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Samenvatting 
In het ontwikkelgebied ‘de Waalsprong’ van de gemeente Nijmegen worden de komende jaren 
nog duizenden woningen met bijbehorende voorzieningen gebouwd. Gebleken is dat er op een 
effectievere en efficiëntere manier kan worden omgegaan met de (beschermde) diersoorten die 
in de Waalsprong voorkomen. De gemeente Nijmegen doet onder andere daarom mee met de 
pilot Soortenmanagementplan (SMP) van de provincie Gelderland. 
 
Het meedoen aan deze pilot past goed in het belang dat de gemeente Nijmegen hecht aan 
natuurinclusief ontwikkelen en bouwen; zodanig ontwikkelen en bouwen dat, naast de mens, de 
natuur er ook baat bij heeft. Hierdoor wordt bewust een plus voor de natuur gecreëerd in de 
groenstructuur en in de gebouwen. Op die manier wordt ook de natuurbeleving van mensen in 
hun woonomgeving versterkt. 
 
Het SMP-Nijmegen (SMP-N) is vooral bedoeld voor iedereen die is betrokken bij het ontwerpen 
en het uitvoeren (bouw- en woningrijp maken) van de woningbouwprojecten de Waalsprong en 
geldt als onderbouwing van de gebiedsgerichte ontheffing Wet natuurbescherming. Maar het 
plan werkt ook door als de gebieden straks bewoond zijn omdat bewoners gestimuleerd worden 
ook hun steentje bij te dragen bij de inrichting van hun tuin, het beheer van het groen in de 
openbare ruimte of het tellen van de soorten (de monitoring). 
 
Zowel voor de ontwikkel- als de eindfase geeft het SMP-N de ambitie en de integrale aanpak van 
de gemeente Nijmegen om te komen tot een duurzame instandhouding van op dit moment in het 
gebied voorkomende beschermde diersoorten te weten de steenuil, ransuil, kerkuil, buizerd, 
roek, rugstreeppad, grote modderkruiper en poelkikker. Natuur wordt hierbij niet sectoraal bezien 
maar juist in samenhang met de primaire functie van het ontwikkelbied namelijk het realiseren 
van woningbouw. 
 
De kern van dit SMP-N wordt gevormd door het zodanig inrichten en beheren van de 
groenstructuur dat er kansen worden geboden voor de beschermde soorten en er voor 
biodiversiteit in algemene zin een plus wordt behaald. Hierbij is als ontwerpkader gekozen voor 
elementen en sfeerbeelden van de historische inrichting van het landschap zoals dat aanwezig 
was, voor de opkomst van de kassentuinbouw in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Door het 
accent te leggen op het terugbrengen en versterken van karakteristieke landschapselementen 
wordt een heel natuurlijk passend kader geschapen voor de (her)inrichting van de groenstructuur 
in de Waalsprong. 
  
De groenstructuur wordt met name gevormd door een landschappelijke zone rondom de meer 
stedelijke woningbouwlocaties. Deze zone biedt kansen en zorgt ook voor een directe 
ecologische verbinding en aansluiting met omringende groene gebieden. In deze zone krijgt het 
groen een inrichting die is afgestemd op de natuurlijke leefgebieden van de soorten. Hierdoor 
wordt vorm en inhoud gegeven aan de doelstelling van het SMP-N en ook aan het gemeentelijk 
beleid ten aanzien van natuur en groen in de stad. 
In de ontwerpen per deelgebied is aandacht besteed aan de samenhang tussen de 
inrichtingselementen en zijn er verschillende milieus gecreëerd waardoor er per soort accenten 
zijn gelegd. Door deze verschillende accenten ontstaan gebieden die geschikt zijn voor de soort 
maar die gebruikt kunnen worden door meerdere soorten. 
 
In de aanbestedings- en contractprocedure, weegt de gemeente Nijmegen 
duurzaamheidsprincipes mee en natuurinclusief bouwen is daarvan een onderdeel. Er wordt een 
puntensysteem ontwikkeld en ingevoerd. Dat systeem richt zich op de huismus, gierzwaluw en 
de gewone dwergvleermuis en op een aantal aanvullende maatregelen zoals gevelgroen en 
heggen. De afspraken hierover worden vastgelegd in privaatrechtelijke overeenkomsten. In dit 
SMP-N is het minimale ambitieniveau voor aantal en soort maatregelen vastgelegd.  
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De termijn waarbinnen de maatregelen gerealiseerd worden, varieert. Sommige projecten zijn 
vrijwel al in uitvoering, de meeste zullen binnen 2 jaar uitgevoerd worden en van een paar 
projecten kunnen nu alleen nog maar de ambities benoemd worden. Het beheer en onderhoud 
van de maatregelen is afgestemd op het behouden van de eindsituatie. Gedurende tien jaar ziet 
de Gemeente Nijmegen toe op de naleving van het SMP-N en de gebiedsontheffing en monitort 
zij de ontwikkelingen per soort. Zij rapporteert hierover periodiek aan de Provincie Gelderland. 
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 wordt een aantal algemene inleidende thema’s behandeld zoals de aanleiding, 
het doel en de meerwaarde van het SMP-N, wat de gemeente wil bereiken en voor wie het plan 
is bedoeld. Het gebied De Waalsprong wordt afgebakend en er wordt aangegeven op welke 
diersoorten het SMP-N ziet. 
 
