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1. INLEIDING 
 

1.1 Aanleiding 
Vanuit het dorp is het initiatief genomen om een voedselbos in Oudebildtzijl te realiseren. 
Daarnaast wil men natuur en landbouw beter laten integreren. Samen met dorpsbelang 
Oudebildtzijl, met hulp van het project Natuurlik Ferskaat yn Noardwest en met toezeggingen 
van gemeente Het Bildt (nu Waadhoeke) en Staatsbosbeheer wordt dit initiatief vol verve 
opgepakt. Het perceel waar het voedselbos gerealiseerd wordt, is momenteel in eigendom van 
de Gemeente en in beheer bij Staatsbosbeheer. Op het perceel van circa één hectare bevindt 
zich momenteel een (essen-elzen)bos met wandelpaden van circa dertig jaar oud. In de nieuwe 
situatie zal een deel van deze bomen plaats maken voor waterpartijen, nieuwe begroeiing 
(fruitbomen, struiken en kruiden) en kleinschalige bebouwing. Omdat hier sprake is van een 
ruimtelijk ingreep, dient het plan te worden getoetst aan de Wet natuurbescherming (Wnb). 
Ten behoeve van deze toetsing heeft Bureau FaunaX een ecologische quickscan uitgevoerd 
naar de (mogelijk) binnen de invloedssfeer aanwezige beschermde natuurwaarden. Tevens is 
een inschatting gemaakt van de eventuele effecten van de voorgenomen planontwikkeling op 
in de omgeving gelegen beschermde natuurgebieden (Natura2000 en NNN of EHS). Naast deze 
quickscan is tevens een biodiversiteitsscan uitgevoerd en heeft een bodemonderzoek 
plaatsgevonden om de huidige nul-situatie goed vast te leggen. Tijdens de biodiversiteitsscan 
zijn zowel de huidige waarden als de toekomstige potenties voor de biodiversiteit in en direct 
rondom het plangebied bepaald. Bij het bodemonderzoek is de bodemconditie beoordeeld op 
profielopbouw, bodemstructuur, waterhuishouding, activiteit van het bodemleven en 
wortelontwikkeling. Onderhavige rapportage geeft de resultaten van deze quickscan, 
biodiversiteitsscan en het bodemonderzoek weer. 
 

 
Figuur 1.1. Luchtfoto van de omgeving van het plangebied (rode cirkel). Bron: www.bing.com/maps. 
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1.2 Doel 
Deze ecologische beoordeling geeft, voor zover mogelijk, antwoord op de volgende vragen: 
 

1. Komen binnen het plangebied (biotopen van) onder de Wet natuurbescherming 
beschermde soorten voor?  

2. Komen binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden beschermde natuurgebieden 
voor? 

3. Wat zijn de mogelijke effecten van de werkzaamheden op deze beschermde 
natuurwaarden en -gebieden, zowel tijdens de realisatie als na afloop hiervan? 

4. Voor welke soorten en hun leefgebied wordt de wet mogelijk overtreden en in hoeverre 
kunnen overtredingen vermeden, dan wel verzacht worden? 

5. Wat zijn de te ondernemen vervolgstappen met betrekking tot het voorkomen van 
schade aan beschermde soorten binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden? 

6. Wat is momenteel de waarde van het perceel voor de biodiversiteit en wat voor invloed 
heeft deze waarde op de aanleg van het voedselbos? 

7. Hoe ziet de bodem van het voedselbos er momenteel uit, welke kwaliteiten, 
eigenschappen of knelpunten zijn aanwezig en wat betekent dit voor het ontwerp? 

 
Voor het beantwoorden van deze vragen zijn, naast de verzamelde gegevens tijdens het 
veldonderzoek, ook andere bronnen geraadpleegd. Zie hiervoor de bronnenlijst in hoofdstuk 5. 
 

1.3 Onderzoeksopzet 
In opdracht van de initiatiefnemers van het Voedselbos Ouwe-Syl heeft Bureau FaunaX het 
planvoornemen door middel van een ecologische quickscan getoetst aan de natuurwetgeving. 
Deze quickscan heeft bestaan uit een bureaustudie en een veldbezoek gebaseerd op ecologisch 
inzicht (expert judgement). Een ecologische quickscan of beoordeling is meestal de eerste stap 
van ecologisch onderzoek en is bedoeld om een inschatting te maken van de mogelijke 
effecten op eventueel aanwezige beschermde flora en fauna en/of natuurgebieden binnen de 
invloedssfeer van de werkzaamheden. Het veldonderzoek voor deze quickscan is uitgevoerd op 
donderdag 12 april 2018 en vond plaats onder bewolkte omstandigheden, een matige 
oostenwind en bij een temperatuur van circa 11°C. Dit onderzoek bestond uit een visuele 
inspectie van het plangebied, waarbij is gelet op de aanwezigheid of sporen van beschermde 
soorten en op de eventuele aanwezigheid van geschikt leefgebied van deze soorten. De 
biodiversiteitsscan en het bodemonderzoek hebben op diezelfde dag plaatsgevonden. De 
biodiversiteitsscan bestond uit een opname van de aanwezige vegetatie, waarmee vervolgens 
met behulp van software (SynBioSys) gegevens over de abiotiek in kaart zijn gebracht. Tevens 
is gelet op karakteristieken (habitateigenschappen) van het plangebied en de bijbehorende 
fauna. Dit geeft de waarde voor biodiversiteit op dit moment weer en hieruit volgen 
aanbevelingen hoe deze te vergroten of veilig te stellen in het toekomstige voedselbos ten 
gunste van ecosysteemdiensten. Het bodemonderzoek bestond uit het graven van een drietal 
profielkuilen om de bodemconditie te beoordelen. 
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1.4 Ligging en karakteristiek van de planlocatie 
Het plangebied bestaat uit een perceel van circa één hectare te Oudebildtzijl. In de huidige 
situatie bestaat het plangebied uit een essen-/elzenbosopslag van circa dertig jaar oud met de 
functie houtproductie. De essen in het perceel zijn in grote mate aangetast door de 
essentakziekte. Het plangebied wordt in het westen, noorden en oosten omringd door 
agrarisch gebied (grasland en akkerbouw). Ten zuiden van het plangebied ligt de bebouwde 
kom van Oudebildtzijl. Het perceel wordt in het westen, noorden en oosten omgeven door een 
afwateringssloot. De bodem bestaat uit zeeklei van jonge leeftijd. De eerste indruk is dat de 
natuurwaarden binnen het plangebied vanwege de locatie (noordelijk kleigebied, open 
landschap en de huidige (intensief gebruikte agrarische) invulling van de directe omgeving 
relatief laag zijn. 
 

 
Figuur 1.2. De begrenzing van het plangebied (omlijnd). Bron: www.bing.com/maps. 
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2. ECOLOGISCHE WET- EN REGELGEVING 
 
De wettelijke bescherming van natuurwaarden valt in grote lijnen uiteen in twee delen: 
gebiedsbescherming en soortbescherming. Gebiedsbescherming houdt in dat gebieden met 
belangrijke natuurwaarden wettelijk zijn beschermd. Het gaat hierbij om het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur of EHS), Natura 2000-gebieden, 
natuurreservaten en andere in bestemmingsplannen aangeduide natuurgebieden. De 
soortbescherming valt net als Natura-2000 onder de Wet natuurbescherming, die per 1 januari 
2017 in werking is getreden.  
 

