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1 Inleiding 
Er bestaat het plan een landgoed te ontwikkelen op een aantal gescheiden gelegen percelen (1-5) in 
het noordoostelijk deel van het landgoed Rhodesteyn-Hindersteyn te Langbroek (zie figuur 1).  
De percelen zijn op dit moment in gebruik als bos, griend, weide en akker. De huidige bestemmingen 
zijn agrarisch of als bos (met natuur- en landschapswaarden). 
 
Het initiatief noodzaakt een nieuw bestemmingsplan. In de ruimtelijke onderbouwing bij het plan 
moeten de bestemmingsveranderingen getoetst worden aan de natuurwetgeving. Ten behoeve van 
deze toetsing is een natuuronderzoek nodig. Verder moet het natuuronderzoek uitgangspunten 
opleveren voor de inrichting en het beheer van het nieuwe landgoed. De percelen buiten de 
bouwkavel krijgen namelijk een natuurbestemming. 
 

 
figuur 1: ligging plangebied (rood omkaderd) 
 
Het plangebied bestaat uit: 

1 een langgerekte kavel met snijmaïs, die recentelijk is opgehoogd met grond afkomstig van het 
Donkweiland (35), waar een waterpartij is aangelegd en waarvan een deel de bouwvoor is 
afgevoerd   

2 een weiland met een poel omsloten door een strakke meidoornhaag aan de noord- en oostzijde 
en een losse elzenhaag aan de zuidoostzijde 

3 een open bos met verschillende groepen oude bomen (lork, esdoorn en eik) en verspreide 
jonge aanplant 

4 een griend voor wilgentenen met een elzenrij op de zuidoostelijke kavelgrens en een groep 
lorken op de noordoostelijke kop 

5 het restant van een langgerekte kavel, waarvan het zuidwestelijk deel is opgenomen in het 
nieuwe sportcomplex Oranjehof. Deze wordt nu gebruikt voor de snijmaïsteelt. 

Het plangebied is ca. 5 ha groot.  
Het onderzoeksgebied is groter en omvat het landelijk gebied tussen Langbroekerwetering en 
Gooyerdijk en Doornseweg en Rhodensteynselaan. Een deel hiervan is onderdeel van de ecologische 
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hoofdstructuur van Nederland (EHS) en wel als bestaande natuur en zoekgebied nieuwe natuur1. In dit 
deel liggen ook de NSW-landgoederen Hindersteyn, Rhodesteyn en Gooyersteyn. 
 

 
figuur 2: ligging plangebied op topografische ondergrond (met coördinaten) 
 
Gebiedsbescherming 
Sedert de Natuurschoonwet 1928 (NSW) zijn gebieden aangewezen ter bescherming van de daar aanwezige natuur. 
Recentelijk zijn als uitvloeisel van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zogenaamde Speciale Beschermingszones (SBZ) 
onderscheiden. Deze gebieden vormen samen het Nederlandse deel van Natura 2000, het Europese netwerk van 
natuurgebieden.  
De Europese  richtlijnen bepalen dat van elk project of plan dat niet direct verband houdt of nodig is voor het beheer van een 
SBZ, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo’n gebied 
een ‘passende’ beoordeling moet worden gemaakt rekening houdend met de instandhoudingsdoelstelling van het hele gebied. 
Het is de gewoonte om voorafgaand aan deze uitgebreide beoordeling te onderzoeken of er met betrekking tot het initiatief 
überhaupt broed- en wintervogels, andere planten-, diersoorten en habitattypen, waarvoor de SBZ is bedoeld in het geding zijn. 
Dit verslag is de weergave van een dergelijk verkennend onderzoek ook wel quick scan of voortoets genoemd. Een dergelijke 
voortoets wordt ook uitgevoerd voor projecten, die buiten de eigenlijke begrenzing liggen, maar wier effecten zich mogelijk wel 
doen gelden op de verderop gelegen natuurwaarden (‘externe werking’). 
 
N.b.  De Europese richtlijnen en de bescherming van de speciale beschermingszones zijn opgenomen in de nieuwe 

Natuurbeschermingswet. Deze is sedert oktober 2005 van kracht. Plannen, die van invloed zijn op de natuurlijke 
gesteldheid van een beschermd natuurmonument zijn vergunningplichtig. Ook de oude beschermde gebieden vallen 
onder dit nieuwe regiem.  

 
EHS 
Kort geleden is ook de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland (EHS) afgerond. Het ligt in de bedoeling 
alle begrensde kavels voor 2018 te verwerven en in te richten en te beheren als beschermd natuurgebied. De verwerving 
gebeurt vooralsnog op vrijwillige basis. Voor gebieden in de EHS geldt het nee, tenzij…principe. Ingrepen hierin kunnen alleen 
doorgang vinden, als er geen alternatieven zijn en het initiatief van groot openbaar belang is. Het nee, tenzij-beleid is een 

                                                
1 Natuurgebiedsplan Kromme Rijngebied, 2001; provincie Utrecht, Utrecht. 
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getrapte benadering2. De basis voor deze stappenbenadering is een goede beschrijving van de in het gebied voorkomende 
wezenlijke kenmerken en waarden. Uit onderzoek moet vervolgens blijken of deze wezenlijke waarden en kenmerken 
significante schade ondervinden door de ingreep.  
 
Soortbescherming 
De Flora- en faunawet regelt sedert 2002 de bescherming van een groot aantal planten- en diersoorten. Bij een ruimtelijke 
ingreep moet voor handelingen die strijdig zijn met de verbodsbepalingen betreffende planten op hun groeiplaats of dieren in 
hun natuurlijke leefomgeving bij de gemeente een vergunning worden aangevraagd. Deze vergunning is onderdeel van de 
omgevingsvergunning. De onderzoeksplicht rust bij de initiatiefnemer. Als uit het onderzoek blijkt dat er schade optreedt moet 
de gemeente om de vergunning te kunnen verlenen een verklaring van geen bezwaren (Vvgb) bij het ministerie E,L & I ophalen. 
Er worden 3 categorieën van bescherming (en daarmee toetsingskader) onderscheiden: streng beschermd – beschermd - 
algemeen. Om vergunning te krijgen in het geval van streng beschermde soorten zal de initiatiefnemer moeten aantonen dat er 
geen alternatief is en er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang.  
 
In deze notitie wordt onderzocht in hoeverre de inrichting als landgoed in strijd kan zijn met de 
bepalingen van de Flora- en faunawet en de nieuwe Natuurbeschermingswet en of er dientengevolge 
vergunning moet worden aangevraagd. Hiertoe wordt het onderzoeksgebied geïnventariseerd op de 
aanwezigheid van beschermde planten, dieren en natuurgebieden. Van de natuurgebieden worden 
ook de wezenlijke kenmerken en waarden beschreven. Vervolgens wordt beoordeeld in hoeverre de 
beschermde waarden door het plan worden aangetast, hoe hiermee rekening moet worden gehouden 
bij de verdere planuitwerking en tenslotte of er nog nader onderzoek nodig is.  
Deze notitie handelt ook over de beste natuurontwikkelingskansen van het plangebied. Deze evaluatie 
is vooral gebaseerd op onderzoek naar de waterhuishouding en de bodemgesteldheid. 
 

2 Methode 
Op 9 februari 2011 is het terrein bezocht om alle beschermde planten en dieren, die het plangebied en 
directe omgeving bewonen en gebruiken te inventariseren. Daarnaast is in de literatuur en de diverse 
provinciale beleidsplannen en achtergronddocumenten gezocht naar gegevens over de verspreiding 
van (beschermde) natuurgebieden en bijzondere (en beschermde) planten- en diersoorten in de 
omgeving.  
 

