuig ingezet worden met uitzondering van het

(Rhodeus sericeus amarus)

kuilnet. Het kuilnet wordt uitgezet in grote open wateren, waarbij de oeverzone
(habitat voor de bittervoorn) niet wordt meegenomen.
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Rivierdonderpad
(Cottus gobio)

Fuiken en het schepnet zijn de aangewezen vistuigen om bij deze soort in te zetten. Net als bij andere bodemvissen (grote en kleine modderkruiper) is het inzetten
van elektro visserij minder succesvol.

Periode monstername
Er wordt eenmalig bemonsterd. In principe kan het hele jaar door worden bemonsterd, maar
ieder seizoen kent specifieke voor- en nadelen (paai, trek, temperatuur, rustperiode etc.). Conform het STOWA handboek visstandsbemonstering wordt bemonsteren in de nazomer aangehouden ( ½ juli- ½ september).
Inspanning
De bemonsteringsinspanning wordt verdeeld over de beschikbare habitats. Concentraties vis
worden gevonden tussen en tegen de begroeiing, bij onregelmatigheden in de bodem, tegen
het talud, bij obstakels, kunstwerken en op plaatsen waarde uniformiteit van de watergang onderbroken wordt. Indien mogelijk wordt de inspanning evenredig verdeeld over de beschikbare
habitats maar alle habitats dienen (voor kwalitatief vissen) voldoende bevist te worden om alle
soorten te kunnen vangen.
De bemonsteringsinspanning is afhankelijk van de oppervlakte. Het Handboek Visstandbemonstering (STOWA 2003) geeft hiervoor richtlijnen. Het streven is 10-20% van het totale oppervlak
te bemonsteren in trajecten van 50 of 100 m. Is (zijn) de waterpartij(en) gelijkvormig dan kan
een lager aandeel bemonsterd worden en is het gevarieerd dan mogelijk een groter aandeel.
Aangezien bermsloten relatief weinig variatie in habitat kennen is het naar verwachting voldoende om gemiddeld 2 trajecten van 50 m per km watergang te bemonsteren. Op deze wijze is
per dag een traject van ongeveer 10 km aan weerszijde van de weg te inventariseren. Kosten per km weg
bedragen dan gemiddeld € 75,--., uitgaande van een dagtarief van € 750,--.

Kleine zoogdieren (waterspitsmuis)
Life trap methode
Na prebaiten worden de vallen in het veld gevuld met voedsel en op scherp gezet. Bij controlerondes op vastgestelde tijden worden gevangen dieren na noteren van de benodigde gegevens
(bijv. geslacht, grootte, etc) weer vrij gelaten. Controles kunnen met verschillende intervallen
worden uitgevoerd, het geen vooral afhankelijk is van de te verwachten soorten. Van spitsmuizen is het nodig tenminste 2 maal per etmaal te controleren en bij te voeren. De vallen dienen
nadat ze op scherp zijn gezet nog vijf dagen te blijven staan om vast te kunnen stellen of waterspitsmuizen wel of niet in het gebied voorkomen. Voor soorten die in hogere dichtheden voorkomen zoals de noordse woelmuis volstaat een periode van drie dagen. Per dag kunnen 100
vallen geplaatst of gecontroleerd worden. Dit aantal is voldoende om over een lengte van 2 km
potentieel habitat voldoende gegevens te verzamelen. De kosten voor dit onderzoek komen
daarmee op € 2500,-- per km, uitgaande van een dagtarief van € 750,--.en € 2,50 per val aan
materiaalkosten.
Ten behoeve van de gegevensverzameling in het kader van de gedragscode Ff-wet is het echter niet nodig om de volledige ‘witte vlekken trajecten’ met potentiële hotspots te inventariseren.
Wegbermen vormen niet de kern van het leefgebied van de waterspitsmuis. Waterspitmuizen
zullen hier slechts incidenteel gebruik van maken. De kans dat ze worden gevangen in een lifetrap is dan ook zeer klein. Bermsloten met een goed ontwikkelde moerasvegetatie zijn nog het
meest geschikt als leefgebied. Hier is de kans om de waterspitmuis te vangen het hoogst. Naar
schatting bestaat gemiddeld 10% van de trajecten die als potentiële hotspots zijn aangeven in
de kansenkaarten (BTL 2008) uit dit habitattype. De berekende kosten zijn dan ook gebaseerd
op het inventariseren van 10% van deze trajecten. Omgerekend komt dit dan om € 500,-- per
km weg, waarbij de bermen aan beide zijden van de weg worden geïnventariseerd.
Lokbuismethode
Sinds 2007 gebruikt de VZZ een methode die minder arbeidsintensief is: de lokbuis methode.
Citaat uit Handleiding inventariseren waterspitsmuis met lokbuizen (Tomlow & Dekker, 2007):