In hoofdstuk 2 wordt aangegeven voor welke verboden uit de Wet natuurbescherming de 
gemeente Nijmegen een gebiedsontheffing vraagt, op grond van welke belangen de ontheffing 
nodig is en waarom van deze belangen sprake is. 
 
Een cultuurhistorische beschrijving van het plangebied de Waalsprong wordt gegeven in 
hoofdstuk 3. Hier wordt ook kort ingegaan op de ontwikkeling van dit gebied als 
woningbouwlocatie. 
 
Een beschrijving van de staat van instandhouding per soort op zowel landelijk, provinciaal als 
lokaal niveau staat in hoofdstuk 4. Daar wordt ook ingegaan op de bedreigingen die de soorten 
ondervinden. 
 
In hoofdstuk 5 wordt de nul-situatie van het voorkomen van de soort beschreven inclusief het 
daaraan ten grondslag liggende onderzoek. Er wordt kort ingegaan op de wijze waarop het 
onderzoek heeft plaatsgevonden. 
 
In hoofdstuk 6 wordt, uitgaande van de nul-situatie, aangegeven wat de minimale vereiste 
compensatie is en wat het ambitieniveau is om de zogenoemde ‘plus’ voor de soorten en/of 
natuur te creëren. 
 
Daarna wordt in hoofdstuk 7 de te treffen maatregelen uitgewerkt om het ambitieniveau te 
realiseren. Ook wordt aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan de ambities van 
natuurinclusief bouwen. 
 
De planning en werkwijze wordt globaal besproken in hoofdstuk 8 en het beheer en de 
instandhouding van de maatregelen wordt kort behandeld in hoofdstuk 9, verder wordt voor dit 
onderwerp verwezen naar bijlage 3. 
 
Het SMP wordt afgesloten door in hoofdstuk 10 in te gaan op monitoring en evaluatie. 
 
De ecologie en de ecologische randvoorwaarden per diersoort is opgenomen in bijlage 1. 
Bijlage 2 bevat de streefbeelden van hoe de groenstructuur eruit komt of kan komen te zien 
vanuit de meer generieke maatregelen die getroffen worden. Bijlage 3 beschrijft in grote lijnen 
het beheer en onderhoud. In bijlage 4 zijn enkele definities opgenomen. Tot slot is in bijlage 5 de 
Notitie Groen in Nijmegen (-Noord) opgenomen en in bijlage 6 de Mitigatiecatalogus 
gebouwbewonende soorten. 
 
Kernboodschappen worden in de tekst aangegeven in een blauw kader. 
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1. Inleiding 
1.1. Aanleiding 
In het gebied de Waalsprong van de gemeente Nijmegen worden nog circa 5.500 woningen 
gebouwd met bijbehorende voorzieningen in circa elf deelgebieden. Het gaat dan eerst om het 
bouwrijp maken en daarna om het bebouwen van het (deel)gebied. 
 
Bij deze ruimtelijke ontwikkeling vindt de gemeente Nijmegen het belangrijk dat er zorgvuldig 
wordt omgegaan met flora1 en fauna. Op dit moment is het gebied grotendeels (voormalig) 
landbouwgebied waar ook diersoorten hun voorplanting- en/of leefgebied hebben. Een aantal 
van deze soorten zijn beschermd op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). 
Maar ook wanneer de woningen eenmaal gebouwd zijn en er mensen wonen, vindt de gemeente 
het belangrijk dat er planten en dieren in de bebouwde omgeving aanwezig zijn en de mensen 
natuur kunnen beleven; dit draagt onmiskenbaar bij aan de leefbaarheid van de stad. 
 
Omdat de deelgebieden van de Waalsprong op verschillende momenten worden gerealiseerd, is 
gebleken dat er op een effectievere en efficiëntere manier kan worden omgegaan met 
(beschermde) diersoorten. Dit geldt zowel voor de gemeente Nijmegen als ontwikkelaar van de 
Waalsprong als voor de provincie Gelderland als bevoegd gezag Wnb, die geconfronteerd wordt 
met veel deelonderzoeken, overleg en aanvragen om ontheffing van verboden uit de Wnb. Het 
effect van een onverwachte vondst in het gebied, vaak laat in het ontwikkelproces, is daarmee 
voor beide partijen groot vanuit inzet, financiën en (vertraging in) de planning.  
 
Er is dus aanleiding om een betere aanpak te ontwikkelen. De gemeente Nijmegen doet daarom 
mee aan de pilot Soortenmanagementplan (SMP) van de provincie Gelderland en ziet het SMP 
ook als kans om in haar ontwikkelgebied concreet invulling te geven aan haar ambities op het 
gebied van natuurinclusief ontwikkelen en bouwen. 

1.2. Doel SMP 
Het doel van het SMP-Nijmegen (SMP-N) is vierledig. 
 
Allereerst is het een plan dat inzicht geeft in de aanpak van de gemeente Nijmegen om te komen 
tot een duurzame instandhouding van de op dit moment in het gebied voorkomende beschermde 
diersoorten zowel in de ontwikkel- als in de eindfase van de (woningbouw)projecten. 
 
Ten tweede kan op basis van het plan door de gemeente een gebiedsgerichte ontheffing van de 
Wnb worden verkregen van de provincie, dit met als uitgangspunt dat een ‘plus’ wordt verkregen 
voor de soorten vanuit het wettelijk belang flora en fauna. Bij de aanvraag om ontheffing wordt 
dit SMP-N gevoegd. 
 