3 Gebiedsbeschrijving 
ontstaansgeschiedenis 
Het plangebied ligt in een slagenlandschap in de middeleeuwen ontstaan als ontginning van de natte 
dekzandvlakte aan de voet van Utrechtse Heuvelrug (stuwwal en sandr) en de dekzandgordel 
daaromheen. Deze slagen waren vanwege nattigheid door kwel en overstroming voorheen alleen in 
gebruik als weide, hooiland, populierenopstand of (essen)hakhout. Ze werden geëxploiteerd vanuit de 
hoeven aan de Langbroekerwetering (ontginningsas). Deze (30) hoeven hadden land zowel Goy- als 
Rijnwaarts. De eigendommen waren dus langgerekt (2,5 km) en strekten zich uit tussen Gooyerdijk en 
Kleidijk. De Gooyerdijk keerde water afkomstig van de heuvelrug; de Kleidijk water afkomstig van de 
Rijn. 
Later toen de drooglegging van het gebied beter functioneerde zijn ook woningen aan de Gooyerdijk 
gebouwd. 
 
landgebruik 
Het landgebruik in het plangebied heeft over de laatste 150 jaar sterk gevarieerd. De diverse percelen 
zijn wisselend als akker of weiland benut. Tot 1970 heeft er aan de Gooyerdijk wel altijd een 
hoogstamboomgaard gestaan. Het bosperceel (3) is pas vanaf 1965 als zodanig in gebruik. Het 
snijgriend is nog recenter (>1990) aangelegd. Dit perceel (4) is eerder als akker (tot 1900), middenbos 
(tot 1950) en weer als akker (tot 2000 ?) benut. Eigenlijk is alleen perceel 5 altijd weiland geweest. 
Maar ook deze wordt nu anders gebruikt (snijmaïsteelt). 
Van oudsher zijn de kavelgrenzen in het onderzoeksgebied dicht beplant. Deze zijn ook nu nog en wel 
in de vorm van een strakke meidoornhaag, een losse elzenhaag en een open elzenrij aanwezig. 
De poel is in 1998 gegraven.   
 
bodem 

                                                
2 Handleiding Bestemmingsplannen 2006, provincie Utrecht. 
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Het plangebied ligt in een ontgonnen dekzandvlakte, waarvan de bovengrond door mensenhand is 
gevormd tot langgerekte ruggen, die enkele decimeters hoger liggen dan de parallelle sloten en 
greppels. De hoogte van het maaiveld varieert tussen ca. 4 en 3 m +NAP.  
Op de hoogtekaart is duidelijk een oost-west lopende (begraven) dekzandrug te zien (zie figuur 3). Dit 
lijkt een uiloper van de dekzandgordel, die ter hoogte van de Gooyerdijk zijn zuidgrens heeft.  
 

 
figuur 3: hoogte maaiveld in m NAP (bron: www.ahn.nl)  
 
Ten behoeve van het onderzoek naar de natuurontwikkelingpotenties zijn 12 grondboringen 
uitgevoerd. Hieruit blijkt dat op de lager gelegen delen het kleidek dikker en zwaarder is en dat deze 
uitwigt naar het noordoosten. In het noordelijk deel (aan de Gooyerdijk) ontbreekt een kleidek. Het 
zand in de bovengrond is hier wel (zeer) lemig. De grens tussen zand en klei wordt gemarkeerd door 
de overgang van meidoorn- naar elzenhaag. Op sommige plekken is het kleidek dikker dan 40 cm en 
in de ondergrond (tussen 20 en 50 cm) heel compact. Een dergelijke compacte kleilaag ontbreekt 
onder het griend.  
De bovengrond is humeus en los en ca. 25 cm dik (minerale eerdlaag). Tussen 20 en 100 cm minus 
maaiveld zitten roestvlekken. Op de laagst gelegen gronden begint vanaf 1m de permanent 
gereduceerde zone (CG-horizont). Het slootpeil is hoger dan de grondwaterstand. Dit wijst op 
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infiltratie. Op een enkele plek (noordoostrand bos) wijst de aanwezigheid van een bacterievlies op 
kwel.   
De bodem kan getypeerd worden als een beekeerdgrond met of zonder een kleidek (< 40 cm) of als 
kalkloze poldervaaggrond (kleidek > 40 cm). De grondwatertrap is III (GHG < 40 cm, GLG 80-120 cm 
–mv). 
De op kavel 1 opgebrachte grond betreft matig humeus, lemig zand. Deze laag is qua humus-  en 
leemgehalte niet homogeen of verlopend en maximaal 1 m dik. 
 
water 
De hoeveelheid kwel is gering of zelfs negatief. Oppervlakkig grondwater dat vanaf de heuvelrug 
toestroomt wordt afgevangen door de Gooyerwetering; dieper grondwater treedt pas uit ten zuiden 
van Langbroekerwetering.  
Het oppervlaktewater stroomt af in zuidwestelijke richting. De sloot aan de noordwestzijde van het 
plangebied is hoofdwatergang (met schouwplicht ?). Het water hierin wordt gestuwd. Er is een vast 
peil van +2,2 m NAP. De bodems van de meeste sloten en greppels zijn hoger, zodat de 
daadwerkelijke drooglegging minder diep is. Deze zijn dan ook vooral bedoeld om in natte tijden het 
regenwater direct af te voeren en zo verzuring te voorkomen.  
 
natuurbeleid 
Net ten noordwesten van het plangebied ligt het zoekgebied nieuwe natuur Langbroekerwetering I van  
600 ha groot, waarin 112 ha natuur moet worden gerealiseerd. Het ligt in de bedoeling om naast de 
bestaande en nieuwe bossen ook natuurrijke kruidachtige vegetatie te ontwikkelen in de vorm van 
bloemrijk grasland, ruigte en hei.  
 
Het dichtstbijzijnde beschermde natuurgebied ligt op meer dan 3 km. Het is het Natura 2000-gebied 
Kolland en Overlangbroek. Kolland en Overlangbroek zijn twee landgoederen in het stroomgebied van 
de Kromme Rijn tussen Wijk bij Duurstede en de Utrechtse heuvelrug. Het gebied is onderdeel van 
een kleinschalig cultuurlandschap waar actief beheerde essenhakhoutbosjes voorkomen. Dit 
essenhakhout op voedselrijke kleigronden in het rivierengebied vormt een in Europees opzicht 
uitermate zeldzaam bostype met een grote rijkdom aan paddestoelen en epifytische mossen en 
korstmossen3. 
  

4 Beschermde soorten  
Flora 
D.d. 9 februari 2011 zijn in het plangebied alleen algemene plantensoorten van vochtige en 
voedselrijke omstandigheden waargenomen.  
Er zijn geen wettelijk beschermde vaatplantensoorten in de zin van de Flora- en Faunawet 
aangetroffen.  
In het plangebied komen ook geen rode-lijstsoorten voor. 
 
In het verleden (1991) en in de wijdere omgeving (o.a. landgoederen Rhodesteyn, Hindersteyn, 
Gooyersteyn) zijn door medewerkers van de provincie Utrecht  o.a. Waterviolier, Kleine egelskop, 
Beekpunge, Echte koekoeksbloem, Elzenzegge, Gewone bermzegge, Gewone eikvaren, Holpijp, IJle 
zegge en de beschermde Tongvaren en Zwanenbloem aangetroffen.  
 
Volgens de gegevens in de databank van FLORON (1990-2010) komen er in de betreffende 
kilometerhokken 151-447 en 151-448 respectievelijk 1 en 1 beschermde en 0 en 2 bedreigde soorten 
voor (zie bijlage 1). Het betreft hier waarschijnlijk de eerder genoemde Zwanenbloem (categorie 1) en 
2 onbekende rode-lijstsoorten. 
In het onderzoeksgebied komt ook nog 1 bedreigde paddenstoelensoort voor (zie bijlage 1).  
 
Vegetatie 
In het plangebied zijn verschillende habitattypen te onderscheiden, t.w. sloot, poel, haag, weiland, 
akker, bos. 
De sloten zijn recent geschoond. Opvallend is wel het vele riet.  
De vegetatie van de poel wordt gedomineerd door soorten die gezamenlijk zure, voedselrijke 
omstandigheden indiceren zoals Pitrus, Mannagras, Grote lisdodde. 

