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1e klantendag BGG

Hoofdlijn
 Biodiversiteit

● Binnen stedelijk gebied

 (pro)actief inventariseren

 Omgaan met cumulatie

 Voedsel strategieën

 Voorbeelden

● Groendaken

● Stadslandbouw

● Natuur op bedrijfsterreinen

● Tiny Forest (Save the date webinar Tiny Forest 1 april 2021)

Download via:  https://www.benchmarkgroen.nl/biodiversiteit.pdf

https://www.benchmarkgroen.nl/biodiversiteit.pdf


Hoe krijg je aanwezige 
(beschermde)natuurwaarden in beeld?



Welke soorten en soortgroepen?

 Vaststellen van de definitieve lijst van soorten

 Paraplusoorten die bepaalde levensgemeenschap of 
habitattype vertegenwoordigen
 Selectie op basis van

● Natura 2000-doelsoorten
● SNL-doelsoorten prov. N-H
● Natuuratlas Zaanstad 
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Koppeling tussen soorten, soortgroepen en 
landschapstypen in Zaanstad

Om te bepalen in welk
landschapstype transecten
moeten liggen voor de 
soortgroepen, zijn soorten 
toegewezen aan landschapstypen 
(Natuuratlas Zaanstad)

Grondgebruik binnen gemeente Zaanstad
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Grondgebruik en Natura 2000-gebieden
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22 landschapstypen (habitattypen) zijn onderscheiden op basis 

van de Natuuratlas Zaanstad (Van Veer et al., 2012)
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Moeras en vochtige ruigteHuizen, erven, overig



Koppeling tussen soortgroep en habitattype
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Koppeling tussen soortgroep en habitattype
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Ook voor:
 Brak- en zoetwatervissen
 Rugstreeppad, ringslang en glassnijder
 Vleermuizen
 Wilde bijen
 Broedvogels en niet-broedvogels
 Planten



Voorbeeld transecten voor Vleermuizen
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Monitoringmethodiek per faunagroep en flora
conform PGO/NEM methodiek

Voorbeeld a.d.h.v. amfibieën

11



Benodigdheden voor het veldwerk:
Waadpak / Lieslaarzen
 Steeknet
 Zaklamp
 Determinatiegids
 Kaart met transecten
 Veldformulier / notitieboekje /

veldcomputer / app

AMFIBIEËN



Voorbeeld van een veldformulier, voorzijde
VISINVENTARISATIEFORMULIER Volgnummer:

Aantal meter bemonsterd:
ONDERZOEK: Datum:
Waarnemers:
Methode: O generator O Deka O schepnet O anders:
Watertype: O sloot O wetering O beek O anders:
Plaats: Amersfoort-coördinaten:

VISSOORTEN 0 - 2 cm 3 - 5 cm 6 - 10 cm 11 - 20 cm 21 - 30 cm  31-40 cm 41 - 50 cm > 50 cm > 100 cm
Alver
Baars
Bermpje
Bittervoorn
Blankvoorn
Brasem
Driedoorn
Giebel
Gr. Modderkruiper
Kl. Modderkruiper
Kolblei
Kroeskarper
Paling
Pos
Rietvoorn
Rivierdonderpad
Riviergrondel
Roofblei
Snoek
Snoekbaars
Tiendoorn
Vetje
Winde 
Zeelt



Voorbeeld van een veldformulier, achterzijde
WATERGEGEVENS EGV:
Breedte m Stroming: O geen O rustig O turbulent
Diepte waterkolom cm Kleur: O niet opvallend O anders
Diepte sliblaag cm Geur: O niet opvallend O anders
Ondermaaiveld cm

BODEM 1 = incidenteel, 2 = weinig, 3 = matig, 4 = veel en 5 = dominant 
Klei Zand Grof grind Dikte sliblaag: cm
Veen Fijn grind Puin Anders:

ONDERHOUD WATER
O niet recent O verwaarloosd O natuurlijk
O recent O schonen O baggeren O baggerpomp O anders;…..