13/99088514/AMM, revisie D1
Pagina 46 van 58

Inventarisatieadvies voor nul-meting

De lokbuismethode gaat uit van het unieke dieet van de waterspitsmuis. Restjes van de gegeten waterinsecten en andere prooien zijn door ervaren onderzoekers in de uitwerpselen van
waterspitsmuis terug te vinden. Daardoor zijn de uitwerpselen van de waterspitsmuis te onderscheiden van andere spitsmuissoorten. Als er uitwerpselen zijn verzameld, is de aanwezigheid
van waterspitsmuizen in het betreffende gebied eventueel vast te stellen. Het uitwerpselen verzamelen kan eenvoudig via de lokbuizen: dit zijn PVC buizen met lokvoer erin. (Water)spitsmuizen kruipen in de lokbuizen en laten hun uitwerpselen achter. Deze methode kost
daardoor niet veel tijd; er zijn slechts 2 veldbezoekjes (uitzetten en ophalen) nodig. Vervolgens
dienen de verzamelde uitwerpselen opgestuurd te worden naar de Zoogdiervereniging (VZZ).
Uiteindelijk kan dit, na analyse, een heleboel gegevens over de verspreiding van de soort opleveren! [..] De lokbuizen dienen te worden uitgelegd in de voortplantingsperiode van de waterspitsmuis gedurende mei tot en met september.
Vooralsnog is deze methode nog onvoldoende betrouwbaar gebleken voor inventarisaties in het
kader van de Flora- en faunawet. De VZZ werkt aan verbetering. Wellicht is deze methode in de
nabije toekomst wel geschikt voor dit werk. De kosten voor het onderzoek met de lokbuis methode is ongeveer de helft van de kosten voor de life trap methode.
Grote zoogdieren
Grotere zoogdieren worden door zichtwaarnemingen (verrekijker) van individuen, holen (dassenburchten) en verkeersslachtoffers en doormiddel. Dit gebeurt meestal op afstand en is niet
verstorend voor de dieren. Ook kan de aanwezigheid van een soort worden vastgesteld aan de
hand van een sporenonderzoek (prenten, haren, uitwerpselen, vraat- of graafsporen).
Kosten en inspanning
In het kader van het werken met de gedragscode Ff-wet is een eenmalig bezoek per traject voldoende. Hiermee kunnen zwervende individuen worden gemist, maar alle vaste verblijfplaatsen
zullen normaal gesproken worden gevonden. Indien er een populatie in de buurt van de onderzochte berm aanwezig is de kans ook groot dat sporen worden gevonden.
Dit onderzoek kan worden gecombineerd met reptielenonderzoek of een flora-inventarisatie,
aangezien in beide onderzoeken een volledig traject wordt afgelopen. In dat geval zal het onderzoek tegen geringe meerkosten kunnen worden uitgevoerd (€ 25,-- per km weg).
Indien het onderzoek zelfstandig wordt uitgevoerd dan is net als bij een floraonderzoek op een
dag ongeveer 10 km weg te inventariseren. Hierbij kunnen tevens vleermuisverblijfplaatsen
(vooronderzoek) en jaarrond beschermde vogelnesten in kaart worden gebracht. De kosten
komen daarom eveneens op € 150,- per km weg.
Vogels
Indien tijdens het broedseizoen gewerkt wordt is nooit uit te sluiten dat er broedende vogels
aanwezig zijn. Het is daarom niet zinvol om volledige broedvogelinventarisaties voor het opbouwen van een gegevensbestand met beschermde soorten. Indien tijdens het broedseizoen
gewerkt moet worden kan het werkgebied het best kort van te voren worden geïnspecteerd op
de aanwezigheid van nesten.
Het is wel aan te raden jaarrond beschermde nesten van vogels te inventariseren. Dit kan gecombineerd worden met een vooronderzoek naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van
vleermuizen. Dit onderzoek kan het best tijdens het broedseizoen (½ maart- ½ juli) van vogels
worden uitgevoerd, maar ook daarbuiten zijn deze nesten vaak nog herkenbaar.
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Vleermuizen
Recentelijk (juni 2008) is door vleermuisdeskundigen (waaronder Daniel Tuitert van Grontmij)
aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus een protocol ontwikkeld voor het uitvoeren van
vleermuisinventarisatie in het kader van de Flora- en faunawet. Dit protocol schrijft voor eerst