                                                
3 www.minlnv.nl  
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In de haag groeit o.a. Wilde kamperfolie en Gelderse roos.  
Het vegetatietype van het weiland betreft de Rompgemeenschap van Ruw beemdgras en Engels 
raaigras (12RG01)4. Frequent voorkomende soorten van dit type naast genoemde grassoorten hier 
aanwezig zijn Paardenbloem, Witte klaver, Ridderzuring, Kruipende boterbloem en Madeliefje. 
De plantensoorten op de snijmaïsakker zijn heel algemene akkeronkruiden als Vogelmuur, 
Speerdistel, Fioringras, Gestreepte witbol, Straatgras, Scherpe boterbloem. 
De ondergroei van het bos en het griend wordt gedomineerd door Gestreepte witbol. Het 
vegetatietype betreft de Rompgemeenschap van Witbol en Stekelvaren binnen het Eiken-verbond 
(42RG1). Karakteristieke soorten van de kruidlaag zijn Speenkruid, Hondsdraf, Fluitenkruid, 
Ridderzuring, Gestreepte witbol, Smalle stekelvaren, Rietgras, Hennegras, Gewoon dikkopmos en Fijn 
laddermos. Het bosje is nog jong en heeft een gestoord karakter. Tot voor kort was het als 
fazantenbosje in gebruik. Inmiddels is er met veren van Ruwe berk, Beuk en Zomereik bijgeplant. In 
het griend groeien ook veel graslandsoorten als Jakobskruiskruid, Gewone berenklauw en Brunel. 
 

   
Riet en Zwarte els aan sloot tussen perceel 1 en 4          Open bosopstand met veel Gestreepte witbol op perceel 3  
 

   
Gelderse roos in elzenhaag tussen perceel 1 en 2                         Poel met Riet, Grote lisdodde en Pitrus op perceel 2 
 
Vogels 
D.d. 9 februari 2011 werden in het plangebied de volgende beschermde vogelsoorten waargenomen: 
Nijlgans, Kievit, Fazant, Huismus, Ekster, Kauw, Spreeuw, Merel, Houtduif, Koolmees, Zwarte kraai, 
Grote bonte specht, Vink, Staartmees, Boomkruiper, Kramsvogel, Pimpelmees, Roodborst. 
Huismus is een bedreigde broedvogelsoort (categorie gevoelig). Deze verblijven rond de bebouwing 
aan de Gooyerdijk. 
 
Er bestaat geen broedvogelinventarisatie van het gebied (zie bijlage 1).   
 
Zoogdieren 
Er zijn in het plangebied sporen van Haas, Mol, Veldmuis, Ree en (verwilderde) Huiskat 
waargenomen. Deze dieren zijn (algemeen = categorie 1) beschermd. 
Er lijkt in een van de bomen op perceel 3 een nest van Eekhoorn te zitten. Deze verblijft hier mogelijk 
tijdelijk vanwege de vele hazelaars. Eekhoorn is beschermd (categorie 2). 

                                                
4 Schaminee, J. e.a., 1995-1999: De vegetatie van Nederland I-V; Opulus Press, Leiden. 
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Er bestaan geen recente waarnemingen van vleermuizen in de omgeving van het plangebied (zie 
bijlage 1). Vleermuizen zijn streng beschermd (categorie 3). De bomen van het plangebied zijn 
dermate jong en/of klein dat ze geen verblijfplaats kunnen bieden aan vleermuizen. 
Het onderzoeksgebied is potentieel dassenleefgebied5. Er zijn nog geen waarnemingen bekend. 
Bij de kolonisatie van de bossen van het Kromme-Rijngebied (o.a. Hardenbroek en Beverweert) door 
Boommarter speelt het plangebied als migratieroute vanwege zijn openheid en drukte waarschijnlijk 
geen rol. 
 

  
Afdruk voor- en achterpoot Huiskat op perceel 1         Eekhoornnest in esdoorn perceel 3 
 
Amfibieën, reptielen en vissen 
In de directe omgeving (uitbreiding Oranjehof) zijn in 2009 Bruine kikker, Gewone pad, 
Bastaardkikker, Ringslang, Tiendoornige stekelbaars en Alver waargenomen6.  
De drie amfibiesoorten zijn algemeen beschermd (categorie 1). Ringslang is streng beschermd 
(categorie 3). 
Ringslang staat op de Rode lijst van in Nederland bedreigde diersoorten (categorie kwetsbaar). 
Alver staat op de Oranje lijst van in Utrecht bedreigde diersoorten (categorie bedreigd).  
 

   
Hoop van wilgentenen als broedhoop Ringslang? 

                                                
5 Bijtel, H. van den en J. Vink, 2003: De das in Zuidoost-Utrecht; bureau van den Bijtel, Driebergen-Rijsenburg. 
6 A.J.M. Schenkeveld, 2009|: Woningbouwlocatie Langbroek-Aanvullend natuuronderzoek; bureau Schenkeveld, Culemborg. 
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In het databestand van RAVON zitten ook waarnemingen van Ringslang voor de betreffende 
kilometerhokken 151-447 en 151-448 (zie bijlage 1). 
Het plangebied lijkt vanwege het water, de gevarieerde vegetatiestructuur en de broedhopen zeer 
geschikt als ringslangbiotoop. 
In de wijdere omgeving (uurhok 150-445) komen ook de streng beschermde Heikikker en Poelkikker 
voor7.  
 
Ongewervelde dieren   
D.d. 9 februari 2011 zijn geen waarnemingen van insecten of andere ongewervelde dieren 
opgetekend.  
Er zijn geen waarnemingen van bijzondere of beschermde ongewervelde dieren in de omgeving van 
het plangebied bekend (zie bijlage 1). 
 
Conclusie 
Het plangebied heeft zekere natuurwaarden. De belangrijkste hiervan zijn geconcentreerd in en langs 
de sloten, het griend en het bos. Dit betreft o.a. bijzondere water- en moerasplanten (waarschijnlijk), 
Eekhoorn, amfibieën, Ringslang. 
Om de precieze betekenis van het initiatief voor deze natuurwaarden te kunnen beoordelen is nog 
nader onderzoek nodig naar de status van de Ringslangpopulatie in het gebied. Verder bestaat er nog 
leemte in kennis over de verspreiding van vaatplanten, amfibieën (met mogelijk Poel- en Heikikker), 
broedvogels en vleermuizen in het onderzoeksgebied. 
 

5 Initiatief 
Ingreep 
Het initiatief bestaat uit de oprichting van een nieuw landgoed inclusief landhuis en bijgebouw.  
Figuur 4 toont het voorlopig ontwerp. 
 
Het nieuwe landgoed is ca. 5 ha groot. Het landhuis zelf ligt in het midden, ontsloten door een 
bomenlaan. Buiten het bouwvlak krijgen alle percelen de bestemming ‘’natuur’’. De natuurdoeltypen 
zijn waterplas/poel, moeras, nat schraalgrasland, droog en vochtig bloemrijk grasland, (wild)akker, 
bomenrij, hoogstamboomgaard, meidoornhaag, elzenhaag, leembos, kleibos . Deze typen worden in 
dit deel van het Kromme Rijn-gebied het meest kansrijk geacht. Verder worden er voor een aantal 
bijzondere soorten zoals Poelkikker, Ringslang, IJsvogel, Steenuil, Patrijs en Fazant speciale 
maatregelen genomen.  
Het gebied wordt door de herinrichting meer besloten. Landschappelijk gezien worden de kavels 
ingevuld met een combinatie van water, moeras, grasland, bolle akker, loofbos, hoogstamboomgaard, 
een beplante oprijlaan, een enkele poel, hagen en een rij elzen en eiken langs de sloot (zie figuur 4).  
Het waterpeil wordt niet opgezet.  
 