ONDERHOUD OEVER
O niet recent O natuurlijk O verwaarloosd
O recent O maaien O beweiden O gefaseerd O optrekken

PROFIEL O natuurlijk O normprofiel O weilandslootprofiel
BESCHOEIING O verwaarloosd O goede staat O plaatselijk O niet
VEGETATIE onder % drijvend % boven % oeverrand %
Dominante soort

Amfibieën
Soort Ei Juveniel (1ste jaars) Sub adult (2de jaars) Adult man Adult vrouw Adult onbepaald

Herpetofauna afkortingen:
Rt = Rana temporaria, Res = Rana esculenta synk lepton, Rl = Rana lessonae, Rr = Rana ridibunda, Rke = Rana k lepton esculenta, Ra = Rana arvalis
Ha = Hyla arborea, Bb = Bufo bufo, Bc = Bufo calamita, Tc = Triturus cristatus, Tv = Triturus vulgaris, Ta = Triturus alpestris, Th = Triturus helveticus en Nn = Natrix natrix

Larve (neoteen) 



Herkennen van amfibie soorten



Gewone pad (Bufo bufo) Bruine kikker (Rana temporaria)

Heikikker (Rana arvalis)

Groene kikker complex 

(Poelkikker-Bastaardkikker-Meerkikker)



Kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris)

Kamsalamander (Triturus cristatus)
Alpenwatersalamander (Ichthyosaura alpestris)

Vinpootsalamander (Lissotriton helveticus)



Ei-klompen en ei-snoeren

Paddenlarven



Geschikte inventarisatiemethode per amfibiesoort 
(Groenveld & Smit 2001, RAVON / CBS)

X = voorkeursmethode
Y = aanvullende methode
-- = niet van toepassing
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Kleine watersalamander -- -- X Y Y --
Gewone pad Y -- X Y Y Y
Heikikker X -- X X Y Y
Bruine kikker X -- X X Y Y
Poelkikker X Y X Y Y Y
Bastaardkikker X X X Y Y Y
Meerkikker X X X Y Y Y



Inventarisatiemethode per amfibiesoort afgezet tegen de tijd van het jaar

Methode / Maanden van het jaar
Amfibiesoort jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec
1. Geluidswaarneming
Heikikker X
Bruine kikker X
Groene kikker complex X X
2. Plonzen tellen
Groene kikker complex X X X
3. Zichtwaarneming adulten
Kleine watersalamander X X X
Gewone pad X
Heikikker X
Bruine kikker X
4. Zichtwaarneming eieren
Kleine watersalamander X X
Gewone pad X half
Heikikker X half
Bruine kikker X half
Groene kikker complex half half
5. Zichtwaarneming larven
Kleine watersalamander X X X
Gewone pad X X
Heikikker X X
Bruine kikker X X
Groene kikker complex half X half
6. Zichtwaarneming
Gewone pad X
Heikikker X
Bruine kikker X
Groene kikker complex X



Analyse en Interpretatie (A&I)

 A&I door stadsecoloog of uitbesteden

 Data is geschikt om verspreidingskaarten te maken

● Hotspots

● Kansenkaarten

● Zeldzame natuurwaarden

 Trends: toe- of afname of stabiel

 Ruimtelijke verspreiding geeft inzicht over RO-zaken 

(Bijvoorbeeld: waar kan wel/niet gebouwd worden?)

 Hoe verhouden zich de monitoringsresultaten tot de gestelde 
meetbare doelen? Kortom STEL doelen vooraf vast!



SOORTEN EN PRAKTIJKVOORBEELDEN



Wat is mitigatie? (mitigerende maatregelen)

Mitigatie is het voorkomen van negatieve effecten (in tegenstelling 
tot compensatie welk maatregelen gericht zijn op het herstellen van 
negatieve effecten). Mitigerende maatregelen vinden naar de aard 
van hun functie altijd binnen het plangebied plaats en hebben een 
directe relatie met de schadelijke effecten. 



Wat is compensatie? (compenserende maatregelen)

Compensatie is het herstellen van negatieve effecten van een 
handeling.  De aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke 
ingrepen omschrijft het als volgt: “Als compenserende maatregelen 
getroffen moeten worden houdt dit per definitie in dat de 
functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaats niet behouden kan 
blijven. Er is namelijk pas een noodzaak tot compensatie als de 
leefgebiedfuncties (tijdelijk) onherstelbaar beschadigd of vernield 
zijn. Compensatie kan plaatsvinden binnen of buiten het plangebied
om een andere (deel)populatie te versterken.”



wanneer moeten compenserende en mitigerende 
maatregelen genomen worden?