een vooronderzoek uit te voeren waarin wordt vastgesteld of er potentiële winterverblijfplaatsen,
kraamkolonieverblijfplaatsen, zomerverblijfplaatsen, paarplaatsen, migratieroutes en of foerageergebieden aanwezig zijn in het onderzoeksgebied. Daarna kan een vleermuisdeskundige in
2 a 3 avondbezoeken vaststellen of deze potentiële verblijfplaatsen ook daadwerkelijk gebruikt
worden. Hierbij maakt hij gebruik van een batdetector.
Periode
Het vooronderzoek kan het hele jaar door worden uitgevoerd. De aanvullende inventarisaties
kunnen worden uitgevoerd in de periode mei tot oktober.
Inspanning
In eerste instantie adviseren wij alleen een vooronderzoek uit te voeren. Afhankelijk van de resultaten van dit vooronderzoek kunnen in een later stadium gerichte avondbezoeken worden
uitgevoerd. Volgens de kansenkaarten van Rijkswaterstaat (BTL, 2008) zijn langs vrijwel alle
Rijkswegen en kanalen potentiële hotspots van vleermuizen aanwezig. Het gaat dan voornamelijk om migratieroutes en foerageergebieden, maar in oude bomen of in gebouwen kunnen ook
verblijfplaatsen aanwezig zijn.
Dit vooronderzoek is te combineren met andere inventarisaties waarbij het gehele tracé wordt
afgelopen, bijvoorbeeld floraonderzoek, reptielenonderzoek of onderzoek naar grote zoogdieren.
Amfibieën
Methoden
De methode wordt bij deze inventarisaties aangepast aan het terreintype. Er worden geluid- en
zichtwaarnemingen gedaan, maar tevens kan gebruik gemaakt worden van schepnetten. Het
aantal veldbezoeken hangt deels af van de te verwachten soorten. Amfibieën kunnen worden
aangetoond met verschillende methoden:
• Met geluid geproduceerd door zgn. voortplantingskoren (kikkers en padden; ‘s nachts)’.
• Het tellen van plonzen (groene kikkers overdag).
• Zichtwaarnemingen in en rond het water (eieren, larven, jonge dieren, volwassen dieren;
overdag en ’s nachts met een zaklamp).
• Door vangsten met een schepnet (salamanders en larven van alle amfibieën; overdag).
• Door het plaatsen van schermen met vangemmers.
Bij een Ff-wet inventarisatie is geen volledige amfibie inventarisatie (met 8 veldbezoeken per
jaar) nodig. In de meeste gevallen volstaat een veldbezoek in het voortplantingsseizoen, waarbij
zichtwaarnemingen en vangsten met schepnet worden gecombineerd. Bij twijfel over het voorkomen van soorten uit Tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet dient tevens een avondbezoek
te worden uitgevoerd voor het waarnemen van voortplantingskoren.
Voor het vangen van amfibieën wordt gebruik gemaakt van schepnetten met een maaswijdte
van 2 tot 7 mm. De werkwijze met het schepnet bij poelen en sloten vanaf de kant is als volgt;
op een voor amfibieën gunstige plek (ondiep water met waterplanten) wordt het net over de plek
gestoken. Daarna wordt het net over de bodem (of er iets boven als er een sliblaag is) stevig
naar zich toe getrokken. Tijdens het naar zich toe trekken is het goed om dit met ‘schokkerige’
bewegingen te doen. Hierdoor wordt de bodem iets omgewoeld waardoor ook eierklompen en
larven die naar de bodem zijn gezakt meegenomen worden. Voor bredere wateren en wateren
waarin kamsalamander en knoflookpad verwacht worden is het nuttig om vanuit het water zelf
te vissen. De methode is vergelijkbaar met de methode vanaf de kant, het net dient naar de oever toe bewogen te worden.
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Periode
De beste periode om amfibieën te inventariseren loopt van maart tot en met augustus. Dit is ook
soortafhankelijk (zie onderstaande tabel). De rugstreeppad kan pas vanaf mei goed worden
geïnventariseerd. In het voorjaar vindt de trek plaats naar de voortplantingswateren en in het
najaar, in omgekeerde richting, naar overwinteringverblijven. Deze laatste bevinden zich zowel
op land als in het water. Rugstreeppadden zijn in de zomer het gemakkelijkst op geluid te inventariseren, in de vooravond en ‘s nachts.
soort