Ten derde fungeert het SMP-N als bouwsteen voor de ambities van de gemeente Nijmegen op 
het gebied van natuurinclusief ontwikkelen en bouwen. De uitkomsten en/of ervaringen van het 
SMP-N kunnen in gemeentelijk beleid worden op- of meegenomen. 
 
Ten vierde doet de provincie Gelderland via de pilot ervaring op met de aanpak en het proces 
van soortenmanagementplannen en gebiedsgerichte ontheffingen in een ontwikkelgebied. 

1.3. Meerwaarde en ambitie SMP-N voor de Waalsprong 
Zoals bij paragraaf 1.1. aangegeven, willen de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland 
via het SMP-N en de daarop volgende gebiedsgerichte ontheffing, onder andere komen tot een 
meer effectieve en efficiënte aanpak van soortenbescherming in de Waalsprong.  
Hierdoor wordt de ruimtelijke ontwikkeling met minder ad hoc beslissingen over en ad hoc inzet 
van middelen op beschermde soorten mogelijk. 
Via het SMP-N worden meer bewuste keuzes gemaakt vooral als het gaat om de groenstructuur. 
Veelal is het mogelijk om zonder al teveel extra middeleninzet, betere keuzes te maken voor 

                                                      
1 Dit SMP omvat niet de onder de Wnb beschermde flora omdat deze niet in het gebied voorkomen. Wel wordt flora (met 
name de groenstructuur) ingezet ten behoeve van de diersoorten waar dit SMP over gaat en krijgt het een plaats in 
natuurinclusief bouwen.  
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planten, bomen of inrichting die bijdragen aan de instandhoudingsdoelen en die ook nog eens 
een meerwaarde voor de toekomstige bewoners betekenen. 
De gemeente wil via dit SMP-N ook meer zichtbaar maken welke maatregelen er al zijn of 
worden genomen ten behoeve van de instandhoudingsdoelen van de soorten. Daar waar kansen 
liggen pakt de gemeente deze op. 
Via het SMP-N wordt een invulling gegeven aan het begrip natuurinclusief bouwen. Een 
onderwerp dat zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk op de agenda staat. 
Via goed beheer wil de gemeente ervoor zorgdragen dat aangelegde maatregelen of 
groenstructuren ook voor de langere termijn in stand blijven en via monitoring wil de gemeente 
erop toezien dat de maatregelen ook daadwerkelijk resultaat hebben. 
 
De gemeente hanteert hierbij als uitgangspunt dat natuur niet sectoraal wordt bezien maar juist 
in samenhang met de overige, primaire functies van het gebied, vooral (het realiseren van) 
woningbouw. De gemeente meent dat een integrale aanpak bijdraagt aan draagvlak en een 
betere verweving van natuurbelangen in zowel planprocessen als bij de realisatie, het bouwen 
en het beheer. 

1.4. Verantwoordelijkheden 
Dit SMP-N is primair bedoeld voor iedereen die is betrokken bij het ontwikkelen, ontwerpen en 
het uitvoeren (bouw- en woningrijp maken) van de woningbouwprojecten de Waalsprong. Het 
plan heeft consequenties voor de inrichting van het groen in het gebied, op welke manier er 
(natuurinclusief) wordt ontworpen en gebouwd en hoe het gebied in de eindsituatie beheerd en 
gemonitord wordt. 
Het plan werkt ook door als de gebieden straks bewoond zijn onder andere door bewoners te 
stimuleren om bij de (her)inrichting van hun woning of tuin te kiezen voor wat goed is voor natuur 
en hen te betrekken bij het beheer van het groen in de openbare ruimte of bij de monitoring van 
de soorten. 
 
Verantwoordelijkheden Gemeente Nijmegen 

Projectorganisatie de Waalsprong: 
- stelt het SMP-N op en laat het plan bestuurlijk vaststellen; 
- voert de in- en externe communicatie over het SMP-N; 
- vraagt de gebiedsgerichte ontheffing aan op basis van het SMP-N; 
- implementeert de maatregelen uit het SMP-N en de voorwaarden van de ontheffing in de 

ontwerpen en in contracten van bouw- en aannemingsbedrijven en houdt toezicht op de 
uitvoering; 

- zet het monitoringsnetwerk op al dan niet met gebruikmaking van burgerparticipatie; 
- rapporteert jaarlijks aan de provincie over de uitvoering van het SMP-N (1e rapportage 

eind 2020); 
Lijnorganisatie: 
- voert het beheer op de maatregelen en de groenstructuur in de eindfase; 
- beheert het monitoringsnetwerk; 
- stelt gemeentelijk groen- en/of natuurbeleid op waarvoor dit SMP-N input is. 

 
Verantwoordelijkheden Provincie Gelderland 

- levert input voor het SMP-N vooral als het gaat om innovatieve maatregelen; 
- levert een maatregelencatalogus om op te nemen in het SMP-N; 
- stelt informatie ter beschikking van ervaringen van overige deelnemers aan de pilot; 
- toetst het SMP-N aan haar pilotdoelstellingen en in het licht van de gebiedsgerichte 

ontheffing; 
- verstrekt op een aanvraag van de Projectorganisatie de Waalsprong een 

gebiedsgerichte ontheffing; 
- voert toezicht uit op de uitvoering van de maatregelen van het SMP-N en/of de 

voorwaarden van de ontheffing via audits. 
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Verantwoordelijkheden uitvoerende bouw- en aannemingsbedrijven 
- maken bouwrijp, bouwen en leggen maatregelen/structuren aan conform het SMP-N 

en/of voorwaarden van de ontheffing; 
- nemen zo nodig maatregelen van het SMP-N en/of voorwaarden van de ontheffing op in 

de eigendomsdocumenten van nieuwe eigenaren; 
- communiceren naar nieuwe eigenaren over het SMP-N en stimuleren dat particulieren 

maatregelen treffen die bijdragen aan de doelstellingen van het SMP-N. 
 