                                                
7 www.ravon.nl. 
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figuur 4: schetsontwerp nieuw landgoed Rhodesteyn te Langbroek 
 
Nadere invulling 
De waterpartij wordt uitgegraven tot +1,5 m +NAP. De oevers zijn flauw (1:5). De vrijgekomen grond, 
ca. 1.500 m3 wordt gebruikt voor de oprijlaan en het bouwvlak. Om verzuring te voorkomen loopt de 
plas over in de aangrenzende sloot. De drempel ligt op +3,0 m NAP. De oevers worden gemaaid: de 
achterzijde extensief (1x/ 2 jaar) in de winter; de voorzijde intensief (2x/jaar) in de zomer. Rond de 
plas staat verspreid wilgen-/gagelstruweel.  
De hoogstamboomgaard betreft appels, de oprijlaan peren.  
Het bos van kavel 3, de lorkengroep op kavel 4, de elzenrij tussen kavel 1 en 4, de meidoorn- en 
elzenhaag tussen kavel 1 en 2 en op de kop van kavel 2 blijven gespaard. Het beheer hiervan wordt 
gecontinueerd. 
Hoofdhoutsoorten van het nieuwe leembos rond de houthandel zijn Zomereik, Haagbeuk,  Beuk, 
Gewone es, Zoete kers, Winterlinde. Hoofdhoutsoorten van het kleibos op de grens met het sportpark 
(kavel 5) zijn Gewone es, Zwarte els, Schietwilg, Zomereik. Beide bossen worden met bosplantsoen 
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ingeplant. Op de zuidoostelijke grens van kavel 1 worden veren Zomereik geplant.  
Het grasland wordt de eerste (5 ?) jaren eerst uitgemijnd door intensief (3x/jaar) te maaien en alleen 
met Kalium te mesten. Het maaisel wordt afgevoerd. Daarna wordt het grasland extensiever gemaaid 
en/of (na)beweid.  
De akker op het opgehoogde deel van kavel 1 wordt ingezaaid met wintergraan (60 kg/ha). Deze 
wordt in de zomer geoogst. In de herfst wordt ruige stalmest opgebracht en ondergeploegd. 
Vervolgens wordt weer ingezaaid. Elke jaar blijft ¼ deel van het perceel braakliggen. Er worden geen 
gewasbeschermingsmiddelen of kunstmest toegepast. 
Het wandelpad volgt min of meer de noordwestelijke contour van het nieuwe landgoed, verbindt het 
sportpark Oranjehof met de Gooyerdijk en zal extensief (< 10 personen/dag) gebruikt worden. Honden 
zijn verboden. 
 
Effecten 
De belangrijkste ecologische gevolgen van het initiatief hangen samen met de nieuwbouw (1), het 
grondverzet (2), de landinrichting (3) en het veranderd gebruik (natuur, wonen en recreatief 
medegebruik i.p.v. agrarische bedrijfsvoering) (4). 
  
Ad 1) De bouwplaats ligt in het snijgriend. Deze is onderdeel van het leefgebied van Ringslang. Hier 

is nog verder onderzoek naar nodig. Voorafgaand aan het bouwrijp maken en ook tijdens de 
bouw zal de bouwplaats moeten worden afgeschermd en slangenvrij gemaakt/gehouden. Dit 
slangenvrij maken gebeurt in het voorjaar (april/mei). 
Tijdens de nieuwbouw treedt door lawaai, bouwlampen, (auto)bewegingen en het verspreiden 
van vervuilende stoffen verstoring van de natuur in de omgeving op. De omvang hiervan is 
beperkt en reikt zeker niet tot de (beschermde) natuurgebieden in de omgeving. Wel kunnen 
verblijfplaatsen van beschermde soorten als Eekhoorn en vleermuizen verstoord raken. Hier 
moet nog nader onderzoek naar gebeuren.  

 
Ad 2) Bij de vergraving van de slootkanten en de aanleg van de waterpartij kunnen de streng 

beschermde soorten Poelkikker, Heikikker en Ringslang worden verstoord of gedood. Het is 
daarom belangrijk dat het grondverzet buiten de kwetsbare voortplantings- en 
overwinteringsperiode wordt uitgevoerd. Dit betekent dat alleen in de maanden juli, augustus 
en september kan worden gegraven. Voorafgaand aan het graven moeten de dieren worden 
weggevangen. Deze kunnen in de directe omgeving of in de reeds vergraven sloten worden 
teruggezet.  

 
Ad 3) De omvorming van landbouwgrond naar natuur, de aanleg van de landschapselementen, 

oprijlaan en wandelpad hebben een positief natuureffect. Er ontstaan vestigingsmogelijkheden 
voor veel andere planten- en diersoorten dan in de huidige situatie. De soortdiversiteit neemt 
toe. Door enkele gerichte maatregelen (ijsvogelwand, broeihoop, braakland, nestkasten) 
betreft dit ook kwetsbare soorten als IJsvogel, Ringslang, Patrijs, Steenuil.   

 
Ad 4) Het veranderde gebruik (van agrarisch bedrijf naar wonen en natuur) betekent een 

vermindering van de storingsfactoren vermesting, verontreiniging en verzuring. Het 
woongebruik en de daarmee samenhangende uitstoot van milieubelastende stoffen is niet 
veel groter dan die van een gemiddelde eengezinswoning. 
De betreffende landbouwgronden (kavel 1,2 en 5) zijn de laatste jaren in gebruik gegeven aan 
agrarische bedrijven in de omgeving. Bemesting en gewasbescherming zijn volgens de 
gangbare normen gebeurd. Dit betekent dat de belasting van de bodem met P, N, K de 
afgelopen jaren steeds minder is geworden. Deze bedraagt op dit moment maximaal 170 kg 
N/ha uit dierlijke mest. Er is echter nog steeds sprake van uitspoeling naar het grondwater. 
Verder moet vermeld dat de bodem waarschijnlijk fosfaatverzadigd is. Het stoppen of 
substantieel verminderen van de bemesting en het uitmijnen van de fosfaat is daarom een 
positief effect. 
In de nieuwe situatie neemt de hoeveelheid verkeerbewegingen, licht en geluid toe. Het effect 
hiervan is waarschijnlijk niet groot. Een en ander is vooral afhankelijk van de aanwezigheid 
van kwetsbare soorten. Hier moet nog nader onderzoek naar worden verricht. 

 
Bovengenoemde gevolgen worden hieronder eerst aan de Flora- en faunawet en vervolgens aan het 
provinciale natuurbeleid getoetst. Omdat de dichtstbijzijnde beschermde natuurgebieden ver weg 
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liggen en de ingreep klein is, hoeft het initiatief niet getoetst te worden aan de bepalingen in de 
Natuurbeschermingswet.  
 
Flora –en faunawet 
De vestiging van het nieuwe landgoed heeft in de aanlegfase mogelijkerwijs een negatief effect op 
streng beschermde soorten. Dit zijn hoogstwaarschijnlijk Ringslang, Eekhoorn en mogelijk ook 
vleermuizen, Hei- en Poelkikker. Om welke soorten het precies gaat en in welke mate de schade 
optreedt moet nog onderzocht worden. Omdat natuurontwikkeling en –beheer een belangrijk 
onderdeel van de ingreep zijn is er voldoende ruimte om deze schade te mitigeren. Dit moet door 
nader onderzoek in beeld gebracht worden.  
 
EHS 
De toetsing van de ingreep aan het natuurbeleid van de provincie Utrecht wordt bepaald door de 
vaststelling of het plangebied al dan niet wezenlijke kenmerken en waarden bezit. Door GS zijn 
hiervoor 4 hoofdaspecten vastgesteld: 

1) De aanwezigheid van zones met een bijzondere ecologische kwaliteit 
2) Gebieden die bepalend zijn voor de aaneengeslotenheid en robuustheid van de EHS 
3) De aanwezigheid van bijzondere soorten 
4) De aanwezigheid van essentiële verbindingen  

Deze hoofdaspecten worden hieronder 1 voor 1 aan de orde gesteld. 
 
Ad 1) Het plangebied zelf heeft beperkte natuurwaarde. Bosperceel en griend zijn niet 

gekwalificeerd volgens de provinciale criteria8. Het is ook geen waardevolle oude boskern. Het 
provinciale natuurdoeltype van het bos is multifunctioneel bos. Het griend is niet benoemd 
(geen onderdeel van de EHS). 

 
Ad 2) Het plangebied zelf (minus bos) ligt buiten de EHS, maar grenst hier aan westzijde wel (bijna) 

aan. De natuurontwikkeling maakt de EHS daarom meer aaneengesloten en robuuster.  
 
Ad 3) Plangebied en omgeving herbergen mogelijk enkele streng beschermde en bedreigde 

soorten. Dit wordt nog onderzocht. In het kader van de natuurontwikkeling moet het mogelijk 
zijn eventuele schade te mitigeren. Hiervoor wordt nog een plan opgesteld. 