beste periode voor inventarisatie

heikikker

Mrt-juli

rugstreeppad

Mei-juni

kamsalamander

Mrt-aug

alpenwatersalamander

Mrt-aug

Kosten inspanning
In praktijk kunnen vis en amfibieën tegelijk bemonsterd worden. Nachtbezoeken gericht op het
waarnemen van voortplantingskoren vergen uiteraard wel een extra inspanning. Naar schatting
zullen alle potentiële voortplantingslocaties op een gemiddeld traject van maximaal 20 km binnen een avond/nachtbezoek van 4 a 5 uur uit te voeren. Voor avondwerk wordt meestal een
tarief van 150% van het normale tarief gehanteerd (€ 560,-- per avond).
Bij het inventarisatieadvies is met de volgende tarieven gerekend:
• amfibieonderzoek zonder visonderzoek: € 103,- per km watergang.
• meerkosten amfibieonderzoek in combinatie met visonderzoek: € 28,-- per km.
Bij korte of verspreide trajecten zijn deze kosten ivm extra reistijd naar boven afgerond.
Reptielen
Reptielen kunnen worden geïnventariseerd door middel van zichtwaarnemingen. De onderzoeker kan zoeken van individuen in geschikte leefgebieden bij zonnig weer. Tevens kan hij zoeken
onder potentiële schuilplaatsen.
Periode
Volgens het inventarisatieprotocol monitoring reptielen (Smit & Zuiderwijk 2003) dienen 7 veldbezoeken uitgevoerd te worden. Deze inventarisaties hebben als doel een aantalschatting van
de reptielenstand te maken. Voor de Ff-wet zijn de exacte aantallen minder van belang. Het
gaat er vooral om vast te stellen of de soort in het gebied voorkomt en wat de functie van het
gebied is. Hiervoor blijken in de praktijk 4 bezoeken voldoende. Vanaf half maart tot in juli wordt
twee maal gelopen, steeds op een dag met geschikte weersomstandigheden. In de maanden
augustus-september, wordt het traject eveneens twee maal geïnventariseerd.
Kosten en inspanning
Trajecten van 2 km lang kunnen in 2 uur worden geïnventariseerd (Smit & Zuiderwijk 2003). Per
dag zou dan maximaal 8 km berm kunnen worden geïnventariseerd. Binnen de aangegeven
hotspots in de kansenkaarten (BTL, 2008) zullen echter ook delen zijn die minder geschikt zijn
en sneller langs kan worden gelopen. Gemiddeld zal daarom ongeveer 10 km berm of terwijl 5
km weglengte per dag worden geïnventariseerd. De kosten per km voor vier bezoeken komen
dan op € 600,- per km. Een reptieleninventarisatie kan eventueel gecombineerd worden met
een amfibieëninventarisatie of flora-inventarisatie, waardoor de kosten iets lager kunnen uitvallen. Hier is in het overzicht geen rekening gehouden.
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Libellen, vlinders en sprinkhanen
Bij het inventariseren van deze insectengroepen zijn vooral zichtwaarnemingen belangrijk. De
dieren worden in het veld op zicht opgespoord. Soms wordt hierbij een verrekijker gebruikt.
Moeilijk op zicht te herkennen individuen worden met de hand of met een insectennet gevangen. Na determinatie, die in vrijwel alle gevallen ter plekke kan worden verricht, worden de dieren weer vrijgelaten. Het kan wenselijk zijn om van zeldzame soorten bewijsmateriaal te verzamelen. Dit is in principe mogelijk door een foto te nemen (dit geldt overigens ook voor alle bovenstaande groepen). Bij de inventarisatie van sprinkhanen en krekels wordt in het veld ook
goed geluisterd. De meeste soorten zijn goed op hun geluid tot soort te determineren.
Bij deze soortgroepen is het van belang dat de inventarisatie op een zonnige zomerse dag
wordt uitgevoerd.
6.3
Inventarisatieadvies en kostenraming
In onderstaande tabel is het inventarisatieadvies voor de nulmeting in de Regionale Diensten
Utrecht, Limburg en Noord-Brabant weergegeven. Dit advies is er op gericht om alle witte vlekken voor relevante soortgroepen te actualiseren. De te inventariseren trajecten beperken zich
tot delen van het beheergebied van Rijkswaterstaat-droog waar soorten van Tabel 2 en/ of Tabel 3 van de Ff-wet zijn te verwachten. Dit zijn trajecten met potentiële hotspots zoals weergegeven op de kansenkaarten van Rijkswaterstaat (BTL 2008), aangevuld met inschattingen van
ecologen uit de Regionale Diensten (met name Reinetta Roepers en Dick Kuiper, RWS Limburg). In het inventarisatieadvies is rekening gehouden met beschikbare bruikbare inventarisaties die in niet converteerbare vorm aanwezig zijn (RWS Limburg, RW73).
Voor een aantal trajecten is specifiek aangegeven dat een vleermuis-vooronderzoek gewenst
is. Dit zijn trajecten waar meerdere soorten of minder algemene soorten voorkomen. Langs vrijwel alle rijkswegen en kanalen zijn de laatvlieger en gewone dwergvleermuis te verwachten
(BTL, 2007). Dit is niet opgenomen in de onderstaande tabellen. Wij bevelen aan op alle trajecten waar flora, reptielen of dassen inventarisaties worden uitgevoerd tevens een vooronderzoek
naar vleermuizen uit te voeren. In een later stadium kunnen dan gerichte avondbezoeken worden uitgevoerd op geselecteerde locaties die uit het vooronderzoek komen.
Bij het vooronderzoek naar vleermuisverblijfplaatsen kunnen eveneens potentiële verblijfplaatsen voor roofvogels, spechten en andere vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten in
kaart worden gebracht. Dit geldt ook voor verblijfplaatsen van eekhoorns.
Zo nodig kan worden besloten slechts een deel van de trajecten of soortgroepen direct in 2009
te gaan inventariseren. De prioriteringscriteria genoemde in paragraaf 2.2 kunnen dan gebruikt
worden om een prioritering te maken. Flora- en visinventarisaties zijn bijvoorbeeld minder arbeidsintensief dan inventarisaties van reptielen of waterspitsmuizen. Bovendien is de kans op
effecten bij kleinschalige ingrepen en onderhoud hoger. Daarnaast kan prioriteit worden gegeven aan trajecten met een groter aantal potentieel voorkomende beschermde soorten.
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Tabel 6.1
Inventarisatieadvies witte vlekken Utrecht. Bij flora, muizen, vissen en/of reptielenonderzoek tevens verblijfplaatsen vleermuizen, eekhoorns en jaarrond beschermde vogelnesten
inventariseren. Per traject zijn de kansrijke soorten weergegeven conform de kansenkaarten van
RWS (BTL, 2008). Het advies is echter volledig te inventariseren op alle soorten binnen de soortgroep. * = actuele hotspot volgens BTL, maar niet in bestandl
Utrecht