Particulieren 

- dragen bij ingrepen aan eigen huis of perceel bij aan de doelstellingen van het SMP-N; 
- dragen bij aan beheer en/of monitoring van effecten van de getroffen maatregelen. 

1.5. Afbakening gebied 
Dit SMP-N heeft betrekking op de Waalsprong zoals is weergegeven in figuur 1. Dit gebied ligt in 
Nijmegen-Noord en wordt globaal begrensd door de A15 in het noorden, de Zandsestraat / 
Vossenpelsestraat in het oosten, de Waal met uiterwaarden in het zuiden/zuidwesten, en de 
Waaldijk in het westen.  
 
De Waalsprong is onderverdeeld in circa 11 ontwikkelgebieden namelijk ‘Hof van Holland’, 
‘Woenderskamp’, ‘Vossenpels Noord’, ‘Vossenpels Zuid’, ‘De Stelt Zuid’, ‘Koudenhoek, Hoge 
Bongerd/Schans’, ‘Zuiderveld’, ‘Grote Boel’, ‘Bedrijventerrein De Grift’, ‘Bedrijventerrein Ressen’ 
waar verschillende zogenoemde projectontwikkelaars (dit zijn projectleiders van het gemeentelijk 
ontwikkelbedrijf) verantwoordelijk zijn voor de integrale planontwikkeling en realisatie. 
 
Een deel van de Waalsprong is al ontwikkeld. Dit betreft voornamelijk het gebied direct ten 
westen en ten oosten van de spoorlijn die van noord naar zuid door het gebied loopt. 
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Figuur 1: Begrenzing SMP-N (de Waalsprong) 
 

  

Koudenhoek 
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1.6. Afbakening soorten en motivering 
Het SMP-N ziet op de volgende soorten: steenuil, ransuil, kerkuil, buizerd, roek, rugstreeppad, 
grote modderkruiper en poelkikker. 
 
Voor deze soorten is gekozen omdat dit beschermde soorten zijn onder de Wnb, uit onderzoek is 
gebleken dat deze soorten op dit moment in (of rond) het gebied aanwezig zijn en door de 
ruimtelijke ontwikkeling het voortplantings- of geschikt leefgebied van deze soorten verandert. 
 
Voor de gebouw bewoonde soorten zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen wordt 
(vooralsnog) geen ontheffing aangevraagd omdat er onvoldoende onderzoek beschikbaar is om 
hiervoor in aanmerking te komen. In het bijzonder in paragraaf 7.2 van dit SMP-N wordt 
ingegaan op het omgaan met deze soorten (natuurinclusief bouwen). Op die manier wordt voor 
deze soorten een extra ‘plus’ gecreëerd. 
 
Als er (onverhoopt) andere beschermde soorten worden aangetroffen in het projectgebied dan 
wordt hierover overleg gevoerd met de provincie Gelderland.  
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2. Juridische verantwoording en ontheffingstermijn 

2.1. Juridische verantwoording 
Alle in het wild levende vogelsoorten zijn in Europa beschermd door de Europese Vogelrichtlijn. 
De rugstreeppad en grote modderkruiper zijn beschermd onder de Europese Habitatrichtlijn, 
genoemd in respectievelijk Bijlage IV en Bijlage II. Beiden zijn zogenoemde rode lijst soorten.  
 
Deze Europese richtlijnen zijn verwerkt in de nationale Wnb. 
 
De volgende artikelen uit de Wnb zijn voor het SMP-N en de gebiedsgerichte ontheffing van 
toepassing: 
 
Vogels (steenuil, ransuil, kerkuil, buizerd, roek) 
Artikel 3.1 lid 2: verbod om opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van in nature in Nederland 
in het wild levende vogels van soorten van de Vogelrichtlijn te vernielen of te beschadigen of 
nesten van vogels weg te nemen; 
 
Artikel 3.1 lid 4: verbod om van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten van 
de Vogelrichtlijn opzettelijk te storen. 
 
Amfibieën en vissen (rugstreeppad, grote modderkruiper en poelkikker) 
Artikel 3.5 lid 2: verbod om in het wild levende dieren van soorten genoemd in bijlage IV of II in 
hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te verstoren; 
 
Artikel 3.5 lid 4: verbod om de voorplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te 
vernielen van in het wild levende dieren van soorten genoemd in bijlage IV of II in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied. 
 
Overtreding van deze artikelen kan ontstaan bij zowel het bouw- als het woningrijp maken van 
het gebied. Denk hierbij aan het dempen van sloten, het kappen van houtopstanden en het 
inrichten van het voormalig landbouwgebied. 
 
Met artikel 3.1 en 3.5 Wnb worden niet alleen de vaste rust-, voortplantings- en/of 
verblijfplaatsen zelf beschermd. De begrippen worden bij een ontheffingsaanvraag ruimer 
uitgelegd. Getoetst wordt in welke mate de functionaliteit van een vaste rust-, voortplantings- of 
verblijfplaats behouden blijft. Daarbij wordt ook beoordeeld in hoeverre de essentiële factoren 
van de omgeving van de plaats die nodig is om de plaats als zodanig te laten functioneren in 
stand blijft. Met andere woorden, er wordt getoetst in welke mate de functionele leefomgeving 
van de dieren behouden blijft. 
 
