
Nieuw Landgoed Boschsteyn 
Langbroek 
 
 
 
 
natuuronderzoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 september 2011 
 
 
 
- tekst   dr. A.J.M. Schenkeveld 
 
- productie  bureau Schenkeveld  

Vistraat 1, 4101 AC Culemborg     
Telefoon: 0345- 534245, Fax: 0345-534028 
Email: bramschenkeveld@ziggo.nl    

 
- opdrachtgever  Hindersteyn bv, Langbroek 
 
- contactpersoon Ing. P.J. van Dijk van GroeneRaedt Rentmeesters  



Nieuw Landgoed Boschsteyn  Natuuronderzoek 

  bureau Schenkeveld 2 

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). 
 

 
figuur 1: ligging plangebied (rood omkaderd) 
 
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 in februari 2011 door bureau Schenkeveld een eerste natuuronderzoek uitgevoerd. Een van 
de conclusies van dit vooronderzoek was dat om de precieze betekenis van het initiatief voor de 
natuurwaarden van het plangebied te kunnen beoordelen nog nader onderzoek nodig is 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. 
 
Dit rapport is het verslag van dit nadere onderzoek. Het onderzoek richtte zich vooral op de vaatplanten 
en herpetofauna. Wat betreft de broedvogels zijn alleen de soorten met een jaarrond beschermd nest 
geïnventariseerd. Het gebruik van het plangebied door vleermuizen is niet onderzocht, omdat dit 
onderzoek zeer arbeidsintensief is en verondersteld wordt dat deze soortengroep sowieso geen schade 
ondervindt. Mogelijke schade wordt op voorhand gemitigeerd (zie hoofdstuk 4, Mitigatie).  

2 Methode 
Op 28 maart (in de avond), 8 april, 18 mei en 10 juli 2011 is het terrein bezocht om vaatplanten, 
amfibieën, reptielen en (broed)vogels te inventariseren.  
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3 Beschermde soorten  
Flora 
Bijlage 1 geeft een alfabetische opsomming van alle in het gebied aangetroffen bijzondere en 
karakteristieke plantensoorten met of ze een beschermde status hebben (1-3), of ze op de nationale lijst 
van bedreigde soorten staan (EB, BE,KW,GE), hun natuurwaarde (Nbw, 1-100), hun voorkomen in 
Nederland (UFK_90 = uurhokfrequentieklasse in 1990,1-9), hun preferente ecotoop (ectp1, ectp2 en 
ectp3) en de habitat waarin ze zijn aangetroffen. In de bijlage zijn alleen de soorten met enige 
natuurwaarde (>2) opgenomen. Op de meeste locaties bepalen ruderale of competitieve soorten het 
aspect van de vegetatie. Hiervan is de natuurwaarde nul of negatief. Ze staan niet op de lijst.  
 
Er zijn geen beschermde (in de zin van de Flora- en faunawet) of bedreigde (op de rode lijst van 2004 
staande) vaatplantensoorten aangetroffen. 
Soorten met een zekere natuurwaarde (>10) zijn IJle zegge (in beplante slootkant tussen perceel 1 en 
4), Waterviolier (in sloot ten westen van perceel 3) en Bosandoorn (bij poel in perceel 2 en bos van 
perceel 3). 
 
In en aan de poel groeit de minder algemene levermossoort Watervorkje (Riccia fluitans). 
 

   
Klein kroos, Watervorkje en Poelkikker in poel in perceel 2          nest Wilde eend in pol Pitrus bij poel op perceel 2 
 
Vogels 
Van de volgende soorten is in het voorjaar van 2011 een territorium vastgesteld: Boomkruiper, 
Bosrietzanger, Fazant, Fitis, Gaai, Grote bonte specht, Heggenmus, Houtduif, Kievit, Koolmees, Merel, 
Pimpelmees, Scholekster, Tjiftjaf, Vink, Wilde eend, Winterkoning, Zwartkop. Van deze soorten zijn de 
nesten van Boomkruiper, Grote bonte specht, Koolmees, Pimpelmees jaarrond beschermd (categorie 
5). Categorie 5 soorten zijn vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 
daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit 
beschikken om als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.  
Verder zijn er waarnemingen gedaan van foeragerende/pleisterende exemplaren Blauwe reiger, 
Boerenzwaluw, Gierzwaluw, Huismus, Nijlgans, Roodborsttapuit, Spreeuw, Witte kwikstaart, Zwarte 
kraai. 
 
Zoogdieren 
Er zijn in het plangebied in het voorjaar 2011 per keer tot 10 exemplaren Haas waargenomen. 
Het bos van perceel 3 wordt door Ree gebruikt als daginstand.  
Er zijn ondanks de aanwezigheid van een nest geen waarnemingen meer gedaan van Eekhoorn.  
 