Witte vlek traject

van hm

tot hm

Lengte

Kansrijke soorten

km

BTL

10,1

brede orchis, grote

Kosten €

A1
Flora

Hoevelaken-afslag Baarn

442

341

1500

keverorchis
Vissen

Hoevelaken-afslag Baarn

341

442

10,1

grote modderkruiper –

750

Reptielen

Hoevelaken-afslag Baarn

341

442

10,1

ringslang

6060

Flora

geen

-

-

-

-

Vissen

Everdingen-NB

563

524

3,9

bittervoorn, kleine

A27
500

modderkruiper
Muizen

Everdingen-NB

563

524

3,9

waterspitsmuis

2000

Flora

Leusderheide V1 – V2

122

158

3,6 km

geen

500

Fauna

geen

A28
-

--

A2
Flora

Culemborg-Deil

800

902

10,2 km

brede orchis, grote

1500

keverorchis
Amfibieën

Vianen - Neerrijnen

766

939

17,3

heikikker*, kamsala-

500

mander
Vissen

Vianen - Neerrijnen

766

939

17,3

bermpje*, bittervoorn*,

1500

grote modderkruiper*,
kleine modderkruiper
Vianen - Neerrijnen

485

600

11,5

waterspitsmuis

5750

Flora

Knpt Lunetten-Nieuwegein

624

590

3,4 km

grote keverorchis

500

Vissen

Knpt Lunetten-Nieuwegein

624

590

3,4 km

bermpje, bittervoorn,

500

638

590

4,8

kleine watersalaman-

250

Muizen
A12

Amfibieën

der rugstreeppad
Muizen

638

590

4,8

waterspitsmuis

2400

+/- 2 km

alleen rietorchis

400

waterspitsmuis

20000

bittervoorn, kleine

5250

AR-kanaal
Flora

korte trajecten tussen
Utrecht en Houten

Muizen

Geheel

Vissen

bermsloten langs het gehele traject

Totaal

Flora en fauna inventari-

70 km

modderkruiper
€ 49.850,--

saties Utrecht

13/99088514/AMM, revisie D1
Pagina 51 van 58

Inventarisatieadvies voor nul-meting

Tabel 6.2
Inventarisatieadvies witte vlekken Limburg. Bij flora-, dassen- en reptielenonderzoek tevens verblijfplaatsen vleermuizen, eekhoorns en jaarrond beschermde vogelnesten inventariseren. Per traject zijn de kansrijke soorten weergegeven conform de kansenkaarten van RWS
(BTL, 2008) en inschatting gebiedsdeskundige Reinetta Roepers. Het advies is echter volledig te
inventariseren op alle soorten binnen de soortgroep.
Type inventa-

traject

risatie

van

tot

Lengte

hm

hm

km

242,2

272,7

30,5

Kansrijke soorten

Kosten €

A2
Flora

Geleen-Belgische
grens

bergnachtorchis, bijenor-

4500

chis, rapunzelklokje, steenanjer, veld salie, wilde marjolein

Reptielen

Geleen-Belgische

242,0

272,7

29,7

grens
Vissen

Maastricht - Neder-

hazelworm
229,7

186,5

86,2

weert
Waterspitsmuis

Wessem - Neder-

levend barende hagedis,

17800 (lang niet
alles geschikt)

bermpje, bittervoorn, kleine

3200

modderkruiper
216,0

186,5

272,7

186,5

waterspitsmuis

14750

weert
Vleermuizen

Maastricht - Neder-

vooronderzoek

weert

Grote zoogdie-

Maastricht - Neder-

ren

weert

86,2

gewone dwergvleermuis,
rosse vleermuis, ruige
dwergvleermuis

272,7

186,5

86,2

das steenmarter, eekhoorn

5000 (Vgls mij
“alles” bekend)