2.1 Wnb soortbescherming 
De Wet natuurbescherming draagt onder andere zorg voor de bescherming van in het wild 
voorkomende dier- en plantensoorten. De wet bevat een aantal verbodsbepalingen die ervoor 
moeten zorgen dat de gunstige staat van instandhouding van alle in het wild levende dier- en 
plantensoorten zal blijven gewaarborgd.  
 
De Wet natuurbescherming verdeelt beschermde soorten in twee groepen, de Europees 
beschermde soorten en de nationaal beschermde soorten. De eerste groep bestaat uit strikt 
beschermde soorten uit de Vogel- en Habitatrichtlijn (art. 3.1 en 3.5). De Vogel- en 
Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de Europese Unie waarin wordt aangegeven welke 
diersoorten en welke typen natuurgebieden door de lidstaten dienen te worden beschermd. In 
de tweede categorie staan de overige beschermde soorten (art. 3.10). Binnen de Wet 
natuurbescherming vullen Europese en nationale wetgeving elkaar aan. De Europees 
beschermde soorten genieten een iets zwaardere bescherming dan de nationaal beschermde 
soorten. Zo geldt voor de nationale soorten geen verbod op het verstoren, iets wat wel het 
geval is bij de Europees beschermde soorten. 

2.1.1 Vogels en verstoring 
Voor vogels vallend onder de Vogelrichtlijn (art. 3.1 Wnb) geldt dat het verboden is om in het 
wild levende vogels te doden of te vangen, opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels 
te vernielen, te beschadigen, te rapen of nesten van vogels weg te nemen. Ook is het verboden 
om vogels opzettelijk te storen. Dit is echter niet van toepassing indien de storing niet van 
wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort (lid 5  
art. 3.1). Dit kan dus ook tijdens het broedseizoen het geval zijn, als kan worden aangetoond of 
beargumenteerd dat de verstoring geen negatieve effecten heeft op (de kansen van) het 
broedsucces. Of dit van toepassing is hangt af van meerdere factoren, zoals de biologie van een 
soort, de fase van de broedtijd waarin het broedpaar zich op dat moment bevindt (zoals balts, 
nestbouw, eieren of jongen) en de mate van verstoring. Een ter zake kundige ecoloog kan in 
voorkomende gevallen bepalen wat wel of niet geldt als wezenlijke verstoring. 
 
Voor wat betreft soorten van de Habitatrichtlijn (art. 3.5 Wnb) geldt eveneens dat het 
verboden is deze in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen, 
eieren te vernielen of te rapen en/of voortplantings- of rustplaatsen te beschadigen of 
vernielen. Daarnaast geldt voor soorten van de Habitatrichtlijn, waar ook diverse vogelsoorten 
onder vallen (Verdrag van Bern, bijlage II), dat deze onder geen voorwaarde opzettelijk 
verstoord mogen worden, ook niet als er geen wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding. Toegepast op de praktijk betekent dit met betrekking tot verstoring van 
vogels dat er met betrekking tot vogels vallend onder de Habitatrichtlijn weinig tot geen 
mogelijkheden zijn om te werken in kwetsbare perioden. Een eenvoudige oplossing is te 
vinden in het buiten kwetsbare perioden (in bijzonder het broedseizoen) uitvoeren van de 
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voorgenomen activiteiten. In aanvulling op bovenstaande wordt er door de provincies een lijst 
met vogelsoorten gehanteerd, waarvan de nesten jaarrond bescherming genieten. Binnen deze 
categorie wordt onderscheid gemaakt in soorten met jaarrond beschermde nesten (categorie 1 
tot en met 4) en vogels met mogelijk jaarrond beschermde nesten (categorie 5). 

2.1.2 Vrijgestelde soorten Provincie Fryslân 
Hoewel de Wet natuurbescherming een nationale wet is, kunnen de provincies (als de 
bevoegde gezagen) soorten aanwijzen die vrijgesteld kunnen worden van de beschermde 
status, als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de via de 
Verordening Wet natuurbescherming door de provincie Fryslân vrijgestelde soorten 
(zoogdieren en amfibieën). De verordening van de Provinciale Staten van Fryslân is te vinden 
op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-6515.html.  
 
Tabel 2.1. Vrijgestelde soorten Verordening Wet natuurbescherming provincie Fryslân. 

Zoogdieren Amfibieën 

Aardmuis Bastaardkikker 

Bosmuis Bruine kikker 

Bunzing Gewone pad 

Dwergmuis Kleine watersalamander 

Dwergspitsmuis Meerkikker 

Egel  

Gewone bosspitsmuis  

Haas  

Hermelijn  

Huisspitsmuis  

Konijn  

Ree  

Rosse woelmuis  

Steenmarter  

Tweekleurige bosspitsmuis  

Veldmuis  

Vos  

Wezel  

Woelrat  

 

2.2 Wnb gebiedsbescherming 

2.2.1 Natura 2000-gebieden 
De bescherming van de Natura 2000-gebieden (Vogel- en/of Habitatrichtlijngebieden) was 
voorheen vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet) en is sinds 1 januari 2017 
opgegaan in de nieuwe Wet natuurbescherming. Projecten of activiteiten die niet noodzakelijk 
zijn voor, of verband houden met, het beheer van de natuurwaarden van Natura2000-gebieden 
en mogelijk negatieve effecten hebben op deze waarden, dienen getoetst te worden. Deze 
toetsing vindt enkel plaats in het geval de uitvoering van een project plaatsvindt binnen de 
invloedssfeer van een N2000-gebied en verwacht wordt dat deze uitvoering (mogelijk) 
negatieve effecten heeft op soorten of habitattypen waarvoor het N2000-gebied is aangewezen. 
 
Het plangebied ligt in de nabijheid van het Natura 2000-gebied de Waddenzee. De afstand tot 
dit gebied is hemelsbreed ongeveer twee kilometer. Negatieve effecten op habitatsoorten of 
habitatypen waarvoor dit Natura 2000-gebied is aangewezen, kan op voorhand worden 
uitgesloten, omdat het omvormen van een essenbos naar een voedselbos geen enkel effect 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-6515.html
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heeft op de natuurwaarden van de Waddenzee. Een toetsing in het kader van het onderdeel 
gebiedsbescherming van de Wet natuurbescherming is naar onze mening dan ook niet nodig.  
 

 Het plangebied ligt in de nabijheid van het Natura 2000-gebied Waddenzee.  

 Negatieve effecten van het planvoornemen op habitatsoorten of habitattypen waarvoor dit 
Natura 2000-gebied is aangewezen, kunnen op voorhand worden uitgesloten. 