 
Ad 4) De ingreep heeft een positieve werking op de functie van het plangebied e.o. als 

verbindingszone (F in het natuurgebiedsplan Kromme Rijn, 2001). 
 

6 Conclusie 
Natuurwetgeving 
De ingreep valt vanwege de ligging niet onder de bepalingen van de Natuurbeschermingswet. 
 
De Flora- en faunawet heeft wel juridische consequenties voor het plan. Vanwege de aanwezigheid 
van streng beschermde soorten als Ringslang worden in de aanlegfase mogelijkerwijs 
verbodsbepalingen overtreden. Omdat natuurontwikkeling en –beheer een belangrijk onderdeel van 
de ingreep zijn is er voldoende ruimte om eventuele schade te mitigeren. Dit moet door nader 
onderzoek in beeld gebracht worden. Dit onderzoek richt zich vooral op amfibieën, broedvogels en 
vleermuizen. 
 
Natuurbeleid 
In het hierboven staande is het initiatief alleen getoetst aan de natuurwetgeving. Er rust echter ook 
planologische bescherming op de omgeving van het gebied. De overige gronden van het landgoed 
Rhodesteyn-Hindersteyn zijn in het Streekplan (2005) bijna allemaal aangewezen als onderdeel 
(bestaande natuur en zoekgebied nieuwe natuur) van de ecologische hoofdstructuur van Nederland 
(EHS). Direct ten noorden van het plangebied loopt een ecologische verbindingszone. Voor dergelijke 
gebieden geldt het nee, tenzij…principe. Echter omdat de ingreep door de natuurontwikkeling en –
beheer een uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de bestaande natuur betekent, moet deze als 
positief worden beoordeeld en wel vooral op de punten 2 en 4 van het Utrechtse toetsingskader (zie 
hierboven). 

                                                
8 Zie website ‘buiten in beeld’. 
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7 Bijlagen 
Bijlage 1: Het Natuuloket, 2011: Beknopte eenmalige levering uit de NDFF. 
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Beknopte eenmalige 
levering uit de NDFF

disclaimer De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijke 
landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare 
waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is in 
opbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de 
NDFF zijn door de Gegevensautoriteit Natuur gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek 
kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten. 

naam project rhodesteijn

doel project nieuw landgoed

datum wo, 09/02/2011 - 15:53

ordernummer OHNL-2011-884

geselecteerde kilometerhokken

151-448,151-447
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Op de volgende pagina‘s vindt u eerst de beknopte eenmalige levering en vervolgens 
de toelichting erop.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Het 
Natuurloket:
e-mail:info@natuurloket.nl
telefoon: 0800 2356333

mailto:info@natuurloket.nl
mailto:info@natuurloket.nl
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151-447 vaatplanten mossen korstmossen paddenstoelen zoogdieren vogels amfibieën reptielen vissen dagvlinders macronachtvlinders micronachtvlinders libellen
sprinkhanen en 

krekels
overige 

ongewervelden
zeeorganismen

Rode-Lijstsoorten 1 1 1

Ffwet soorten 
tabel 1 1 3 1

Ffwet soorten 
tabel 2+3 1

Ffwet vogels 2

Hrl soorten bijlage 
II

Hrl soorten bijlage 
IV

aantal soorten 214 1 1 4 2 * 1 1 8 6 2

volledigheid 
onderzoek goed matig niet slecht slecht slecht/slecht slecht slecht niet redelijk slecht niet slecht niet niet niet

onderzoeksperiode 1990-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010

151-448 vaatplanten mossen korstmossen paddenstoelen zoogdieren vogels amfibieën reptielen vissen dagvlinders macronachtvlinders micronachtvlinders libellen
sprinkhanen en 

krekels
overige 

ongewervelden
zeeorganismen

Rode-Lijstsoorten 2 1

Ffwet soorten 
tabel 1 1 4 2

Ffwet soorten 
tabel 2+3 1 1

Ffwet vogels

Hrl soorten bijlage 
II

Hrl soorten bijlage 
IV

aantal soorten 220 5 2 1 13 4

volledigheid 
onderzoek goed niet niet niet slecht niet/slecht goed matig niet slecht niet niet matig niet niet niet

onderzoeksperiode 1990-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010
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Toelichting op de tabel 
 
 
Soortgroepen 
In de gehanteerde indeling is Overige ongewervelden een diverse groep met daarin alle 
wespen, bijen, mieren, netvleugelige, steenvliegen, kevers, vliegen, muggen, haften, 
wantsen, cicaden, luizen, schorpioenvliegen en overige insecten, spinnen, mijten, 
hooiwagens, duizendpoten, miljoenpoten, pissebedden, kakkerlakken, oorwormen, 
weinigpotigen, vlokreeften, lagere kreeftachtigen, weekdieren, slakken, ringwormen, 
snoerwormen en wormachtigen zoals bloedzuigers. 
Onder de soortgroep Zeeorganismen vallen: hydroidpoliepen, mosdiertjes, 
mysisgarnalen, ribkwallen, stekelhuidigen, zakpijpen, zeepissebedden, zeepokken, 
eendenmossels, krabbezakjes, zeespinnen en grote kreeftachtigen (kreeften, krabben en 
garnalen). Dit betekent dat waarnemingen van de Europese kreeft (Astacus astacus) en 
andere in zoetwater levende rivierkreeften onder Zeeorganismen te vinden zijn. 
Zeezoogdieren zijn te vinden onder Zoogdieren. 
 
 
Rode-Lijstsoorten 
In de tabel staat voor elk kilometerhok per soortgroep vermeld hoeveel soorten op de 
Rode Lijst staan. Rode Lijsten worden formeel vastgesteld door het ministerie van LNV. 
De gehanteerde Rode Lijsten zijn (inclusief link naar website van ministerie van LNV met 
verwijzing naar pdf van het besluit): 
vaatplanten:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004  
mossen:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
korstmossen:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 1 
paddenstoelen:  Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 2 
zoogdieren:   Besluit Rode Lijsten 4 september 2009  
vogels:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
amfibieën:   Besluit Rode Lijsten 4 september 2009 
reptielen:   Besluit Rode Lijsten 4 september 2009 
vissen:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
dagvlinders:   Besluit Rode Lijsten 4 september 2009 
macronachtvlinders:  geen Rode Lijst 
micronachtvlinders:  geen Rode Lijst 
libellen:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
sprinkhanen en krekels: Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
overige ongewervelden: Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 3 
zeeorganismen:  geen Rode Lijst 
 
 
Ffwet soorten tabel 1 
Alle soorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet, te vinden in de pdf op de website van 
het ministerie van LNV (beschermde soorten van de Flora- en faunawet). 
 
 

                                                 
1 Na vaststelling van de Rode Lijst is gebleken dat Haematomma ochroleucum onterecht 
op de Rode Lijst stond; deze is er vervolgens van afgehaald (verantwoording Database 
Soorten in wetgeving en beleid). 
2 De Rode Lijst voor paddenstoelen uit 2009 is nog niet geïmplementeerd in de NDFF; 
hier vindt u het Besluit: Besluit Rode Lijsten 4 september 2009. 
3 het gaat hier om besluiten voor de soortgroepen bijen, kokerjuffers, steenvliegen, 
haften, platwormen en land- en zoetwaterweekdieren. 
 

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=42002
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=42002
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=42002
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=42002
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=14091
http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/sites/lnv.db/contents/i000263/verantwoording_soortendatabasebewerkt4.pdf
http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/sites/lnv.db/contents/i000263/verantwoording_soortendatabasebewerkt4.pdf
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=42002


 

Ffwet soorten tabel 2+3 
Soorten van tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet, te vinden in de pdf op de website 
van het ministerie van LNV (beschermde soorten van de Flora- en faunawet). 
 
 
Ffwet vogels 
Alle vogelsoorten, behalve exoten, zijn beschermd krachtens de Flora- en faunawet. 
 
 
Hrl soorten bijlage II 
In de Europese Habitatrichtlijn staan in Bijlage II de soorten waarvoor beschermde 
gebieden moeten worden aangewezen. Op de site van het ministerie van LNV kunt u een 
overzicht vinden van de soorten (beschermde soorten Habitatrichtlijn Bijlage II). Welke 
gebieden dit zijn is per soort op te zoeken via Natura 2000-gebieden. 
 