De nesten van alle in dit SMP-N genoemde vogels zijn jaarrond beschermd: de verbodsartikelen 
van de Wnb gelden gedurende het hele jaar en niet alleen tijdens het broedseizoen omdat: 

1. Nesten buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (steenuil); 
2. Vogels en/of koloniebroeders altijd op dezelfde plaats broeden en daarin heel honkvast 

zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de 
nestplaats zijn zeer specifiek en limitatief beschikbaar (kerkuil en roek); 

3. Vogels jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en niet of nauwelijks in staat zijn 
een nest te bouwen (buizerd en ransuil). 

2.2. Ontheffingstermijn 
De ontheffing wordt aangevraagd in het kader van de in de wet genoemde belangen: ter 
bescherming van (wilde) flora en fauna of in het belang van de volksgezondheid, de openbare 
veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen 
van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige 
effecten. 
Met het SMP-N wordt een gebiedsontheffing aangevraagd voor de hiervoor genoemde verboden 
uit de Wnb, voor een bepaalde tijd, bij voorkeur voor 10 jaar dat wil zeggen de maximale termijn 
van twee keer vijf jaar.  
  



 
 Map =  Brieven en huisstijldocumenten /   =  Nota, beleids- of projectplan  

 

 

 13 

  
 

3. Beschrijving plangebied. 

3.1. Karakteristiek van het landschap 
Het landschap van Nijmegen Noord is gevormd door de Rijn en de Waal, die een afwisseling aan 
hoger gelegen gebieden (oeverwallen, stroomruggen) en lager gelegen gebieden (komgronden) 
deden ontstaan. Op de hoger gelegen gebieden kwamen nederzettingen zoals Lent.  
 
Karakteristiek voor dit landschap zijn de opgehoogde terreinen waarop boerderijen werden 
gebouwd. De lager gelegen komgronden werden vanaf de elfde eeuw ontwaterd. Bij deze 
ontginningen werden afwateringssloten (‘zegen’ of ‘leigraven’) gegraven. In de twaalfde tot de 
veertiende eeuw werd de waterbeheersing van het gebied verbeterd, vooral door de bedijking. 
Geleidelijk werd de meanderende werking van de rivieren teruggebracht. Toch bleven er 
dijkdoorbraken plaatsvinden. Die zijn nu in het landschap herkenbaar in de vorm van kolken en 
dijkvakken met een strak en recht verloop. Onder meer als gevolg van de dijkdoorbraken 
ontstond vruchtbare grond. De gronden op de oeverwallen werden gebruikt voor akkerbouw, 
tuinbouw en fruitteelt. De nattere gronden werden gebruik als weiland. De boerderijen, 
nederzettingen, wegen, bouwlanden en boomgaarden lagen vanouds op de stroomruggen en 
oeverwallen. De adellijke huizen Oosterhout en Waaijenstein lagen op de hogere delen van een 
oeverwal.  

 
Op onderstaande kaart uit 1832 is te zien dat een groot deel van de gronden in die tijd in gebruik 
was als bouwland. Ook is te zien dat de dichtheid aan boomgaarden naar het zuiden toeneemt 
door de aanwezigheid van de stroomruggronden bij Lent. 
 
 

   
Figuur 2: Kadastrale kaart Gelderland 1832 
 
Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw maakt de fruitteelt een sterke groei door. 
Rond 1900 verschijnen de eerste kassen in het gebied. Na de Tweede Wereldoorlog neemt de 
fruitteelt af en neemt de glastuinbouw verder toe. De Griftdijk vormde de ruggengraat van de 
fruitteelt en (glas)tuinbouw. Vanaf het midden van de jaren ’60 tot einde jaren ‘90 nemen de 
tuinbouwkassen een steeds prominentere plek in. Daarna wordt Nijmegen Noord als 
ontwikkellocatie in gebruik genomen. 
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Nu nog steeds herkenbaar, is een aantal cultuurhistorische en landschappelijke elementen zoals 
de Waal met haar uiterwaarden, diverse forten en kolken, landgoederen en boomgaarden. 
Het landschap binnendijks is een meer gecultiveerd landschap. Buitendijks is het natuurlijk(-er) 
met wielen, ruigte en laag land dat regelmatig onder water staat (uiterwaarden). 

3.2. Betekenis van het landschap. 
De invloed van de mens op het landschap is terug te vinden in de verschillende 
landschapselementen zoals boomgaarden, struwelen (struikgewas), houtwallen, bomenrijen, 
bosjes, wielen en kolken, maar ook in de slootpatronen en knotwilgen. Deze elementen vertellen 
iets over het verleden, over oud landgebruik, maar ze bepalen ook het uitzicht en de kwaliteit van 
het landschap en geven het een eigen identiteit. 
 
Deze landschapselementen hebben naast een historische en een landschappelijke betekenis 
ook een betekenis voor verschillende planten en dieren. De beschermde soorten uit dit SMP-N 
zijn verbonden aan de historische inrichting van het landschap zoals dat voor de opkomst van de 
kassentuinbouw aanwezig was. Door de gewijzigde inrichting als gevolg van de grote toename 
aan glastuinbouw vanaf de jaren ‘60 van de vorige eeuw, is de geschiktheid van het gebied voor 
genoemde soorten sterk afgenomen. In bijlage 1 is beschreven welke landschapselementen 
(mede) bepalend zijn voor de beschreven soorten. 