 

 
Figuur 2.1. Ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van Natura 2000-gebied de Waddenzee (geel). Bron: 
www.synbiosys.alterra.nl/natura2000 

2.2.2 Natuurnetwerk Nederland 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur of EHS) maakt 
onderdeel uit van het rijksbeleid voor het creëren en vormgeven van een samenhangend 
netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden in Nederland. Indien een 
ruimtelijke ingreep binnen de begrenzing van de NNN plaatsvindt moet een 'nee, tenzij' 
procedure worden doorlopen en zal bij doorgang van de ingreep in de regel compensatie en 
mitigatie noodzakelijk zijn.  
 
Figuur 2.2 toont de ligging van het plangebied ten opzichte van de begrenzing van de 
dichtstbijzijnde NNN-gebieden. Het plangebied is bestempeld als ‘Beheergebied en natuur 
buiten de NNN’. Vanwege de ligging, buiten de NNN, kunnen effecten op NNN-gebieden op 
voorhand worden uitgesloten. Het perceel blijft ook de bestemming beheergebied en natuur 
buiten de NNN behouden. 
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 Het plangebied is bestempeld als ‘Beheergebied en natuur buiten NNN’.  

 Vanwege de ligging, buiten de NNN, kunnen effecten op NNN-gebieden op voorhand 
worden uitgesloten. 

 

 
Figuur 2.2. Ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van de NNN. Bron: Planologische Ecologische Hoofdstructuur 
kaart Provincie Fryslân 

2.3 Houtopstanden 
De bescherming van arealen bos en houtopstanden valt ook onder de Wet natuurbescherming, 
mochten deze groter zijn dan 10 are (1000 m2) of bestaan uit een bomenrij van minimaal 20 
bomen buiten de bebouwde kom. De gemeente hanteert soms voor ‘buiten de bebouwde kom’ 
een andere begrenzing dan voor de Weg- en verkeerswet. Bij twijfel kan hierover bij de 
gemeente informatie worden aangevraagd. Als de houtopstand groter dan 10 are is of bestaat 
uit een bomenrij van minimaal 20 bomen buiten de bebouwde kom, dan is er een meld- en 
herplantingsplicht van hetzelfde areaal bos binnen drie jaar na het kappen hiervan. Niet alle 
boomsoorten vallen onder deze wetgeving. Populieren, wilgen, essen of elzen die zijn bedoeld 
voor de productie als biomassa zijn uitgezonderd, indien tenminste een keer per tien jaar 
wordt geoogst, de beplanting na 1 januari 2013 is aangelegd en aan een aantal beplantingseisen 
is voldaan. Ook kerstbomen die niet ouder zijn dan twintig jaar, kweekgoed, fruitbomen en 
windschermen om boomgaarden zijn uitgezonderd. Het Voedselbos Ouwe-Syl beslaat een 
houtopstand van meer dan 10 are. Daarom is een meld- en herplantplicht van toepassing. 
Gemeenten hanteren vaak eigen/extra regels voor het kappen van houtopstanden. Aanbevolen 
wordt om contact op te nemen met de gemeente (Waadhoeke), alsook met de grondeigenaar 
(Staatsbosbeheer). 
 

 Houtopstanden: Een meld en/of herplantplicht is mogelijk van toepassing. 

 Neem contact op met de gemeente (Waadhoeke) & Staatsbosbeheer om ze op de hoogte te 
stellen van de voorgenomen kap, alsook te informeren naar de regels die zij hanteren. 
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3. RESULTATEN QUICKSCAN 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de quickscan besproken. Als in het plangebied een 
beschermde soort, of geschikt habitat voor deze soort wordt aangetroffen, heeft dat niet per se 
tot gevolg dat voor deze soort een ontheffing dient te worden aangevraagd. In de praktijk is het 
namelijk vaak zo dat alhoewel een beschermde soort binnen het plangebied voorkomt, de 
voorgenomen werkzaamheden of activiteiten geen negatief effect hebben op deze soort. In dat 
opzicht is veel afhankelijk van de specifieke situatie en is er altijd sprake van maatwerk. In 
hoofdstuk 4 wordt per soortgroep besproken wat voor gevolgen de resultaten van de quickscan 
hebben voor de voortgang van het project. 

3.2 Afbakening relevante soortgroepen 
Op grond van de ligging van het plangebied in bewoond en agrarisch gebied, de geografische 
ligging en de afwezigheid van kritische biotopen in het plangebied kan de aanwezigheid van – 
en hiermee het optreden van negatieve effecten op – de onder de Wnb beschermde 
vertegenwoordigers van de volgende soortgroepen op voorhand worden uitgesloten: reptielen, 
amfibieën, vissen, flora en insecten (dagvlinders, libellen en kevers) en andere ongewervelden. 
Het voorkomen van beschermde reptielen en amfibieën kan op voorhand worden uitgesloten 
op basis van verspreidingsgegevens. Alle reptielen en alle beschermde amfibieënsoorten 
komen niet voor in de omgeving van het plangebied (Bron: NDFF). Voor vissen geldt dat het 
voorkomen van beschermde soorten op voorhand kan worden uitgesloten op basis van de 
afwezigheid van water in het plangebied. In de sloten rondom het plangebied zijn geen 
werkzaamheden voornemens. Voor insecten en andere ongewervelden geldt dat de habitat in 
het plangebied niet geschikt is voor waardplanten van beschermde soorten. Voor de flora geldt 
dat het plangebied niet geschikt is voor beschermde soorten, vanwege het feit dat het 
plangebied bestaat uit bosopslag van circa dertig jaar oud zonder ontwikkelde ondergroei, 
waar sprake is van voedselrijke omstandigheden. Op de soortgroepen waarvan het voorkomen 
van beschermde soorten in het plangebied op voorhand kan worden uitgesloten, kan wel de 
zorgplicht van toepassing zijn. Dit wordt besproken in hoofdstuk 4. De soortgroepen waarvan 
het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied niet op voorhand zonder 
uitgebreidere argumentatie kan worden uitgesloten (vogels en zoogdieren), worden in de 
onderstaande paragrafen besproken. 

3.3 Vogels 
In paragraaf 2.1.1 wordt al kort aangegeven dat in de natuurwetgeving onderscheid wordt 
gemaakt tussen vogelsoorten waarvan het nest jaarrond bescherming geniet en nesten van de 
overige vogelsoorten, die alleen beschermd zijn tijdens de broedtijd. Tijdens het bezoek aan 
het plangebied is specifiek rekening gehouden met deze twee vormen van bescherming. 
 
Om te beginnen is het plangebied beoordeeld op de (mogelijke) aanwezigheid van jaarrond 
beschermde nesten. Om deze reden zijn de bomen in en grenzend aan het plangebied 
onderzocht op nesten van bijvoorbeeld uilen en roofvogels. Dit met als achterliggende reden 
dat er bomen zullen worden gekapt ten behoeve van het inrichten van het voedselbos. 
Dergelijke potentiële jaarrond beschermde nesten zijn aangetroffen en weergegeven in figuur 
3.1. Deze vijf nesten zijn genummerd in figuur 3.1.  