 
Hrl soorten bijlage IV 
In de Europese Habitatrichtlijn staan op Bijlage IV de soorten aangewezen die strikt 
beschermd zijn; de meeste soorten staan in tabel 3 van de Flora- en faunawet. Op de 
website van het ministerie van LNV kunt u een overzicht vinden: beschermde soorten 
Habitatrichtlijn Bijlage IV. 
 
 
Aantal soorten 
Het totaal aantal soorten per soortgroep per kilometerhok in de periode zoals 
aangegeven. Meegenomen zijn alle waarnemingen: 

 die geheel of gedeeltelijk binnen de selectie liggen; 
 die zijn gevalideerd en daarbij de classificatie ‘betrouwbaar’ hebben 

meegekregen; 
 waarvan de bronhouder heeft aangegeven dat ze uitgeleverd mogen worden. 

Indien er een asterisk (*) in het veld staat betekent dit dat een deel van de 
waarnemingen pas na expliciete toestemming van de bronhouder mag worden 
uitgeleverd. Het kan dus zijn dat in de Eenmalige levering niet alle waarnemingen 
worden geleverd die optellen tot de Beknopte eenmalige levering. Ook kan het zijn dat 
deze gegevens later worden geleverd. 
 
 
Volledigheid onderzoek 
Voor elke soortgroep is aangegeven hoe volledig een specifiek kilometerhok is 
onderzocht. Er wordt hierbij gewerkt met een normering in maximaal 5 klassen: Niet, 
Slecht, Matig, Redelijk en Goed onderzocht. In onderstaande toelichting is per soortgroep 
aangegeven welke regels hierbij gehanteerd zijn en over welke periode. 
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http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=14091
http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/get?site=lnv.db&view=lnv.db&page_alias=zoekwet&show=speciesList&rid=28
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/
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http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/get?site=lnv.db&view=lnv.db&page_alias=zoekwet&show=speciesList&rid=33


 

Vaatplanten (1990 – 2010) 

Om de volledigheid van onderzoek vast te stellen wordt het soortenaantal per 
kilometerhok vergeleken met het gemiddeld soortenaantal van een kilometerhok in 
dezelfde regio. Dit aantal is afhankelijk van onder andere bodemtype, 
waterhuishouding, schaal van het landschap en bodemgebruik. Daarom is de indeling 
van Nederland in 38 ecodistricten gebruikt als regio-indeling. Het gemiddeld aantal 
soorten per kilometerhok is bepaald aan de hand van inventarisaties uit het verleden. 
De aanname hierbij is dat de in het verleden vastgestelde floristische waarden een 
goede basis vormen voor een benadering van de actuele waarden. Het gemiddeld aantal 
aangetroffen soorten per kilometerhok loopt van 127 (grote, recente polders) tot 306 
(kalkrijke duinen). 

klasse definitie 

goed aantal soorten is groter dan het gemiddelde van het ecodistrict minus de 
standaarddeviatie 

redelijk n.v.t. 

matig overige gevallen 

slecht aantal soorten per kilometerhok is kleiner dan 26 of, als het aantal soorten kleiner 
is dan het gemiddelde van het ecodistrict, minus tweemaal de standaarddeviatie. 

niet geen waarnemingen 

 

Mossen (2000 – 2010)  

Gegevens van mossen zijn veelal afkomstig van natuurgebieden en stedelijk gebied. De 
meeste bedreigde mossoorten komen vooral voor op vochtige plaatsen en in bossen. 

klasse definitie 

goed meer dan 30 soorten 

redelijk 11-30 soorten 

matig 1-10 soorten 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

 

Korstmossen (2000 – 2010) 

Gegevens van korstmossen zijn voornamelijk afkomstig van bos, heide en stuifzand, 
laanbomen en muren van oude gebouwen. Korstmossen kunnen in alle seizoenen 
worden gevonden. 

klasse definitie 

goed meer dan 20 soorten 

redelijk 11-20 soorten 

matig 1-10 soorten 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 
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Paddenstoelen (2000 – 2010) 

Om de volledigheid van een inventarisatie te definiëren zouden voor elk kilometerhok 
naast de aantallen waarnemingen en soorten ook specifieke biotoopkenmerken moeten 
worden meegewogen. Voor paddenstoelen is een dergelijke weging nog niet op 
landelijke schaal mogelijk. Vooralsnog wordt uitgegaan van het globale (niet statistisch 
onderbouwde) ervaringsfeit dat een "serieus" onderzoek in een hok in een goede tijd 
minstens een bepaald aantal verschillende soorten moet opleveren, met een eveneens 
globale correctie voor het feit dat dit aantal in een "goed" hok met minder 
waarnemingen wordt bereikt dan in een "slecht" hok. 

klasse definitie 

goed 250 of meer soorten; of 

1000 of meer waarnemingen 

redelijk overige gevallen 

matig n.v.t. 

slecht minder dan 50 soorten; of 

minder dan 100 waarnemingen 

niet geen waarnemingen 

 

Zoogdieren (2000 – 2010) 

Voor zoogdieren is de onderzoekskwaliteit voor een kilometerhok bepaald op grond van 
twee aspecten die voor de totaalscore worden opgeteld. 
 
1. het aantal waargenomen soorten sinds het jaar 2000 
aantal soorten aantal punten 
1 0 
2-4 5 
5-9 10 
10-99 15 
 
2. uitvoering van een of meerdere projecten van het Netwerk Ecologische Monitoring of 
het VerspreidingsONderzoek LandZoogdieren (VONZ), waarin de aanwezigheid van een 
bepaalde set soorten (bijvoorbeeld muizen en spitsmuizen of vleermuizen) systematisch 
bepaald wordt. 

NEM- of VONZ-project aantal punten 
braakbalmonitoring 15 
vleermuiswintertellingen 30 
muizen vangen met 
inloopvallen 

30 

vleermuiszoldertellingen 30 
hazelmuistellingen 10 
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klasse definitie 

goed 100 – 1000 punten 

redelijk 65 – 99 punten 

matig 25 – 64 punten 

slecht 0 – 24 punten 

niet geen waarnemingen 

 

Vogels (2000 – 2010) 

In de regel wordt er bij vogels onderscheid gemaakt tussen broedvogels (reproduceren) 
en water- en wintervogels (foerageren en pleisteren). Voor beide wordt in de tabel de 
onderzoeksvolledigheid gegeven, eerst broedvogels, dan water- en wintervogels. 

Voor het bepalen van de volledigheid van onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het 
aantal vastgestelde soorten maar ook naar de onderzoeksintensiteit (is een gebied c.q. 
kilometerhok voldoende bekeken om iets te zeggen over het voorkomen van de 
vogelbevolking). Losse waarnemingen worden in deze berekening niet meegenomen. 

Broedvogels 
In de jaren 1998-2000 is er in het kader van het Atlasproject van de Nederlandse 
Broedvogels in geheel Nederland gewerkt aan het vergaren van broedvogeldata op het 
niveau van kilometerhokken. In besloten tot halfopen landschappen wordt 70-80% van 
de werkelijk in een kilometerhok aanwezige soorten vastgesteld. In open landschappen 
wordt uitgegaan van minimaal 80-100%. Een kilometerhok waar atlaswerk heeft 
plaatsgevonden wordt als redelijk onderzocht gekwalificeerd. 

Het Landelijk Soortenonderzoek Broedvogels (LSB) is in zijn huidige opzet in 1996 van 
start gegaan. Het richt zich op het jaarlijks verzamelen van de aantallen broedgevallen 
van in kolonies broedende soorten en de aantallen broedgevallen van zeldzame soorten. 
Van een selectie van zeldzame broedvogelsoorten wordt hierbij ook de verspreiding 
jaarlijks in kaart gebracht. Van de kolonievogelsoorten mag uitgegaan worden van een 
vrijwel landdekkende inventarisatie. 
Een kilometerhok is matig onderzocht als er na 1993 drie of meer keren een kolonie- 
en/of zeldzame soort is gemeld. 