Mitigatie als:

1. om negatieve effecten binnen het plangebied te voorkomen

2. die maatregelen verzekeren dat de ecologische functionaliteit 
van voortplantings- of rustplaats gewaarborgd blijft, dus niet 
wordt aangetast

3. verbodsbepalingen niet worden overtreden



wanneer moeten compenserende en mitigerende 
maatregelen genomen worden?

Compensatie als:

1. Functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaats niet behouden 
kan blijven, dus herstel van... 

2. Leefgebiedfuncties (tijdelijk) onherstelbaar beschadigd of 
vernield zijn.

3. Afbreuk van verspreiding/range

4. Bij verslechtering van de staat van instandhouding



Wie kan vier voorbeelden geven van 
Ecologische Functionaliteit?

1. Amfibiepoel (voortplantingswater)

2. Broedplaats voor mussen onder daken

3. Dassenburcht

4. Houtsingel foerageerroute voor vleermuizen (lijnvormig 
landschapselement)

Als het ware omgekeerd evenredig: 1) Verlies habitat/biotoop, 
2)Versnippering habitat/biotoop, 3) Verlies vast rust- en verblijfplaatsen 
en/of 4)Verlies foerageergebieden (of afgesneden) etc.



Voor elke aanvraag ontheffing 
soortenbescherming

1. Wat gebeurt er?

2. Om welke soorten gaat het?

3. Is er kans op een schadelijk effect?

4. Hoe kan het schadelijk effect 

worden voorkomen (oplossing)?



Verbodsbepalingen

 Verboden om opzettelijk te doden of te vangen

 Verboden om opzettelijk te verstoren

 Verboden om eieren te rapen

 Verboden om voortplantingsplaatsen, 

rustplaatsen te beschadigen of te vernielen

 Verboden om planten opzettelijk te plukken, 

verzamelen, af te snijden, te ontwortelen 

of te vernielen

 ...



Nieuwbouw Onderdijks-Vogelenzang-Meerstad



Verbreding snelweg A2 Eindhoven - Den Bosch



Vrijhouden van beschermde natuurwaarden



Muziekevenement – Appelpop Tiel



Kappen van bomen



Jaarrond beschermde nesten



Verbouwing bestaand huis



Slopen/renoveren gebouwen - planten



Bermbeheer in de gemeente Roerdalen

Donker pimpernelblauwtje... De enige plek in Nederland!



Bermbeheer in de gemeente Roerdalen

Donker pimpernelblauwtje... De enige plek in Nederland!



Welke informatie over/voor mitigatie en/of compensatie 
(M/C) heb je nodig?

 Om welke beschermde natuurwaarden gaat het?

 Waar komen deze binnen het plangebied voor? (hotspots)

 Welke deelhabitats/biotopen zijn van belang? (poel/bosopstand)

 Wat en hoe wil men M/C en waarom? 

 Hoe wordt de M/C uitgevoerd? In welke tijd van het jaar?

 Hoe wordt aangegeven dat de M/C effectief is? Gaat men 
monitoren en zo ja, hoe? (methodiek)

Bovenstaande maatregelen komen terug als vereisten in besluit 
ontheffing



Hoe weet je of M/C maatregelen ecologisch 
effectief zijn?

aatregel op effectiviteit? Doet de maatregel wat het moet doen?

TAKE HOME MESSAGE: 

Bij (grote) ingrepen en onduidelijkheid over effect v/d 
ingreep op de populaties en/of over effectiviteit v/d 
maatregel overgaan tot opnemen van MONITORING... in de 
vergunning

Geef in de voorschrift aan op welke voorwaarden moet worden 
gemonitoord



Vanaf de Oude kerkweg in Ede - VOOR

Vogelhaag – Eiken – Ruderaal terrein



Vanaf de Oude kerkweg in Ede - TIJDENS

De realisatiefase... het wordt beter?
Vogelhaag – Eiken – Ruderaal terrein



Vanaf de Oude kerkweg in Ede - NA

Na realisatie woonwijk... het wordt beter?
Vogelhaag – Eiken – Ruderaal terrein



ENKA Ede

 1600 nieuwe woningen

 42 ha

 N2000 De Veluwe

 ENKA-terrein
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ENKA Ede

Compensatie:

 Boscompensatie

 6 ha nieuw habitat voor de zandhagedis

 Vleermuis kasten (150) en stenen (70)

 12.096 Gewone padden
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3714

539

623

788

935

7

360° VPW
N = 10.342 Bb (2007)
N= 12.096 Bb (2008)
Alleen heen trek!