- Nest nummer 1: lijkt te gaan om een oud zwarte kraaiennest, dat potentieel nog 
bewoond wordt door bijvoorbeeld ransuil die jaarrond beschermd is (categorie 4). 
Hieronder werden uitwerpselen aangetroffen, wat bewoning suggereert.  
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- Nest nummer 2: wordt bewoond door ekster, een categorie 5 jaarrond beschermde 
vogel. 

- Nest nummer 3: wordt potentieel bewoond door sperwer (categorie 4), welke in het 
perceel aan het baltsen was ten tijde van de quickscan. Uitwerpselen waren hieronder 
aanwezig, wat bewoning suggereert. 

- Nest nummer 4: gaat om een oud eksternest, dat potentieel nog bewoond wordt door 
bijvoorbeeld ransuil die jaarrond beschermd is. Er werden geen uitwerpselen onder het 
nest aangetroffen, wat een indicatie is van een onbewoond nest. 

- Nest nummer 5: wordt potentieel bewoond door sperwer, welke in het perceel aan het 
baltsen was ten tijde van de quickscan. Er werden geen uitwerpselen onder het nest 
aangetroffen. 

 

 
Figuur 3.1. In het plangebied zijn vijf potentieel jaarrond beschermde nesten aangetroffen, aangegeven met rode cirkels 
en tevens genummerd. Bron: www.bing.com/maps. 

 
Naast de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten, komen er tevens nesten van 
broedvogels voor welke niet jaarrond beschermd zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld een territoriale 
winterkoning, tjiftjaf, koolmees en houtduif waargenomen in de bosschages binnen de 
invloedsfeer van de werkzaamheden. 
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Figuur 3.2. In de bomen en struiken in het plangebied kunnen verschillende soorten zangvogels tot broeden komen.  
 

 Het voorkomen van jaarrond beschermde nestplaatsen van vogels in het plangebied kan op 
voorhand niet worden uitgesloten. 

 Binnen het plangebied komen tevens diverse algemene vogelsoorten tot broeden waarvan 
de nesten alleeen tijdens het broedseizoen beschermd zijn 

 

3.4 Zoogdieren 
Het voorkomen van beschermde landzoogdieren als de das, noordse woelmuis, waterspitsmuis 
en de boommarter binnen het plangebied, kan op voorhand worden uitgesloten op basis van 
habitateigenschappen en/of verspreidingsgegevens (bron: NDFF). 
 

Soorten waar voor de zekerheid extra aandacht aan is besteed, zijn verschillende soorten 
vleermuizen. Het plangebied is onderzocht op geschikt leefgebied voor deze en andere 
vleermuissoorten. Ook in het geval van deze soortgroep is er vanuit gegaan dat er bomen 
dienen te worden gekapt om het voedselbos te kunnen realiseren. Om een inschatting te 
maken van de aanwezigheid van beschermde waarden is gelet op de drie beschermde functies 
die landschappen bieden voor vleermuizen, zijnde; verblijfplaatsen, foerageergebieden en 
vliegroutes. Voor de laatste twee functies geldt dat deze uitsluitend beschermd zijn indien 
deze essentieel zijn voor het in stand houden van verblijfplaatsen. Dit kan het geval zijn als een 
vliegroute een cruciale verbinding vormt tussen foerageergebied(en) en verblijfplaats(en), of, 
als het foerageergebied relatief uniek is in de wijde omgeving van de aanwezige 
verblijfplaatsen. 
 
In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen vleermuissoorten die in bomen verblijven en 
soorten die in gebouwen verblijven. Sommige soorten maken gebruik van zowel bomen als 
gebouwen. Omdat in het plangebied geen gebouwen aanwezig zijn, kan het voorkomen van 
verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen in het plangebied op voorhand worden 
uitgesloten. Naast gebouwen, zijn er in of grenzend aan het plangebied ook geen boomholtes 
aanwezig waarin vleermuizen kunnen verblijven. Het voorkomen van verblijfplaatsen van 
vleermuizen in of grenzend aan het plangebied kan hiermee volledig worden uitgesloten. 
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Het is afhankelijk van de soort vleermuis of (vooral) wateren of (vooral) vegetatie en 
bebouwing als vliegroute en foerageergebied worden gebruikt. De bomenlanen grenzend aan 
het plangebied kunnen dienen als vliegroute en foerageergebied voor vleermuissoorten als de 
gewone dwergvleermuis. Indien er bomen in en/of grenzend aan het plangebied gekapt zullen 
worden, kan dit tot gevolg hebben dat een vliegroute dan wel foerageergebied in functie 
achteruit gaat. In de omgeving zijn echter veel alternatieven aanwezig in de vorm van andere 
bomenlanen. Hierdoor zijn de bomen en struiken in het plangebied niet van essentieel belang 
en derhalve niet beschermd. Bovendien behoudt het perceel zijn bosstructuur. Daardoor blijft 
een eventuele functie van het gebied als foerageergebied in stand of verbeterd zelfs. 
 

 
Figuur 3.3. In de omgeving van het plangebied zijn vele potentiële foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen 
aanwezig in de vorm van bomenlanen. Bron: www.bing.com/maps. 
 

 Het kan op voorhand worden uitgesloten dat in het plangebied, verblijfplaatsen van 
vleermuizen aanwezig zijn, vanwege de afwezigheid van geschikte boomholten. 

 Eventuele essentiele vliegroutes en foerageergebieden gaan door de omvorming naar 
voedselbos niet verloren. 

 
In het perceel werd één hol aangetroffen bij de wortelkluit van een omgevallen dode els, die 
potentieel bewoond wordt door door vos of steenmarter, zie figuur 3.4. Hoewel deze niet 
beschermd zijn (zijn vrijgesteld in de provincie Fryslân), is de zorgplicht nog steeds van kracht 
bij bewoning. 
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Figuur 3.4. In het plangebied is één hol aangetroffen die potentieel bewoond wordt door een vos of steenmarter, 
aangegeven met een rode cirkel. Bron: www.bing.com/maps. 
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4. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

4.1 Overzicht beschermde soorten 
In onderstaand overzicht worden de aangetroffen en potentieel aanwezige beschermde soorten 
en hun beschermingsstatus binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden samengevat. In de 
Wet Natuurbescherming zijn vooral vaste verblijfsplaatsen (voortplantingslocaties zoals 
nesten, holen, kraamkolonies etc.) van belang, maar ook de functionele leefomgeving die vaste 
verblijfplaatsen in stand houdt. In dit overzicht zijn alleen de soorten opgenomen, waarvoor 
het plangebied onderdeel vormt van hun leefgebied en/of levenscyclus, en waarop eventueel in 
de toekomst geplande werkzaamheden van negatieve invloed kunnen zijn. 
 
Tabel 4.1 Overzicht van aangetroffen en potentieel voorkomende beschermde flora en fauna in het plangebied.  