3.3. Ontwikkeling van Nijmegen Noord 
In de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam Nijmegen Noord in beeld als mogelijke 
uitbreidingslocatie van de stad Nijmegen. In 1992 heeft de provincie Gelderland aan de hand van 
een milieueffectrapportage (MER) gekeken waar de uitbreiding het beste gerealiseerd zou 
kunnen worden. Dat bleek Nijmegen Noord te zijn en in 1996 is het Structuurplan “Het land over 
de Waal” opgesteld. Vanaf 2001 heeft de bouw op een laag pitje gestaan vanwege een nieuwe 
MER-procedure en daarna de economische crisis. De ontwikkeling van het gebied is nu weer in 
een stroomversnelling gekomen en is er een grote behoefte aan bouwkavels. 
 
Inmiddels is ongeveer de helft van het geplande aantal van 12.000 woningen gerealiseerd aan 
de westzijde van het spoor Nijmegen-Arnhem in en rondom Woonpark Oosterhout (waaronder 
ook Grote Boel) en rondom Lent aan de oostzijde van het spoor (zie voor de plaatsbepaling 
figuur 1). Het merendeel van de tuinbouwkassen is inmiddels verdwenen om plaats te maken 
voor de nieuwe inrichting. 
 

 
Figuur 3: Ontwikkeling Nijmegen Noord 2018; de landschappelijke zone 
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Rondom het dorp Lent en haar uitbreidingen ligt een herkenbare landschappelijke zone die nog 
volop ontwikkeld wordt (zie figuur 3). Deze zone ligt tussen de dijk en de watersingel en wordt 
via de plassen van de Waaijer verbonden met Park Lingezegen in het oosten, de uiterwaarden 
en het Rivierpark in het zuiden en landgoed Oosterhout in het westen. 
 
De meeste gebieden in de landschappelijke zone zijn op dit moment nog niet opnieuw ingericht 
en voor sommige gebieden moet het stedenbouwkundig plan nog verder uitgewerkt worden. In 
het algemeen gesteld, krijgen de te ontwikkelen woonmilieus hier een meer gebiedseigen 
karakter. Dit karakter wordt onder meer ontleend aan de bestaande en/of (cultuur-) historische 
landschappelijke kenmerken. Dit principe wordt in dit SMP-N (mede) gebruikt bij de keuze voor 
locaties waar landschapselementen een toegevoegde waarde hebben. Zo ontstaat een groene 
zone met zowel karakteristieke woonmilieus als een leefmilieu waar de verschillende soorten 
een plek kunnen krijgen. Dit milieu biedt voor de soorten tevens goede 
uitwisselingsmogelijkheden met het aangrenzende landschap. 
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4. Staat van instandhouding soorten 

4.1. Landelijk 
Hieronder is per soort de landelijke staat van instandhouding2 aangegeven zoals wordt 
gehanteerd door SOVON3 en de Kennisdocumenten van BIJ124. 
 
De Staat van Instandhouding van de Steenuil als broedvogel in Nederland is matig ongunstig. 
 
Beoordeling Staat van Instandhouding Steenuil 
Populatie Verspreiding Leefgebied Toekomst Eindoordeel 
onbekend gunstig matig ongunstig matig ongunstig matig ongunstig 
 
De Staat van Instandhouding van de Ransuil als broedvogel in Nederland is zeer ongunstig. 
 
Beoordeling Staat van Instandhouding Ransuil 
Populatie Verspreiding Leefgebied Toekomst Eindoordeel 
zeer ongunstig zeer ongunstig matig ongunstig onbekend zeer ongunstig 
 
De Staat van Instandhouding van de Kerkuil als broedvogel in Nederland is gunstig. 
 
Beoordeling Staat van Instandhouding Kerkuil 
Populatie Verspreiding Leefgebied Toekomst Eindoordeel 
gunstig gunstig gunstig gunstig gunstig 
 
De Staat van Instandhouding van de Buizerd als broedvogel in Nederland is gunstig. 
 
Beoordeling Staat van Instandhouding Buizerd 
Populatie Verspreiding Leefgebied Toekomst Eindoordeel 
gunstig gunstig gunstig gunstig gunstig 
 
De Staat van Instandhouding van de Roek als broedvogel in Nederland is matig ongunstig. 
 
Beoordeling Staat van Instandhouding Roek 
Populatie Verspreiding Leefgebied Toekomst Eindoordeel 
gunstig gunstig matig ongunstig matig ongunstig matig ongunstig 
 
 
De Staat van Instandhouding van de Rugstreeppad in Nederland is zeer ongunstig. 
 
Beoordeling Staat van Instandhouding Rugstreeppad 
Populatie Verspreiding Leefgebied Toekomst Eindoordeel 
zeer ongunstig gunstig zeer ongunstig zeer ongunstig zeer ongunstig 
 
 
De Staat van Instandhouding van de Grote Modderkruiper in Nederland is zeer ongunstig. 
 
Beoordeling Staat van Instandhouding Grote Modderkruiper 
Populatie Verspreiding Leefgebied Toekomst Eindoordeel 
zeer ongunstig Zeer ongunstig zeer ongunstig Zeer ongunstig zeer ongunstig 
 
  

                                                      
2 Zie bijlage 3 voor een definitie van Staat van Instandhouding 
3 Bron: https://www.sovon.nl/nl/soort/ 
4 Bij12.nl is een uitvoeringsorganisatie van de samenwerkende provincies 

https://www.sovon.nl/nl/soort/
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De Staat van Instandhouding van de Poelkikker in Nederland is matig ongunstig. 
 