A79
Flora

Maastricht-Heerlen

3,0

15,6

15,3

bergnachtorchis, welrieken-

2300

de nachtorchis, grote keverorchis, bijenorchis, rapunzelklokje, wilde marjolein,
maretak, soldaatje, daslook
Amfibieën

Maastricht – Heerlen

3,0

15,6

15,3

alpenwatersalamander ,

1575

kamsalamander
Vleermuizen

Maastricht - Heerlen

3,0

15,6

15,3

gewone dwergvleermuis,
baardvleermuis, grootoorvleermuis

Grote zoogdie-

Maastricht - Heerlen

3,0

15,6

15,3

das, steenmarter

400

Maastricht - Heerlen

3,0

15,6

15,3

levenbarende hagedis, ha-

9180

ren
Reptielen

zelworm
A76
Flora

Geleen – Duitse
Grens

3,2

27,1

23,9

bergnachtorchis, bijenor-

3585

chis, maretak, rapunzelklokje, wilde marjolein, bokkenorchis, hondskruid, gevlekte
orchis, grote keverorchis,
soldaatje, rietorchis, muggenorchis, welriekende
nachtorchis, daslook, vogelnestje

Grote zoogdie-

Geleen – Duitse

ren

Grens

Reptielen

Omgeving Voerendaal Kunderberg

3,2

27,1

23,9

das, boommarter

650

18,0

20,0

2,0

levendbarende hagedis,
hazelworm

A73
Geen

inventarisatie nodig

A67
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Type inventa-

traject

risatie
Geen

van

tot

Lengte

hm

hm

km

inventarisatie nodig

Kansrijke soorten

Kosten €

0
Venlo

N273

–
Hunsel Grens
Flora

Blerick-Haelen

70,7

48,4

22,3

brede orchis, rapunzelklokje

3345

Reptielen

Venlo – Hunsel -

70,5

39,0

31,5

hazelworm, levendbarende

18900

Amfibieën

Venlo – Hunsel -

70,5

39,0

31,5

alpenwatersalamander,

Grens

hagedis

Grens
Vissen

Venlo – Hunsel -

882

rugstreeppad
70,5

39,0

31,5

bermpje, bittervoorn

2360

70,5

39,0

31,5

waterspitsmuis

15750

Grens
Muizen

Venlo – Hunsel Grens

Grensmaas
Geen

inventarisatie nodig

0

Nederweert- Meijel
Nederweert- Meijel

10

brede orchis rietorchis

1500

10

alpenwatersalamander,

280

Noordervaart
Flora
Amfibieën

kamsalamander
Vissen

Nederweert- Meijel

10

bermpje, bittervoorn

750

muizen

Nederweert- Meijel

10

waterspitsmuis

5000

Totaal

Inventarisaties

€ 107.857,--

Limburg
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Tabel 6.4
Inventarisatieadvies witte vlekken Noord-Brabant. Bij flora en reptielenonderzoek
tevens verblijfplaatsen vleermuizen, eekhoorns en jaarrond beschermde vogelnesten inventariseren. Per traject zijn de kansrijke soorten weergegeven conform de kansenkaarten van RWS (BTL,
2008). Het advies is echter volledig te inventariseren op alle soorten binnen de soortgroep.
Witte vlek traject