 
Soortgroep 

 
Soort 

 
Aanwezigheid Art. 3.1 Art. 3.5 Art. 3.10 Vrijgesteld 

 
Advies 

Vogels 
Algemene 
broedvogels 

Waarschijnlijk X X   
Werken buiten de broedtijd, 
andersbroedvogelcheck 

Vogels 
Jaarrond 
beschermde 
nesten 

Mogelijk X    Nader onderzoek 

Divers Divers Waarschijnlijk   X X Zorgplicht 

 

4.2 Effectbespreking en aanbevelingen 

4.2.1 Vogels waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn 
In en om het plangebied kunnen verschillende soorten vogels tot broeden komen waarvan de 
nesten niet jaarrond beschermd zijn. Deze nesten zijn wel beschermd op het moment dat er 
gebroed wordt. Het broedseizoen loopt grofweg van 15 maart tot 15 juli. Dit is echter een 
richtlijn. Sommige soorten kunnen, al dan niet onder invloed van klimatologische 
omstandigheden, vroeger of later in het jaar tot broeden komen. Wat van belang is, is of er 
sprake is van een broedgeval. Zo ja, dan is deze altijd beschermd. Voor wat betreft de 
voortgang van het project zijn er twee manieren om met dit gegeven om te gaan op zo’n 
manier dat men binnen de juridische kaders blijft. 
 

1. De werkzaamheden worden buiten de broedtijd uitgevoerd, zodat verstoring van 
broedgevallen wordt voorkomen. 

2. Door middel van meerdere broedvogelchecks wordt tijdens de broedtijd vastgesteld of 
er sprake is van broedvogels in het plangebied, en zo ja, waar de nestlocaties zich 
bevinden. Mits deze nestlocaties worden ontzien (deze worden ruim afgezet met linten 
en onder begeleiding van een ecoloog), kan er tijdens de broedtijd doorgewerkt 
worden. 

 
Broedvogelchecks en het afzetten van nestlocaties dient te worden uitgevoerd door een ter 
zake kundige ecoloog.  
 

4.2.2 Jaarrond beschermde nesten 
In het plangebied bevinden zich vijf nesten die mogelijk in gebruik zijn als jaarrond beschermd 
nest (bijv. ransuil en sperwer). Aangezien de werkzaamheden, maar vooral ook de in 
gebruikstelling van de locatie, de nodige activiteiten met zich meebrengen, is niet op voorhand 
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uit te sluiten dat dit een effect heeft op de nestgelegenheid, mochten deze inderdaad in 
gebruik zijn door bijvoorbeeld ransuil en/of sperwer.  
 
Als blijkt dat het/de nest(en) in gebruik zijn door dergelijke soorten en de beoogde 
werkzaamheden negatief effect hebben op de nestgelegenheid is een ontheffing in het kader 
van de Wet natuurbescherming nodig om binnen de kaders van de wet te kunnen blijven. In 
die ontheffing zal de mitigatie en compensatie voor de nestplaatsen worden geregeld. Als de 
nesten niet in gebruik zijn of de werkzaamheden geen negatief effect hebben op deze 
nestenplaatsen, is dit niet nodig en kunnen de werkzaamheden na het broedseizoen direct 
doorgang vinden. 
 

4.2.3 Zorgplicht 
Er kan een aantal vrijgestelde soorten voorkomen in het plangebied, zoals bijvoorbeeld 
verschillende soorten amfibieën en (spits)muizen waaronder de bruine kikker en de veldmuis 
of een eventuele vos/steenmarter die het aangetroffen hol bezet. Voor schade aan vrijgestelde 
soorten geldt in principe een vrijstelling (zie § 2.1.2). De zorgplicht van de Wet 
natuurbescherming schrijft echter voor dat men verplicht is om alles wat redelijkerwijze 
mogelijk is, te doen of juist te laten om schade aan wilde planten en dieren zo veel mogelijk te 
voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld tot uiting worden gebracht door altijd zo te werken, dat 
dieren kunnen ontsnappen en/of deze te verplaatsen naar een geschikt biotoop in de directe 
omgeving (bijvoorbeeld amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt voor elke soort en elk 
individu in Nederland. Mits eventuele aangetroffen dieren de kans krijgen om te vluchten en 
eventuele aangetroffen amfibieën worden verplaatst naar een plek in de omgeving die niet 
onder invloed staat van werkzaamheden, wordt naar ons inzien voldaan aan de zorgplicht. 
 

4.3 Overzicht vervolgstappen 
Op basis van de hierboven genoemde effectbespreking volgt hieronder een overzicht van de 
vervolgstappen die wij aanbevelen in het geval van de voorgenomen werkzaamheden in het 
plangebied. 
 

 Jaarrond beschermde nesten: Nader onderzoek jaarrond beschermde nesten. 
Uitvoeren door twee bezoeken vanaf half maart tot half mei met minimaal 10 dagen 
ertussen. 

 Algemeen voorkomende broedvogels: Werken buiten de broedtijd, 
andersbroedvogelcheck. 

 Licht beschermde en vrijgestelde soorten: Het naleven van de zorgplicht. 
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5. BIODIVERSITEITSSCAN 
 
Op donderdag 12 april is door Jeroen Breidenbach een biodiversiteitsscan uitgevoerd om de 
potentie van het plangebied voor de biodiversiteit vast te stellen. Hierbij is gekeken naar de 
karakteristieken van het plangebied, de flora en fauna die tijdens de quicscan werd vastgesteld. 
In de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is geen enkele waarneming bekend van flora 
en fauna in het perceel. 
 

5.1 Karakteristieken 
Het plangebied bestaat uit een perceel van circa één hectare bosopslag te Oudebildtzijl. De 
bosopslag bestaat uit essen en elzen van circa dertig jaar oud, met enkele wilgen aan de 
zuidzijde van het perceel. De essen in het perceel zijn in grote mate aangetast door de 
essentakziekte. Tussen deze bomen in het perceel staan enkele vlieren en is verjonging van 
meidoorn en aalbes te vinden. Rondom de bosopslag is een windhaag te vinden bestaande uit 
meidoorn, hondsroos, vlier en liguster. De ondergroei van het bos is aan de zuidkant vrij rijk 
aan soorten kruiden (flora), deels door verwilderde en ingezaaide (tuin)planten. De noordzijde 
is een stuk armer qua soorten en is op sommige stukken ook veel kale grond en dood hout aan 
te treffen. In het plangebied is geen water aanwezig, rondom het plangebied wel in de vorm 
van afwateringssloten voor de landbouw. Reliëf is momenteel enkel in beperkte mate aanwezig 
aan de zuidzijde, waar een heuvel begroeid met voornamelijk gras te vinden is. 
 

5.1 Flora 
Het perceel is afgezocht op het voorkomen van verschillende plantensoorten, waarbij 37 
soorten werden vastgesteld (zie tabel 5.1). Iedere plantensoort zegt wat over de abiotiek, gezien 
iedere plant andere omstandigheden nodig heeft om te kunnen groeien. Van de 37 
aangetroffen soorten, waren in de kruidlaag acht soorten dominant en wijdverspreid 
(aangegeven met * in tabel 5.1) aanwezig. Juist deze planten zijn het meest interessant om 
nader te bekijken, gezien zij het meeste vertellen over de eigenschappen van het perceel. Via 
het softwareprogramma SynBioSys kan achterhaald worden wat de abiotiek van het perceel is. 
Dit is gedaan voor de voedselrijkdom (Ellenberg), de zuurgraad (Ellenberg), vocht (Ellenberg) 
en hoeveelheid stikstof, fosfor, kalium, magnesium, ammonium en nitraat in de bodem 
(Wamelink). Deze grafieken zijn terug te vinden in bijlage I van dit rapport. 
 