3139

3973

2007 2008



Aanleg drie nieuwe poelen mei 2008 Kleine poel

Middelste poel Poel naast het Permar-terrein
Drie nieuwe voortplantingswateren aangelegd op het Horapark



Knelpunt oversteken van Horalaan 



Oplossing: 1 maart 2010 duurzaam/permanent ontsnipperen van de Horalaan. 
O.a. door tunnels, schermen en amfibiegoten

Knelpunten Horalaan Ede gemitigeerd met paddentunnels en schermen



Onderhoudspad
Beheer & onderhoud van een maatregel



Onderhoudspad
Beheer & onderhoud van een maatregel

Nr. Omschrijving onderhoud/beheer activiteit Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Opmerking

1 Controle HDPE kunststofplaten c.q. paddenscherm Takken stammen, overgroeide vegetatie verwijderen. Beschadigingen repareren en/of vervangen.
2 Controle Robiniapalen Gespleten en/of beschadigde palen vervangen voor nieuwe palen.
3 Controle zeskant machinaal bouten in slobgaten Losgeraakte en/of verdwenen bouten in de slobgaten aandraaien en/of vervangen voor nieuwe.
4 Controle verzinkte spandraad en ringkrammen Takken stammen, overgroeide vegetatie verwijderen. Beschadigingen repareren en/of vervangen.
5 Verwijderen van opgehoopt blad Aan weerskanten van het paddenscherm en ook aan weerskanten van de Horalaan.

6 Controle van de paddentunnel Verwijderen van obstakels. Wegpompen van water.
7 Controle licht/lucht gaten in bovenzijde van de tunnel Openmaken van dichtgeslibde gaten.
8 Controle van de ingangselementen tunnel Controleren op beschadigingen en obstakels. Deze repareren en/of verwijderen.

9 Verwijderen van invallend blad en obstakels De paddengoten moeten een vrije doorgang bieden tijdens de voorjaarsmigratie.
10 Controleren op stagnerend water Repareren en/of water wegpompen.
Nr. Omschrijving onderhoud/beheer activiteit Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Opmerking

11 Verwijderen van boom- en struikopslag in de oeverzone Elke twee a drie jaar, binnen de eerste twee tot drie meter van de oever.
12 Verwijderen van Lariksopslag Speelt vooral bij de grote poel.
13 Handhaven van braamstruweel Niet kappen en/of verwijderen van braamstruweel langs de poel.
14 Schonen van grote lisdodde Eenmaal in de vijf jaar grote lisdodde terugzetten tot maximaal 1/4 van het totale poeloppervlak.
15 Controle zonnecollector, pomp, buis en techniek Elk jaar controleren en aanpassen en repareren indien het niet naar behoren functioneert.
16 Controleren van paddenschermen bij poelen Het gaat om de paddenschermen bij de grote poel en middelste poel i.r.t. de parkeerplaats.
17 Verwijderen van vissen (goudvissen) Verwijderen van vissen (goudvissen).
18 Verwijderen watercrassula op de oever Zorgvuldig verwijderen door professionals (niet verder verspreiden).
19 Verwijderen watercrassula in het water c.q. in de poel 1/2 Zorgvuldig verwijderen door professionals (niet verder verspreiden).
20 Onderhoud padden informatiepanelen Eenmaal per kwartaal reinigen met een eco-allesreiniger en microvezeldoek.
21 Opschonen van de poelen 1/2 Maatwerk! Zie 3.1 Waneer, hoe vaak en hoe?
Nr. Omschrijving onderhoud/beheer activiteit Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Opmerking

22 Controle tijdelijk paddenscherm Horapark/ENKA-terrein 1x 1x 1x 1x Minimaal 1x per maand controleren. Beschadigingen repareren en/of vervangen.
23 Controle permanente veenblokken muur 1x 1x 1x 1x Minimaal 1x per maand controleren. Beschadigingen repareren en/of vervangen.
24 Verwijderen van blad en overhangende vegetatie Overmatig blad aan de zuidzijde van het paddenscherm en/of de veenblokken muur verwijderen.
25 Faciliteren, mitigeren, onderhouden van olifantspaadjes Zorg dat de barriere werk blijft gehandhaafd.

26 Vervangen van rooster in fietshelling voor paddengoot Het huidige rooster heeft geen barriere werking.
27 Verwijderen van invallend blad en obstakels De paddengoten moeten een vrije doorgang bieden.
28 Controleren op stagnerend water Repareren en/of water wegpompen.