Beoordeling Staat van Instandhouding Poelkikker 
Populatie Verspreiding Leefgebied Toekomst Eindoordeel 
gunstig gunstig matig ongunstig matig ongunstig matig ongunstig 
 

4.2. Provinciaal 
Hieronder is per soort het eindoordeel van de staat van instandhouding aangegeven in de 
provincie Gelderland5. 
 
De staat van instandhouding is in het rapport voor de huidige situatie gegeven maar ook voor de 
referentiesituatie (1994) en de afgelopen 10 jaar. 
 
In Gelderland is de staat van instandhouding van de Steenuil ongunstig-ontoereikend. 
 
Steenuil Huidige situatie Laatste 10 jaar van de 

registratie ‘trend’ 
Referentiewaarde 1994 

Aandeel Gelderland in 
landelijke populatie 

Zeer groot (38,8%) 

Eindbeoordeling staat 
van instandhouding 
(Rivierengebied) 

Ongunstig-ontoereikend Stabiel Wordt niet gehaald 

 
In Gelderland is de staat van instandhouding van de Roek ongunstig – ontoereikend. 
 
Roek Huidige situatie Laatste 10 jaar van de 

registratie ‘trend’ 
Referentiewaarde 1994 

Aandeel Gelderland in 
landelijke populatie 

Meer dan evenredig (18,5%) 

Eindbeoordeling staat 
van instandhouding 

Ongunstig-ontoereikend Verslechterend Wordt niet gehaald 

 
In Gelderland is de staat van instandhouding van de Rugstreeppad ongunstig-ontoereikend 
 
Rugstreeppad Huidige situatie Laatste 10 jaar van de 

registratie ‘trend’ 
Referentiewaarde 1994 

Aandeel Gelderland in 
landelijke populatie 

Groot (circa 19% van het verspreidingsgebied) 

Eindbeoordeling staat 
van instandhouding 
(Rivierengebied) 

Ongunstig-ontoereikend Verslechterend Wordt niet gehaald 

 
In Gelderland is de staat van instandhouding van de Grote modderkruiper ongunstig – slecht in 
de meeste delen van Gelderland 
 
Grote modderkruiper Huidige situatie Laatste 10 jaar van de 

registratie ‘trend’ 
Referentiewaarde 1994 

Aandeel Gelderland in 
landelijke populatie 

Groot (22%) 

Eindbeoordeling staat 
van instandhouding in 
enkele delen van het 
rivierengebied en in de 
West Betuwe 

Gunstig, maar onder 
druk 

Stabiel Wordt gehaald 

Eindbeoordeling staat 
van instandhouding in 
overige delen van 
Gelderland 

Ongunstig - slecht Verslechterend Wordt niet gehaald 

 
                                                      
5 Bron: Arcadis, “De staat van instandhouding”, Factsheets voor 25 soorten in Gelderland, 16 mei 2018. De kerkuil, 
ransuil en buizerd zijn in het rapport niet onderzocht 
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In Gelderland is de staat van instandhouding van de Poelkikker ongunstig – ontoereikend. 
 
Poelkikker Huidige situatie Laatste 10 jaar van de 

registratie ‘trend’ 
Referentiewaarde 1994 

Aandeel Gelderland in 
landelijke populatie 

Groot (23%) 

Eindbeoordeling staat 
van instandhouding 

Ongunstig-ontoereikend Verslechterend Wordt niet gehaald 

 

4.3. Lokaal 
Het verzamelen van informatie over de lokale staat van instandhouding en het geven van een 
waardering hieraan is lastig. Er zijn geen aanwijzingen dat de lokale situatie in Nijmegen (Noord) 
sterk afwijkt van de provinciale en/of landelijke situatie zoals in paragrafen 4.1. en 4.2. 
aangegeven. 

4.4. Effecten van de bouwplannen op de soorten 
Algemeen 
Door de voorgenomen bouwplannen bestaat de mogelijkheid dat leefgebied van de soorten 
verloren gaat. De huidige bestemming wordt gewijzigd van (merendeel) agrarisch naar 
gemengde bestemmingen die wonen en werken mogelijk maken. 
 
Steenuil 
Het leefgebied van de steenuil is in vergelijking met de ransuil en kerkuil klein. Dat betekent dat 
de steenuil dichter bij de nest- en verblijfplaatsen verzekerd moet zijn van voldoende voedsel. 
Door de voorgenomen bouwplannen kan hierin verandering optreden.  
 
Kerkuil 
Door het beëindigen van agrarische activiteiten (waaronder sloop van kassen) ten gevolge van 
het project De Waalsprong zijn overhoekjes en ruigtes ontstaan. De kerkuil heeft hiervan 
geprofiteerd en zich pas onlangs (winter 2016-2017) in het gebied gevestigd. Deze tijdelijke 
ruigtes zullen door de herinrichting van het gebied verloren gaan. 
 
Ransuil 
Hoewel er voldoende oppervlakte foerageergebied beschikbaar blijft voor een of meer paartjes 
ransuilen, is uit een analyse gebleken dat het beschikbare foerageergebied als gevolg van de 
ingreep afneemt.  
 
Buizerd 
Een intensiever gebruik van het plangebied kan een reden zijn voor de buizerd om een 
alternatieve locatie meer aan de rand van het plangebied te kiezen. 
 