Tabel 5.1 Overzicht van de aangetroffen plantensoorten in het perceel. *: Dominante soort.  

Planten NL Planten Wet. 

Fluitenkruid Anthriscus sylvestris * 

Look-zonder-look Alliaria petiolata * 

Vingerhelmbloem Corydalis solida 

Speenkruid Ficaria verna * 

Ooievaarsbek spec. Geranium spec. 

Gevlekt longkruid Pulmonaria officinalis 

Bonte gele dovenetel Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum 

Italiaanse aronskelk Arum italicum 

Zevenblad Aegopodium podagraria * 

Grote brandnetel Urtica dioica * 

Kleefkruid Galium aparine 

Bosaardbei Fragaria vesca * 
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Paardenbloem Taraxacum officinale s.l. (incl. all sec.) 

Robertskruid Geranium robertianum * 

Hondsdraf Glechoma hederacea 

Engels raaigras Lolium perenne 

Klimop Hedera helix * 

Akkerkool Lapsana communis 

Overblijvende ossentong Pentaglottis sempervirens 

Kruipende smeerwortel Symphytum grandiflorum 

Kaukasisch vergeet-mij-nietje Brunnera macrophylla 

Bosvergeet-mij-nietje Myosotis sylvatica 

Winterakoniet Eranthis hyemalis 

Penningkruid Lysimachia nummularia 

Geel nagelkruid Geum urbanum 

Ridderzuring Rumex obtusifolius 

Scherpe boterbloem Ranunculus acris 

Kleine veldkers Cardamine hirsuta 

Riet Phragmites australis 

Aalbes Ribes rubrum 

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna 

Gewone vlier Sambucus nigra 

Hondsroos Rosa canina s.l. 

Wilde liguster Ligustrum vulgare 

Schietwilg Salix alba 

Es Fraxinus excelsior 

Zwarte els Alnus glutinosa 

 

 
Figuur 5.1. Impressie planten in voedselbosperceel met v.l.n.r.: vingerhelmbloem, bosaardbei, Kaukasisch vergeet-mij-
nietje & Fluitenkruid. 
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5.1 Fauna 

5.1.1 Vogels 
Tijdens het veldbezoek zijn elf vogelsoorten aangetroffen die binding vertoonden met het 
perceel (broedgebied of overwinteringsgebied) zie tabel 5.2. 
 
Tabel 5.2 Overzicht van de aangetroffen vogelsoorten met hun binding met het perceel.  

Vogels NL Vogels Wet. Achtergrondinformatie 

Sperwer Accipiter nisus Mogelijk broedvogel 

Ekster Pica pica Broedvogel 

Tjiftjaf Phylloscopus collybita Broedvogel 

Winterkoning Troglodytes troglodytes Broedvogel 

Koolmees Parus major Broedvogel 

Wilde Eend Anas platyrhynchos Mogelijk broedvogel 

Houtduif Columba palumbus Broedvogel 

Kleine Barmsijs Acanthis cabaret Wintergast 

Grote Barmsijs Acanthis flammea Wintergast 

Zanglijster Turdus philomelos Broedvogel 

Groenling Chloris chloris Mogelijk broedvogel 

 

5.1.2 Zoogdieren 
Tevens werden er sporen waargenomen van twee soorten zoogdieren (tabel 5.3). 
 
Tabel 5.3 Overzicht van de aangetroffen zoogdieren  

Zoogdieren NL Zoogdieren Wet 

Europese mol Talpa europaea 

Veldmuis Microtus arvalis 

 

5.1.3 Ongewervelden 
Tijdens het veldbezoek zijn door het afspeuren van bloemen, het achter de schors kijken van 
dood hout en het omkeren van steenstort dat aanwezig was in het perceel, 19 soorten 
ongewervelden aangetroffen (tabel 5.4). Op deze dag was weinig zonlicht aanwezig en was het 
nog erg vroeg in het seizoen, waardoor het slechts een indicatie geeft van wat er voorkomt. 
 
Tabel 5.4 Overzicht van de aangetroffen soorten ongewervelden  

Soortgroep Ongewervelden NL Ongewervelden Wet. 

Hommels Moshommel Bombus muscorum 

Hommels Akkerhommel Bombus pascuorum 

Hommels Aardhommel Bombus terrestris 

Galwespen Rozenmosgalwesp Diplolepis rosae 

Kevers Essenbastkever Hylesinus fraxini 

Kevers Gegroefde lapsnuitkever Otiorhynchus sulcatus 

Kevers Tweevlekkige snelkever Notiophilus biguttatus 

Wantsen - Aradus depressus 

Springstaarten - Tomocerus vulgaris 

Oorwormen Gewone oorworm Forficula auricularia 
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Pissebedden Kelderpissebed Oniscus asellus 

Pissebedden Ruwe pissebed Porcellio scaber 

Pissebedden Paars drieoogje Trichoniscus pusillus/provisorius/alemannicus 

Miljoenpoten Grote knotspoot Julus scandinavius 

Regenwormen Regenworm Lumbricus terrestris 

Regenwormen Blauwkopworm Lumbricus rubellus 

Slakken Bruingerande tuinslak Cepaea (Cepaea) nemoralis 

Slakken Gewone haarslak Trochulus hispidus 

Slakken Segrijnslak Cornu aspersum 

 

Moshommel 
De Mosho mmel  Bom b us  m u sc or um  i s  in  N eder la nd  de  l aat s te  
decenni a  s terk  a chteru i tge gaan  en  i s  t eg enwo ordig  ze ldzaam .  In  het  
b innenl and  i s  de ze  homm el soor t  vr i jwe l  o vera l  verd we nen.  D eze  
a fname i s  n ie t  verw onder l i j k  omdat  de  M oshom m el  be s chouwd ka n  
worden a l s  een  be l angr i jke  kwal i te i t s i ndicat or  va n  b l o emr i jke ,  
gevar i eerde  en  k le in schal i g e  l andsch ap pen .  D e  so or t  b l i jk t  her  en  
der  nog  voor  t e  komen  in  h abi tat s  t egenw oordi g  gekar akter i seerd  
worden a l s  kru id en -  e n  fau nar i jke  gra s -  en  we id evo ge l -gras la nden 
(be ide  SNL -beh eer ty pen) .  Deze  gras la nden b l i jken  t e vens  van  
be lang  vo or  de ,  ev enee ns  l a ndel i jk  s terk  achteru i tg aan de ,  
argus v l inder  en  v e le  an dere  insecten soor te n ,  d i e  in  vro eger  dag en  
in  ons  l and  e en  a lg emene  v ersch i jn ing  waren .   