Het Broedvogel Monitoring Project (BMP) is in 1984 van start gegaan en heeft tot doel 
de aantalveranderingen van min of meer algemene vogelsoorten te volgen. In vaste 
proefvlakken van 15 tot 500 hectare groot verspreid over Nederland wordt jaarlijks een 
vaste selectie aan soorten onderzocht. De selectie van soorten kan bestaan uit alle 
soorten of uit een set van bijzondere soorten, bijvoorbeeld alleen weidevogels (BMP-W). 
Een kilometerhok is goed onderzocht als er na 1995 twee keer een proefvlak is 
onderzocht. Als er een BMP-W proefvlak is onderzocht is het kilometerhok redelijk 
onderzocht. 
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klasse definitie 

goed na 1995 twee keer een proefvlak BMP 

redelijk proefvlak BMP-W; of 

atlasproject 1998-2000 

matig drie of meer keer een kolonie- of zeldzame soort (LSB) gemeld 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

Water- en wintervogels 
Vanaf seizoen 1992/93 is de coördinatie van de watervogeltellingen ondergebracht bij 
SOVON. Het gaat daarbij om de maandelijkse ganzen- en zwanentellingen, maandelijkse 
tellingen van de Zoete Rijkswateren, de midwintertelling in januari en tellingen in de 
Waddenzee. Bij een evaluatie van deze verscheidenheid aan watervogelprojecten, bleek 
de genoemde opzet niet geheel te voldoen. Door de projectmatige aanpak bleef de 
informatie over het voorkomen van watervogels versnipperd. Met ingang van het 
winterhalfjaar 2000/01 is het netwerk aan telgebieden uitgebreid, wordt het merendeel 
van de belangrijke watervogelgebieden in het winterhalfjaar maandelijks geteld en 
worden alle projectresultaten in een gezamenlijk rapport opgenomen. 

Een kilometerhok is goed onderzocht als er >25 maanden geteld is in de laatste 5 jaar. 
Als er >10 en <25 maanden is geteld in de laatste 5 jaar is het hok redelijk onderzocht. 
>5 en <10 maanden geteld is matig onderzocht. 

Het Punt Transect Tellingenproject (PTT) is het oudste monitoringproject van SOVON en 
werd in 1978 in het leven geroepen omdat van veel, vooral algemeen voorkomende, 
wintervogels vrijwel niets bekend was over de aantalsontwikkelingen binnen Nederland. 
De doelstellingen van het door SOVON en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
opgezette project waren (a) het volgen van de aantalsontwikkelingen van zoveel 
mogelijk soorten winter- en trekvogels door de jaren heen, zo mogelijk in relatie tot de 
achterliggende oorzaken en (b) het volgen van de veranderingen in de verspreiding van 
winter- en trekvogels. De uitvoering van het project is op alle punten gestandaardiseerd 
en houdt in dat waarnemers puntsgewijs op een vaste route gedurende een vaste tijd 
alle vogels tellen. 

Als er minimaal 2 punten meerjarig zijn onderzocht is het kilometerhok matig 
onderzocht. In alle andere gevallen is het kilometerhok slecht onderzocht. 

klasse definitie 

goed watervogeltellingen gedurende meer dan 24 maanden in de afgelopen 5 jaar 

redelijk watervogeltellingen gedurende 11 tot 24 maanden in de afgelopen 5 jaar 

matig meerjarig PTT van minimaal 2 punten; of 

watervogeltellingen gedurende 5 – 10 maanden in de afgelopen 5 jaar 

slecht niet minimaal 2 punten meerjarig PTT; of 

watervogeltellingen gedurende minder dan 5 maanden in de afgelopen 5 jaar 

niet geen waarnemingen 
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Amfibieën (2000 – 2010) 

Het aantal waarnemingen is in eerste instantiebepalend voor de onderzoekskwaliteit. 
Daarnaast worden er correcties toegepast op basis van de periode waarin de 
waarnemingen zijn gedaan en op basis van de aantallen soorten die wel of niet op de 
Rode Lijst staan. 

klasse definitie 

goed meetnetactiviteit in het kilometerhok; of 

meer dan 15 waarnemingen 

redelijk 8 – 14 waarnemingen 

matig 3 – 7 waarnemingen 

slecht 1 – 2 waarnemingen 

niet geen waarnemingen 

 
correctie 1 
Voor elke soort zijn zogenaamde “vroege” en “late” perioden van waarnemingen 
vastgesteld. Indien er in een kilometerhok meerdere waarnemingen uit de vroege en de 
late periode zijn gedaan, wordt een klasse hoger aan het kilometerhok gekoppeld. 

waarneming van: periode 

een willekeurige salamander in de periode februari – april vroeg 

een Gewone pad, Heikikker of Bruine kikker in de periode februari – juni vroeg 

een willekeurige salamander in de periode mei – augustus laat 

een willekeurige pad of kikker in de periode mei – augustus NIET zijnde van de 
Gewone pad of Heikikker of Bruine kikker 

laat 

 
correctie 2 
Bovenop de bovenstaande indeling en eerste correctie vindt nog een tweede correctie 
plaats als onderstaande geldt. Dit gebeurt alleen indien er sprake is van een exacte 
overeenkomst; is dat niet het geval dan vindt er geen verdere correctie plaats. 
 

aantal Rode-
Lijstsoorten 

aantal soorten niet 
op de Rode Lijst 

correctie 

1 of meer 5 of meer een klasse hoger 

2 of meer 4 een klasse hoger 

3 of meer 3 een klasse hoger 

1 of meer 0 een klasse lager indien Matig, Redelijk of Goed 
onderzocht 
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Reptielen (2000 – 2010) 

Het aantal waarnemingen is in eerste instantie bepalend voor de onderzoekskwaliteit. 
Daarnaast worden er correcties toegepast op basis van de periode waarin de 
waarnemingen zijn gedaan en op basis van de aantallen soorten die wel of niet op de 
Rode Lijst staan. 
 
klasse definitie 

goed meetnetactiviteit in het kilometerhok; of 

meer dan 8 waarnemingen 

redelijk 4 – 7 waarnemingen 

matig 2 – 3 waarnemingen 

slecht 1 waarneming 

niet geen waarnemingen 

 
correctie 1 
Voor elke soort zijn zogenaamde “vroege” en “late” perioden van waarnemingen 
vastgesteld. Indien er in een kilometerhok meerdere waarnemingen uit de vroege en de 
late periode zijn gedaan, wordt een klasse hoger aan het kilometerhok gekoppeld. 
 
waarneming in de maanden: periode 

februari - mei vroeg 

juni - augustus laat 

 
correctie 2 
Bovenop de bovenstaande indeling en eerste correctie vindt nog een tweede correctie 
plaats als onderstaande geldt. Dit gebeurt alleen indien er sprake is van een exacte 
overeenkomst; is dat niet het geval dan vindt er geen verdere correctie plaats. 
 
aantal Rode-Lijstsoorten correctie (indien mogelijk) 

als Gladde slang is gezien een klasse hoger 

als naast Gladde slang ook andere soort gezien twee klassen hoger 

als of Adder of Ringslang of Hazelworm of Muurhagedis gezien eenklasse hoger 

 

Vissen (2000 – 2010) 

De inventarisatieactiviteit voor vissen is hoofdzakelijk gebaseerd op het aantal 
aangetroffen soorten en het aantal bezoeken per kilometerhok. In de goed onderzochte 
hokken wordt een goed beeld verwacht van de kwalitatieve samenstelling van de 
visfauna in de genoemde onderzoeksjaren. Aanvullingen op deze soortenlijst kunnen 
voornamelijk nog verwacht worden bij toepassing van andere vismethodieken en/of 
veranderende milieuomstandigheden of uitbreiding van verspreidingsgebieden van 
individuele soorten. 
Van de redelijk onderzochte hokken wordt geen volledig beeld verwacht van de 
kwalitatieve samenstelling van de visfauna. Aanvullingen kunnen verwacht worden door 
meer veldwerk, toepassing van andere vismethodieken en/of veranderende milieu-
omstandigheden of uitbreiding van verspreidingsgebieden van individuele soorten. 
Slecht onderzocht zijn alle kilometerhokken die niet in een van beide bovengenoemde 
categorieën vallen.  
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De waarnemingen in het databestand van RAVON hebben hoofdzakelijk betrekking op 
vangsten met een steeknet. Elk vangstmiddel is echter selectief: het steeknet levert 
vooral veel jonge vis op en kleinere vissoorten. Juist veel van deze kleinere soorten 
vallen onder de Flora- en faunawet of de Habitatrichtlijn. Het schepnet is met name 
geschikt voor kwalitatieve bemonstering van kleinere watertypen als beken, sloten, 
weteringen en poelen. Voor meer kwantitatieve bemonsteringen worden doorgaans 
andere methodieken toegepast. 