van

tot

Lengte

Kansrijke soorten

hm

hm

km

BTL

140

198

5,8 km

Wilde Marjolein, Drij-

Kosten €

A58
Flora

Best - Oirschot

870

vend Waterweegbree
Flora

Roosendaal - Rucphen

880

940

6,0 km

Reptielen

Gilze en Rijen -Bergen
op Zoom

475

231

24,4

geen

---

km
Hazelworm

3 korte trajecten relevant

1800

3 km
Amfibieën

Gilze en Rijen -Bergen

24,4

Alpenwatersalamander,

op Zoom

475

231

km

Kamslamander, Rug-

enkele korte trajecten

10 km

streeppad

1030

Bermpje

600

relevant
Vissen

Gilze en Rijen -Tilburg

490

410

8 km

(Kleine modderkruiper)
A59
Flora

Waalwijk-Empel

1140

1347

20,7

Rietorchis

3100

km
Amfibieën

Vlijmen-Engelen

1280

1315

3,5 km

Kamsalamander

300

Vissen

Waalwijk-Empel

1140

1347

20,7

Bermpje, Bittervoorn,

1500

km

Grote modderkruiper,
Kleine modderkruiper,

Kleine zoogdieren

Waalwijk-Terheijden

1140

930

21 km

Waterspitsmuis

10500

Zaltbommel-Den Bosch

960

1100

16,0

Brede orchis, Grote

2600

km

keverorchis

16,0

geen

A2
Flora
Vissen

Zaltbommel -Den Bosch

940

1100

--

km
Reptielen

Eindhoven - Maarheeze

1700

1830

13 km

Hazelworm, Levendba-

7800

rende hagedis
Amfibieën

Eindhoven - Maarheeze

1700

1830

13 km

Alpenwatersalamander,

1340

Heikikker, Kamsalamander, Rugstreeppad
Best-Veldhoven

1565

1623

5,8 km

geen

Flora

Eindhoven – Son en B

97,1

102,5

5,4 km

Steenanjer

810

Vissen

Eindhoven – Son en B
Oss-Ravenstein
rest

97,1

102,5

5,4 km

Kleine modderkuiper,

405

131,4

139,1

7,7 km

Bermpje

577

Flora &fauna

--

A50

Kleine modderkuiper,
Bermpje
geen hotspots
Muizen

Eindhoven-Veghel

97,1

113,4

rest

16,3

Waterspitsmuis

km

geen aandachtsoorten

8000

Reptielen

Eindhoven – Son en B

97,1

102,5

5,4 km

Hazelworm

3200

Das

Oss-Ravenstein

131,4

139,5

8,1 km

Das

1200

A17
Geen

inventarisatie nodig

0

A16
Geen

inventarisatie nodig

geen

0

A29
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Witte vlek traject
Geen

van

tot

Lengte

Kansrijke soorten

hm

hm

km

BTL

inventarisatie nodig

geen

Kosten €
00

N65
Flora

Vught-Den Bosch

69

27

4,2 km

geen

615

Vissen

Geheel

29

198

16,9

Bermpje

1500

km
A27
Geen

inventarisatie nodig

0

A67
Flora

Eindhoven-Asten

18,8

36,8

18,0

Gevlekte orchis

2700
2400

km
Reptielen

grens BE-Geldrop
Heitrak-Helenaveen

0

27,8

27,8

Hazelworm, Levendba-

50

54,0

km

rende hagedis

4,0
km
Amfibieën

Heitrak-Helenaveen

50,0

54,0

4,0

Heikikker

Geldrop-Someren

27,8

37,2

km

Alpenwatersalamander,

9,4

Kamsalamander

1000

km
Vissen

Eersel-Geldrop

9,6

27,8

18,2

Bermpje

1365

km
A68
Flora

geen inventarisatie nodig

--

Fauna

geen inventarisatie nodig

--

Zuid W-vaart
Flora

Veghel-Helmond

19 km

Gevlekte orchis, Rie-

3000

torchis
Muizen

Veghel-Someren-Eind

40 km

Best-Son

6 km

Waterspitsmuis

20000

Wilhelminakanaal
Flora

Brede orchis, Rietor-

800

chis
Amfibieën

Dongen-Son

40 km

Kamsalamander

Muizen

Eindhoven-Zuid-W-vaart

12 km

Waterspitsmuis

Totaal

Inventarisaties Noord-

4100
6000
€ 89.112,--

Brabant
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Analyse effecten van beheer
(zie ook bijgaande xls file)
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Bijlage 2