 

 
Figuur 5.2. Impressie ongewervelden in voedselbosperceel met v.l.n.r.: essenbastkever, ruwe pissebed, Aradus depressus 
& tweevlekkige snelkever. 
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5.1 Aanbevelingen Biodiversiteit 
De diversiteit aan soorten die voorkomen in een gebied zegt iets over de kwaliteit en de 
specifieke habitat eigenschappen van dit geheel. In een voedselbos zijn diverse soorten van 
wezenlijk belang door de ecosysteemdiensten die zij bieden, zoals bestuiving en 
plaagdierbeheersing. Een hoge biodiversiteit is, zeker in een voedselbossysteem, een grote pré 
om optimaal voedsel te kunnen produceren. Deze ecosysteemdiensten kunnen versterkt 
worden door bij de inrichting, beheer en onderhoud rekening te houden met de soorten die 
deze diensten bieden.  

5.1.1 Bestuivers 
Bijen en zweefvliegen bijvoorbeeld zijn belangrijke bestuivers voor meerdere van onze 
voedselproducerende gewassen. Het is sterk aan te raden om in het ontwerp rekening te 
houden met deze groep om bestuiving optimaal te laten verlopen en de oogst op deze manier 
te vergroten. Bijen kunnen duurzaam geholpen worden door het plaatsen van bijenhotels op 
zonnige plaatsen, het beschikbaar stellen en open houden van kale grond, een gevarieerd 
nectaraanbod te hebben welk het gehele seizoen beschikbaar is (kortom veel soorten 
bloeiende planten tussen eind februari en begin november) en dood hout op zonnige plekken 
te laten liggen of juist neer te leggen waarin zij kunnen nestelen. 

Figuur 5.3. Zweefvliegen zijn niet-stekende bloembezoekers die vaak lijken op bijen en wespen (mimicry). Naast hun 
bestuivende rol, leven de larven van sommige soorten, zoals de Bessenzweefvlieg Syrphus ribesii, van bladluizen. 
De larven van andere soorten leven als bacteriefilteraars in water of in rot hout. Zweefvliegen vervullen dus een 
dubbele nuttige rol in een voedselbos! 
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5.1.2 Plaaginsecten 
Om ervoor te zorgen dat de oogst in de toekomst niet massaal opgegeten wordt door 
plaaginsecten, is het van belang natuurlijke predatoren aan te trekken om deze te reguleren. 
Zo wordt de kool bijvoorbeeld minder snel opgegeten door koolwitjes en de appelbomen 
minder snel aangetast door de fruitmot als er voldoende zangvogels aanwezig zijn. Deze kan 
men aantrekken door het ophangen van nestkasten voor kool- en pimpelmezen, 
vliegenvangers etc., alsook struiklagen en bosschages te laten groeien of aan te planten, waarin 
vogels, ongestoord door mensen, hun nest kunnen maken. Andere predatoren dan vogels die 
van belang zijn, zijn veelal te vinden in de insectenwereld. Sluip- en graafwespen vervullen een 
belangrijke ecologische rol door te parasiteren op plaaginsecten. Deze dieren foerageren op 
bloeiende struiken en bloemen en vangen rupsen en andere insecten voor hun kroost. Voor de 
bestuivers (bijen, zweefvliegen en vlinders) en de parasitaire insecten is een gevarieerd 
nectaraanbod, waarbij het gehele groeiseizoen door voldoende bloei aanwezig is, aan te 
bevelen om deze groepen aan te trekken.  
 

 
Figuur 5.4. De gegroefde lapsnuitkever (taxuskever) kan in sommige gebieden gezien worden als een plaagdier die vele 
kruiden en struiken aan kan tasten. In gebieden met een hoge biodiversiteit kan deze soort niet domineren en de 
populatie uitgroeien tot een plaag. 
 

5.1.3 Essentakziekte 
Het perceel bestaat uit een erg groot aandeel aan essen die besmet zijn met de essentakziekte. 
Onderzoek in binnen- en buitenland toont aan dat meer dan negentig procent van de essen 
deze ziekte niet zal overleven. Symptomen waaraan de ziekte te herkennen is, zijn: donkere 
verkleuringen in de bast, topdelen van takken die afsterven en stamschade. Doordat de 
weerstand van de bomen achteruit gaat, valt deze ook snel ten prooi aan bijvoorbeeld de 
essenbastkever. De aanwezigheid van deze kever (gaten in de bast en onder de bast 
gangenstelsels, zie figuur 5.2) kan ook gezien worden als indicatief voor het voorkomen van de 
essentakziekte. Als een es eenmaal besmet is met de essentakziekte, zal deze daar niet meer 
van kunnen herstellen. Aanbevolen wordt vroegtijdig in te grijpen en deze zieke essen te 
kappen, anders zullen deze alsnog omvallen en afsterven binnen een tijdspanne van circa vijf 
jaar. Bij het terug planten van bomen wordt sterk aangeraden een gevarieerde mix aan 
(inheemse) bomen in te zetten, zoals zomereik, haagbeuk, esdoorn, linde, iep en Europese 
vogelkers, om meer variatie aan te brengen wat uiteindelijk een meer gevarieerdere 
biodiversiteit oplevert. 
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5.1.4 Creëer ruimte voor bloeiende planten en nestgelegenheid 
Een gezond en gevarieerd ecosysteem met veel biodiversiteit (in dit geval een ruim aanbod aan 
bloeiende planten en struiken voor bloem bezoekende voor insecten) zorgt ervoor dat 
bepaalde (plaag)soorten niet gaan overheersen, waardoor dit de vruchtzetting, bestuiving en 
daarmee de oogst en kwaliteit van het voedselbos ten goede komt. Daarnaast is het creëren 
van nestgelegenheid (nestblokken, insectenhotels en kale grond) voor wilde bijen van groot 
belang. Zorg ook voor voldoende zonnige en luwe plekjes en laat dood hout zoveel mogelijk 
liggen. Gebruik de stammen van te verwijderen bodem in het gebied, door er nestblokken van 
te maken (gaatjes van diverse diameters boren en hang ze op minimaal 1 meter hoogte in de 
zon) 

5.1.5 Ontwerp insectenvriendelijke inrichting  
Indien gewenst kunnen wij behulpzaam zijn bij de inrichting door een gedetailleerd 
insectenvriendelijk ontwerp op maat met diverse praktische tips samen te stellen. Wij kunnen 
hierbij tevens een insectenvriendelijk beplantingsplan, insectenvijvers, nestblokken en 
insectenhotels verzorgen.  

5.1.6 Monitoring Biodiversiteit 
Om de ontwikkelingen van de biodiversiteit van het voedselbos goed te kunnen volgen, is het 
van belang periodiek een goede monitoring uit te voeren. Tijdens onderhavige 
biodiversiteitsscan is in feite al een soort nul-monitoring vastgelegd. Het is zeer interessant om 
de komende jaren te onderzoeken welk effect de omvorming en inrichting op de biodiversiteit 
heeft gehad en tijdig te kunnen bijsturen. 
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6. BODEMONDERZOEK 
 
Op donderdag 12 april zijn door Coen ter Berg (bodemkundige) op een drietal locaties 
profielkuilen gegraven om de bodemgesteldheid te beoordelen. Deze drie locaties zijn 
weergegeven in figuur 6.1. 
 