Amfibieën, reptielen en vissen 
In de poel op perceel 2 is voortplanting vastgesteld van Bruine kikker (> 1.000 eieren d.d. 8 april 2011) 
en Poelkikker (ca. 30 exemplaren d.d. 18 mei 2011).  
In het bos van perceel 3 is alleen d.d. 8 april 2011 1 exemplaar Ringslang waargenomen.  
Bruine kikker is algemeen beschermd (categorie 1). Ringslang en Poelkikker zijn streng beschermd 
(categorie 3). 
Ringslang staat op de Rode lijst van in Nederland bedreigde diersoorten (categorie kwetsbaar). 
In de sloten zijn alleen de niet-beschermde soorten Tiendoornige stekelbaars en Zeelt gevangen. 
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Eierklompen Bruine kikker in poel perceel 2         Ringslang in bos perceel 3 
 
Ongewervelde dieren   
D.d. 10 juli 2011 zijn waarnemingen gedaan van Bont zandoogje, Bruine sprinkhaan, Atalanta, Groot 
koolwitje, Kleine vos, Weidebeekjuffer. 
 
Conclusie 
Het plangebied heeft zekere natuurwaarden. De belangrijkste hiervan zijn geconcentreerd in en langs 
de sloten en de poel en betreft naast een aantal moerasplanten als Holpijp en IJle zegge vooral de 
herpetofauna waaronder de streng beschermde Poelkikker en Ringslang. 

4 Mitigatie 
De conclusie van de eerdere toetsing van het initiatief op basis van de quick scan luidde dat alleen in de 
aanlegfase mogelijkerwijs verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden overtreden. Omdat 
natuurontwikkeling en –beheer een belangrijk onderdeel van de ingreep zijn is er voldoende ruimte om 
eventuele schade te mitigeren.  
Nu absoluut is aangetoond dat het plangebied leefgebied is van de streng beschermde Poelkikker en 
Ringslang moeten bij de aanleg de volgende maatregelen worden genomen: 

- de inrichting van perceel 3 (het open bos) blijft ongemoeid; ook het beheer (van ‘niets doen’) 
wordt gecontinueerd; 

- de inrichting van de poel op perceel 2 blijft eveneens ongemoeid; deze wordt wel voor 1 maart 
2012 uitgemaaid; het maaisel wordt afgevoerd of gebruikt om een broeihoop (voor Ringslang) 
op te richten; 

- de waterpartij op perceel 4 wordt in de periode 1 juli – 1 oktober dus buiten de voortplantingstijd 
en de winterrust van genoemde soorten aangelegd; 

- bomen en struiken worden buiten het broedseizoen (15 maart – 15 juli) verwijderd; 
- voorafgaand aan de bouwactiviteiten wordt de bouwlocatie en omgeving in de periode 1 juli – 1 

oktober afgezocht op Ringslang, kort gemaaid en afgeschermd met kunststof platen om zo te 
verhinderen dat voorafgaand of tijdens de bouw dieren zich op het bouwterrein vestigen en in 
hun kwetsbare periode (winterrust en voortplantingstijd) door de bouwactiviteiten verstoord of 
gedood worden; 

- er worden tijdens de bouw i.v.m. vleermuizen en andere lichtschuwe zoogdieren geen 
bouwlichten gebruikt. 

Als aan bovenstaande randvoorwaarden wordt voldaan hoeft voor het onderdeel Flora- en faunawet 
van de omgevingsvergunning  geen verklaring van geen bedenkingen  (Vvgb) bij het ministerie E, L & I 
opgehaald.  
 

5 Bijlagen 
Bijlage 1: bijzondere vaatplantensoorten van Boschsteyn, 2011. 



bijlage 1:vaatplantensoorten van Nieuw-Rhodestein, 2011

soortnr wetenschappelijke naamnederlandse naam F&fwetRd lstNatwrdUFK90 ectp1 ectp2 ectp3 habitat

000027 Alisma lanceolatum Slanke waterweegbree 9 6 V17 V18 s

000119 Athyrium filix-femina Wijfjesvaren 8 8 H42 H47 b

001215 Berula erecta Kleine watereppe 8 8 G27 G28 V17 s

000173 Calamagrostis canescens Hennegras 2 8 G22 G27 R24 b/g

000184 Callitriche platycarpa Gewoon sterrenkroos 6 8 W18 s

000254 Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge 4 8 H27 V17 p

000258 Carex remota IJle zegge 10 7 H27 s

000335 Cirsium palustre Kale jonker 3 9 G27 H22 H27 b/g

000421 Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren 6 8 H42 H43 H47 b

000463 Equisetum fluviatile Holpijp 8 8 G27 V17 s

000466 Equisetum palustre Lidrus 2 8 G27 G28 s

000638 Hottonia palustris Waterviolier 12 8 W17 s

000759 Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 6 8 H42 H47 H62 b

000990 Potamogeton crispus Gekroesd fonteinkruid 2 8 W18 s

001017 Prunella vulgaris Gewone brunel 4 9 G47 g

001185 Senecio erucifolius Viltig kruiskruid 6 7 G47k g

002290 Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. 3 8 P47k P63 P67 g

001246 Stachys sylvatica Bosandoorn 10 7 H43 H47 b/p

001367 Viburnum opulus Gelderse roos 3 8 H27 H47 b

b=bos

g=griend

p=poel

s=sloot