29 Handhaven tegen vastbinden van honden aan bomen Optreden tegen het vernielen van de bomen door honden(sport).
30 Mogelijk bomen bij plaatsen Tussen de kleine poel en middelste poel.

Verkeerde rooster in de fietshelling op de grens van het Horapark en ENKA-terrein

Hondenbomen

Controle Paddenscherm

Scherm en veenblokken muur op de grens van het Horapark en ENKA-terrein

Controle Paddentunnels

Controle Paddengoten

Beheer- en onderhoudwerkzaamheden aan de poelen



Beheer van poelen

Wanneer?
● Voorkeur periode september – half oktober
● Let op maatwerk! 

NIET NU!

Wij zijn bezig

Kunnen ze dat 
niet zien 
dan???



Beheer van poelen

 Hoe vaak?
● 30-50% open water / opschonen

● Arme zandgrond eens per 10 tot 15 jaar
● Voedselrijke gronden eens per 4 tot 7 jaar
● Let op maatwerk! Bijvoorbeeld rugstreeppad

● Grote poelen minder onderhoud versus kleine 
poelen

● Poelen cluster → roulatiesysteem
● Alle stadia aanwezig van pioniersstadium tot 

moerasstadium
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Beheer van poelen

 Hoe?
● Gefaseerd in ruimte en tijd verwijderen van:

● Modder en rottend blad
● Maximaal tweederde deel
● Maatwerk! Bijvoorbeeld rugstreeppad

● Handhaaf altijd een deel van de vegetatie op de 
noordoever. Zeker bij 1 poel!



Beheer van poelen

 Hoe?
● Schonen handmatig of met een kraan
● Ondiepe poelen die droog vallen uitmaaien
● Verwijderen van houtopslag op de oever (takkenril)
● Extensieve begrazing als beheer/dynamisch 

uitrasteren
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Poelencluster

Alterra-rapport 2598 
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Hooilandbeheer

58

Hooilandbeheer



Hooiland

Sinusbeheer door Jurgen Couckuyt



Sinusbeheer in de spoorberm

Spoorberm 

Spoorberm

Veenweidegebied

Veenweidegebied

Spoorsloot

Spoorsloot

Rode lijn is Sinus-pad, 2 meter breed gemaaid pad
Binnen Sinus-pad (kern) 1 à 2 keer per jaar maaien

Buitenzijde Sinus-pad vegetatie laten staan tot voorjaar seizoen erop

Jaarlijks de Sinus lijn verleggen
- Veel mozaïek patronen/structuurvariatie/verschillend microklimaat
- Meer randlengte, ecologisch gewenst
- Altijd overstaande vegetatie, overleving van rupsen, eieren, imago’s, insecten 



SINUSBEHEER 
In relatie tot stadswatergangen, beken en sloten
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Watergang

Limes divergens
Variatie
Mozaïek
Gefaseerd in ruimte en tijd
Etc.  

Reguliere oeverReguliere oever



 Voedsel voor wilde bijen, bloembezoekende insecten.

 Variatie aan kruiden/bloemen (bloeiboog) herbergt meer soorten.

 Maximaal 2 (a 3 keer)/jaar maaien, vormt stabiele vegetatie, juiste 
mix bloemen en grassen.

● 1e ronde juni

● 2e ronde september

 Timing van maaien voor de zaadafzetting van kruiden is essentieel. 
Vooral bij eenjarige soorten zoals ratelaar. 

 Maaien met de schotel verdient de voorkeur boven klepelen.

 Maaisel binnen 2 a 3 dgn. Afvoeren (verschraling).

 Gefaseerd maaien in ruimte en tijd, 20-30% oppervlakte niet maaien.

 Opstellen van een ecologisch maaibeheerplan (meetbare doelen)

Kruidenrijk grasland, waarom? Vanuit wilde bijen perspectief...
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Van poel naar vijver

NoordZuid

Diep

Ondiep



Tuinvijver, geleidelijke overgang
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Tuinvijver, geleidelijke overgang

66



Tuinvijver, geleidelijke overgang
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Hartelijk dank 
voor uw 
aandacht!

Vragen?

Fabrice Ottburg

M: Fabrice.Ottburg@wur.nl

T: 0317-486115 of 06-51527364

mailto:Fabrice.Ottburg@wur.nl
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