Actualiteit gegevens Ff-wet
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Notitie Actualiteit gegevens voor gebruik bij de Flora- en faunawet
mr D. Tuitert, adviseur natuurwetgeving Grontmij, juli 2008.
1
Inleiding
Om iets te kunnen zeggen over de natuurwaarden van een bepaald gebied of het voorko-men
van beschermde soorten planten en dieren is het noodzakelijk om voldoende dekkende en actuele verspreidingsgegevens te verzamelen. In de praktijk bestaat er echter veel onduidelijkheid over de vraag hoe oud deze verspreidingsgegevens maximaal mogen zijn om een
voldoende actueel beeld weer te geven. In deze notitie wordt een overzicht gegeven van de
maximale termijnen voor actuele verspreidingsgegevens die in de jurisprudentie en relevante
literatuur worden genoemd.
2
Vogel, 2002
In 2002 heeft Vogel (Vogel, 2002) een inventarisatie gemaakt van het aanbod van verspreidingsgegevens van flora en fauna in Nederland. Hij concludeert dat verspreidingsgegevens ten
aanzien van fauna eens in de 5 jaar moeten worden geactualiseerd, omdat veranderingen in de
verspreiding van fauna veelal binnen enkele jaren plaatsvindt. Ten aanzien van flora geldt dat
de plantensamenstelling aanzienlijk langzamer reageert op veranderingen. Verspreidingsgegevens van flora dienen volgens Vogel eens in de 10 -15 jaar te worden geactualiseerd.
3
Handreiking Bestemmingsplan en natuurwetgeving (Alterra, 2005)
In de handreiking Bestemmingsplan en natuurwetgeving, die Alterra in opdracht van het ministerie van LNV en de VNG heeft opgesteld, wordt gesteld dat ter wille van actualiteit en volledigheid het vaak nodig is nieuwe gegevens over de aanwezigheid van beschermde planten en dieren te verzamelen. Als vuistregel nemen zij dat de informatie niet ouder dan 3 jaar mag zijn.
4
Handreiking Natuurwaardenonderzoek (Alterra, 2005)
In de handreiking Natuurwaardenonderzoek wordt onder meer aandacht besteed aan de vraag
hoe vaak natuuronderzoek moet plaatsvinden in verband met het actueel houden van de gegevens. Als antwoord op deze vraag wordt gesteld dat op grond van de wet, middels jurisprudentie, is voorgeschreven dat verspreidingsgegevens zeker niet ouder dan 10 jaar mogen zijn. Hier
wordt aan toe gevoegd dat verspreidingsgegevens in de praktijk vaak al na 2 tot 3 jaar verouderd zijn. De conclusie die de schrijver van het rapport trekt is dat gewerkt dient te worden met
veldgegevens die niet ouder zijn dan 5 jaar.
5
Gedragscode Flora- en faunawet Unie van Waterschappen
In de gedragscode voor de Flora- en faunawet die de Unie van waterschappen heeft laten opstellen wordt aangegeven dat het waterschap zorgt voor een voldoende dekkend en actu-eel
inzicht in het vóórkomen van juridisch beschermde soorten ten behoeve van haar onder-houden beheerplannen. De verspreidingsgegevens die zij gebruiken zijn maximaal 10 jaar oud.
6
Concept-goedkeuringsbesluit LNV t.a.v. de gedragscode Flora- en faunawet
Unie van Waterschappen
In het concept-goedkeuringsbesluit van de minister van LNV t.a.v. de gedragscode Flora- en
faunawet Unie van Waterschappen gaat de minister in op de termijn van 10 jaar voor verspreidingsgegevens die het waterschap in haar gedragscode heeft opgenomen. De minis-ter stelt
dat de maximale termijn van 10 jaar voor de actualiteit van verspreidingsgegevens in principe
toelaatbaar is, maar dat het uiteindelijk van de soort afhankelijk is welke termijn van toepassing
is. De termijn kan dus variëren van 1 – 10 jaar. Voor welke soort welke termijn geldt laat de minister in het midden.
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Conclusie
Verspreidingsgegevens van planten en dieren die worden gebruikt als onderbouwing bij (ruimtelijke) ingrepen dienen voldoende dekkend en actueel te zijn. Over de maximale termijn voor de
actualiteit van verspreidingsgegevens bestaat echter de nodige onduidelijk-heid. Uit bovenstaande inventarisatie blijkt dat vanuit de jurisprudentie een maximale ter-mijn van 10 jaar wordt
gehanteerd. Onduidelijk is op welke soort(en) deze uitspraak is gebaseerd. De minister van
LNV stelt in een concept-goedkeuringsbesluit dat een maximale termijn van 10 jaar toelaatbaar
is, met dien verstande dat dit afhankelijk is van de soort. Niet voor alle soorten geldt dat de termijn van 10 jaar een voldoende actueel verspreidingsbeeld geeft. In de handreiking Natuurwaardenonderzoek en een publicatie van Vogel (2002) wordt een maximale termijn van 5 jaar
voorgesteld ten aanzien van verspreidingsgegevens van fauna en 10 – 15 jaar ten aanzien van
verspreidingsgegevens van flora.
Alleen in de handreiking Bestemmingsplan en natuurwetgeving wordt een kortere termijn gehanteerd, maximaal 3 jaar.
Voor de Grontmij-praktijk kan worden geconcludeerd dat verspreidingsgegevens van flora en
fauna in ieder geval niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. Dit is wettelijk, middels jurispru-dentie,
vastgelegd. De minister van LNV geeft aan dat deze maximale termijn van 10 jaar niet zonder
meer geldt, maar per soort moet worden bekeken. Dit is de speelruimte die je als adviesbureau
krijgt. Je moet er voor zorgen dat je kunt onderbouwen dat je gegevens van 10 jaar oud voor
een bepaalde soort voldoende actueel zijn. Wordt hiertegen bezwaar gemaakt en je kan niet
voldoende onderbouwen waarom de 10 jaar oude gegevens voor die bepaalde soort nog een
voldoende actueel verspreidingsbeeld opleveren, dan loop je het risico dat je onderzoek wordt
afgekeurd. Mijns inziens zijn verspreidingsgegevens die jonger zijn dan 5 jaar redelijk ‘safe’ (afgezien van enkele minder standvastige soorten als oeverzwaluw en rugstreeppad). Wanneer je
gegevens ouder zijn dan 5 jaar, dan moet je voordat je deze gebruikt inschatten of de gegevens
een voldoende actueel verspreidingbeeld weergeven van de betreffende soort(en). Dit zal onder
meer afhangen van ingrepen die in de tussenliggende periode in het betreffende gebied hebben
plaatsgevonden, de standvastigheid van een bepaalde soort en (landelijke) trends ten aanzien
van de verspreiding van een bepaalde soort.
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