klasse definitie 

goed 10 of meer soorten 

redelijk 5 – 9 soorten; of 

3 – 4 soorten, waarbij verhouding “aantal waarnemingen:aantal soorten” 2 of 
groter 

matig 3 – 4 soorten, waarbij verhouding “aantal waarnemingen:aantal soorten”  kleiner 
dan 2 

slecht 1 – 2 soorten 

niet geen waarnemingen 

 

Dagvlinders (2000 – 2010) 

Dagvlinders vliegen niet gedurende het gehele jaar. Sommige soorten vliegen in een 
generatie, die vaak niet meer dan vier tot zes weken als vlinder aanwezig is. De in het 
bestand opgeslagen waarnemingen zijn grotendeels gebaseerd op de waarnemingen van 
vlinders en slechts incidenteel op die van eitjes, rupsen of poppen. De momenten in een 
jaar dat in een kilometerhok naar vlinders is gekeken bepaalt dus de kans dat de 
aanwezige soorten allemaal gezien zijn. Voor de bepaling van de volledigheid van het 
onderzoek is dan ook gekeken naar de spreiding van de bezoeken over het seizoen in 
een kilometerhok waarbij aangenomen wordt dat in zeeklei, laagveen- en 
rivierengebieden gemiddeld minder soorten worden vastgesteld. Voor elke periode in 
het jaar dat het zinvol is om naar vlinders te kijken wordt een puntenaantal toegekend. 
Hierbij wordt niet meer gekeken naar het aantal waarnemingen in die periode. 

 periode week punten 

A 1 januari – 31 maart en/of 30 september – 31 december 1 – 13, 40 –52 1 

B 1 april – 12 mei 14 – 19 1 

C 13 mei – 9 juni 20 – 23 3 

D 10 juni – 7 juli 24 – 27 2 

E 8 juli – 4 augustus 28 – 31 4 

F 5 augustus – 29 september 32 – 39 2 

G geen datum, wel jaar 0 1 
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klasse definitie 

goed hogere zandgronden, duingebied en Zuid-Limburg: 10 of meer punten 

zeeklei, laagveen en rivierengebied: 8 of meer punten 

redelijk hogere zandgronden, duingebied en Zuid-Limburg: 5 – 9 punten 

zeeklei, laagveen en rivierengebied: 5 – 7 punten 

matig 3 – 4 punten 

slecht 1 – 2 punten 

niet 0 punten 

 

Nachtvlinders (micro’s en macro’s) 
De groepen van macro- en micronachtvlinders zijn soortenrijke groepen. Uit ervaring is 
gebleken dat het niet makkelijk is om alle soorten die in een hok voorkomen binnen 
enkele bezoeken en met slechts enkele onderzoeksmethoden vast te stellen. Goed 
nachtvlinderonderzoek bestaat daardoor eigenlijk uit het veelvuldig bezoeken van een 
gebied gedurende vele jaren en in vele seizoenen met verschillende technieken (licht, 
stroopsmeren, zichtwaarnemingen, etc.). Pas dan kan er een completere indruk bestaan 
van het werkelijke aantal soorten dat er voor komt. Om een indicatie te hebben van de 
soortenrijkdom in een gebied is het noodzakelijk de kennis van de omliggende hokken te 
betrekken bij de bepaling voor een onderzoeksdekking. De nu gehanteerde methode gaat 
uit van de verhouding tussen het aantal waargenomen soorten en het aantal theoretisch 
waar te nemen soorten. Dit geschiedt voor beide soortgroepen apart. Dat moet ook wel, 
want het aantal waarnemers, het aantal soorten en het aantal waarnemingen per groep 
verschilt enorm. 
Voor beide soortgroepen wordt per kilometerhok het aantal soorten bepaald dat er is 
vastgesteld en het aantal soorten dat er theoretisch zou kunnen voorkomen. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van de kennis over omliggende hokken. De verhouding van 
beide aantallen resulteert in het algemeen in een zeer laag getal, want vaak ligt het 
aantal waargenomen soorten enorm veel lager dan het aantal te verwachten soorten. 
De oorzaak is meestal dat er nog niet voldoende onderzoek is geweest in een gebied. 
De resulterende waarden worden nu verder geclassificeerd op basis van het oordeel van 
een expert. 

klasse definitie; percentage aangetroffen soorten van theoretisch totaal aantal 

goed 21% – 100% 

redelijk 7% - 20% 

matig 4% - 6% 

slecht 0% - 3% 

niet geen waarnemingen 
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Libellen (2000 – 2010) 

Libellen vliegen niet gedurende het gehele jaar. De meeste soorten vliegen in een 
generatie, die vaak niet meer dan zes tot acht weken duurt. De waarnemingen zijn 
gebaseerd op de waarnemingen van libellen en slechts incidenteel op die van larven of 
larvenhuidjes. De momenten in een jaar dat in een kilometerhok naar libellen is 
gekeken bepaalt dus de kans dat de aanwezige soorten allemaal gezien zijn. Voor de 
bepaling van de volledigheid van het onderzoek is dan ook gekeken naar de hoeveelheid 
waarnemingen in een kilometerhok en het aantal maanden dat er waarnemingen zijn 
gedaan. 

klasse definitie 

goed waarnemingen uit meer dan 3 maanden; of 

meer dan 10 waarnemingen uit 2 of 3 maanden; of 

meer dan 25 waarnemingen uit minimaal 1 maand 

redelijk 10 of minder waarnemingen uit 2 of 3 maanden; of 

minder dan 26 waarnemingen uit 1 maand 

matig 10 of minder waarnemingen, waarbij de gezamenlijke set van waarnemingen uit 
maximaal 1 maand 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

 

Sprinkhanen (2000 – 2010) 

Bijna alle soorten sprinkhanen zijn in de nazomer aan te treffen. Het is daardoor 
mogelijk om tijdens twee bezoeken de sprinkhaanfauna van een gebied goed in kaart te 
brengen (onderzoeksintensiteit = goed). Als er slechts 1 bezoek aan een gebied is 
afgelegd kunnen er soorten zijn gemist (onderzoeksintensiteit = matig). De categorieën 
slecht en redelijk worden dus niet ingevuld. 

klasse definitie 

goed 2 bezoeken aan het gebied gebracht 

redelijk n.v.t. 

matig 1 bezoek aan het gebied gebracht 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

 

Overige ongewervelden  

Deze groep is een bundeling van zes verschillende soortgroepen met beleidsrelevante 
soorten (de Habitatrichtlijn, de Flora- en faunawet en de Rode Lijst). Het gaat om: bijen, 
kevers, mieren, bloedzuigers en mollusken van de Habitatrichtlijn. Omdat het groepen 
betreft met een ver uiteenlopende biologie en ecologie zijn de methoden en perioden 
van waarnemen en gegevens verzamelen niet eenduidig. Bovendien betreft het hier 
gepresenteerde bestand een opsomming van deze verschillende groepen. Daardoor kan 
een indicatie voor de bepaling van de volledigheid niet gegeven worden.  
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Zeeorganismen 

De groep van zeeorganismen is erg divers. Voor deze soortgroep is nog geen systematiek 
uitgewerkt om onderzoeksvolledigheid te bepalen. Er zijn echter wel vaste duiklocaties 
langs de kust die frequent worden onderzocht door waarnemers van ANEMOON. Voor 
deze locaties wordt aangenomen dat ze goed zijn onderzocht.  
 
klasse definitie 

goed vaste duiklocaties ANEMOON 

redelijk n.v.t. 

matig n.v.t. 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 
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