 
Figuur 6.1. In het plangebied zijn op drie verschillende plaatsen profielkuilen gegraven om de bodemgesteldheid te 
beoordelen, aangegeven met rode cirkels. Bron: www.bing.com/maps. 

 

6.1 Beoordeling 
Het betreft jonge zeeklei met een geschat kleigehalte van 25 tot 35%. Aan de kant van het dorp 
is het kleigehalte lager dan aan de kant die het verst weg is gelegen van het dorp. Deze 
verschillen zijn in het hele profiel zichtbaar. Aan de dorpszijde neemt het aandeel zand toe in 
de ondergrond. Vanaf 80 cm onder maaiveld bestaat het profiel uitsluitend uit zeer fijn zand. 
In het andere deel is het kleigehalte hoger en bevat het hele profiel tot 80 cm diepte uit klei. 
Vanaf 80 cm en dieper neemt het kleigehalte af. De bodemconditie is goed met de volgende 
kenmerken:  
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 0-10 cm humusrijk met zeer goede structuur, actief bodemleven en goede 
doorworteling. 

 10 - 25 cm afnemend humus rijk met een goede structuur en voldoende activiteit van 
bodemleven en beworteling. 

 25 - 40 cm oude verdichte zone die door vorst en wortels al weer aan het herstellen is 
en geen storende laag meer vormt. 

 40-100 cm humusarme zavel tot zand bij het dorp en klei aan de andere kant. Dit deel 
is poriënrijk en heeft zeer goede ontwaterende en ook vocht leverende eigenschappen. 

 
Het grondwater schommelt tussen de 90 en 120cm onder maaiveld. Drainage is zover bekend 
niet aanwezig.  
 

6.2 Bodemkarakteristiek 
Het is een jonge zeeklei met een hoge pH en een goede waterhuishouding. De voorwaarden 
voor groei zijn goed tot zeer goed. Deze bodem is geschikt voor alle teelten. De vertering van 
organisch materiaal is snel en daardoor heb je niet zo snel een humusrijke bosgrond.  
 

6.3 Aanbevelingen 
 Door de ligging in het noorden en de nabijheid van de zee is het belangrijk om hier met 

de aanplant rekening mee te houden; Het creëren van luwe plekken en 
windbeschutting geven de gevoelige fruitboomsoorten voor zeewind en kou in het 
voorjaar meer kans om te gedijen. 

 Wat betreft de bodemkwaliteit is het gebruik van humusrijke compost (groencompost) 
bij de eerste aanplant aan te bevelen.  

 Bij het rooien van de huidige bomen is het beter om het takkenhout als rillen 
gebruiken (dit kan ook slim ingezet worden om honden op de paden te houden), 
eventueel deels versnipperen en op paden gebruiken;  

 De dikkere stammen op een zonnige plek als nestblokken voor wilde bijen en andere 
insecten te gebruiken of deels verspreid in het gebied te verwerken, als zitplaats 
bijvoorbeeld. Voordeel is dat hierbij geen afvoer van hout hoeft plaats te vinden.  
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8. BIJLAGE I SYNBIOSYS OUTPUT 
  

Ellenberg - voedselrijkdom

1:  Aegopodium podagraria (n=6951) 2:  Alliaria petiolata (n=4028) 3:  Anthriscus sylvestris (n=20977) 4:  Ficaria verna s.l. (n=2193) 5:  Fragaria vesca (n=1435)

6:  Geranium robertianum (n=4379) 7:  Hedera helix (n=10190) 8:  Urtica dioica (n=56809)
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Ellenberg - zuurgraad

1:  Aegopodium podagraria (n=6951) 2:  Alliaria petiolata (n=4028) 3:  Anthriscus sylvestris (n=20977) 4:  Ficaria verna s.l. (n=2193) 5:  Fragaria vesca (n=1435)

6:  Geranium robertianum (n=4379) 7:  Hedera helix (n=10190) 8:  Urtica dioica (n=56809)
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Ellenberg - vocht

1:  Aegopodium podagraria (n=6951) 2:  Alliaria petiolata (n=4028) 3:  Anthriscus sylvestris (n=20977) 4:  Ficaria verna s.l. (n=2193) 5:  Fragaria vesca (n=1435)

6:  Geranium robertianum (n=4379) 7:  Hedera helix (n=10190) 8:  Urtica dioica (n=56809)
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Wamelink - totale hoeveelheid stikstof in de bodem (N mg/kg)

1:  Aegopodium podagraria (n =?) 2:  Alliaria petiolata (n =?) 3:  Anthriscus sylvestris (n =?) 4:  Ficaria verna s.l. (n =?) 5:  Fragaria vesca (n =?) 6:  Geranium robertianum (n =?) 7:  Hedera helix (n =?)

8:  Urtica dioica (n =?)
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Wamelink - totale hoeveelheid fosfor in de bodem (P mg/kg)

1:  Aegopodium podagraria (n =?) 2:  Alliaria petiolata (n =?) 3:  Anthriscus sylvestris (n =?) 4:  Ficaria verna s.l. (n =?) 5:  Fragaria vesca (n =?) 6:  Geranium robertianum (n =?) 7:  Hedera helix (n =?)

8:  Urtica dioica (n =?)
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Wamelink - oplosbaar kalium in de bodem (K mg/kg)

1:  Aegopodium podagraria (n =?) 2:  Alliaria petiolata (n =?) 3:  Anthriscus sylvestris (n =?) 4:  Ficaria verna s.l. (n =?) 5:  Fragaria vesca (n =?) 6:  Geranium robertianum (n =?) 7:  Hedera helix (n =?)

8:  Urtica dioica (n =?)
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Wamelink - oplosbaar magnesium in de bodem (Mg mg/kg)

1:  Aegopodium podagraria (n =?) 2:  Alliaria petiolata (n =?) 3:  Anthriscus sylvestris (n =?) 4:  Ficaria verna s.l. (n =?) 5:  Fragaria vesca (n =?) 6:  Geranium robertianum (n =?) 7:  Hedera helix (n =?)

8:  Urtica dioica (n =?)
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Wamelink - oplosbaar ammonium in de bodem (NH4 mg/kg)

1:  Aegopodium podagraria (n =?) 2:  Alliaria petiolata (n =?) 3:  Anthriscus sylvestris (n =?) 4:  Ficaria verna s.l. (n =?) 5:  Fragaria vesca (n =?) 6:  Geranium robertianum (n =?) 7:  Hedera helix (n =?)

8:  Urtica dioica (n =?)
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Wamelink - oplosbaar nitraat in de bodem (NO3 mg/kg)

1:  Aegopodium podagraria (n =?) 2:  Alliaria petiolata (n =?) 3:  Anthriscus sylvestris (n =?) 4:  Ficaria verna s.l. (n =?) 5:  Fragaria vesca (n =?) 6:  Geranium robertianum (n =?) 7:  Hedera helix (n =?)

8:  Urtica dioica (n =?)
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