Roek 
De roek broedt in het plangebied in hoge volwassen populieren nabij intensief gebruikte 
verkeerstructuren. Om de verkeersdoorstroming te garanderen, wordt de verkeersstructuur 
tegen het licht gehouden en naar aanleiding daarvan kan het noodzakelijk zijn dat deze wordt 
aangepast. In dat geval kunnen bomen waar roekennesten in zitten mogelijk niet behouden 
blijven. Een andere bedreiging voor de roek is de soorteigenschap van de populier. De populier 
dient sneller vervangen te worden dan andere boomsoorten en het hout is weinig duurzaam 
waardoor vooral bij oudere bomen takken kunnen uitbreken. Oudere populieren die een gevaar 
opleveren voor de (verkeers-)veiligheid worden vervangen. 
 
Rugstreeppad 
Het leefgebied van de rugstreeppad is gekoppeld aan dynamische milieus. Omdat deze milieus 
snel kunnen ontstaan en verdwijnen, bestaat het gevaar dat de soort niet wordt opgemerkt. Het 
is van belang dat er over langere termijn altijd ergens in het plangebied geschikt habitat 
aanwezig is. De gedragscode tijdelijke natuur kan hierbij worden gebruikt. 
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Grote modderkruiper 
Het functionele beheer van watergangen is gericht op het waarborgen van een goede 
doorstroming. Intensief beheer van watergangen kan tot gevolg hebben dat geschikt habitat van 
de grote modderkruiper wordt aangetast. Daarnaast bestaat het risico dat bij herverkaveling van 
percelen de watergangen vergraven en/of gedempt worden. 
 
Poelkikker 
Als gevolg van herverkaveling van percelen in Zuiderveld verdwijnen voortplantingsplaatsen van 
de poelkikker. Doordat in Zuiderveld een ruime nieuwe groenstructuur wordt aangelegd 
verdwijnen hier in principe geen winterverblijfplaatsen.  
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5. Nul-situatie soorten 

5.1 Verantwoording onderzoek 
Door Alterra is een uitgebreide jaarrond inventarisatie uitgevoerd van flora en fauna in het 
plangebied de Waalsprong in de zomer van 2002 tot en met het voorjaar van 2003. De 
inventarisatie is uitgevoerd ten behoeve van het in procedure brengen van de verschillende 
bestemmingsplannen van de Waalsprong. 
 
Voor de verschillende deelgebieden zijn later (mede vanwege de vertraagde uitvoering) diverse 
aanvullende quickscans flora en fauna uitgevoerd. Daar waar van toepassing hebben deze 
geleid tot vervolgonderzoeken. Op deze manier is in de loop der jaren veel onderzoek gedaan 
naar het voorkomen van soorten en is een compleet beeld ontstaan van de soorten in de 
Waalsprong. 
 
In de paragrafen hieronder wordt per soort eerst een korte kenschets gegeven van de nul-
situatie van de soort en waar de soort is aangetroffen. Daarna wordt (niet uitputtend) het 
onderzoek gegeven wat op de betreffende soort ziet. In paragraaf 5.9 is een kaart opgenomen 
(figuur 5) met een overzicht van de aangetroffen soorten conform de hieronder beschreven 
onderzoeken en ook een samenvattende tabel (tabel 1) met de nul-situatie waar vanuit wordt 
gegaan bij het bepalen van de minimale compensatie-opgave evenals de te realiseren ‘plus’. 
 
Aan de gemeente Nijmegen zijn voor de steenuil en buizerd al zogenoemde positieve 
weigeringen afgegeven en voor de roek is een ontheffing verleend.6 De voorschriften die uit deze 
besluiten voortvloeien, zijn verwerkt in de maatregelen (zie hoofdstuk 7). 

5.2. Steenuil 
In 2008 is een nulmeting uitgevoerd naar de aanwezigheid van steenuilen. In de onderstaande 
figuur zijn deze locaties van steenuil nesten en/of territoria in de Waalsprong en in het direct 
aangrenzende gebied weergegeven.  
 

 
Figuur 4: locaties van steenuil nesten en/of territoria in de Waalsprong en in het direct aangrenzende gebied 
 
In 2008 zijn in totaal 14 steenuilennesten- en/of territoria aangetroffen in de Waalsprong. 
 
In het kader van de ontwikkeling van de Waalsprong loopt er sinds 2009 een langjarig 
programma ter mitigatie en compensatie van de steenuil. De locaties waar compenserende 
maatregelen zijn uitgevoerd en ook de resultaten hiervan zijn te vinden in hoofdstuk 7. 
 
In vervolg op uitgevoerde quickscans van ontwikkellocaties zijn in 2016 en 2017 verschillende 
deelgebieden in de Waalsprong geïnventariseerd op steenuilen en zijn de verwachte effecten 

                                                      
6 Bevoegd gezag was destijds de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
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bepaald. Hieruit volgt dat in de Hoge Bongerd 1 steenuil territorium aanwezig is en in 
Vossenpels Noord 3 territoria. De positieve weigeringen zien op deze deelgebieden. 
 
De trend is dat, doordat elders leefgebied verdwijnt, verschillende uilensoorten, waaronder de 
steenuil, zich in met name Hof van Holland gaan vestigen. Zo heeft zich recent (2017) een 
nieuwe vestiging van de steenuil voorgedaan bij Fort Beneden Lent. En in 2018 is nabij 
Sportpark Nieuw Balveren een vestiging van een steenuil geconstateerd.  
 
Onderzoek: 
o.a.: Jager op Akkerhuis 2008/2009: Inventarisatie van compensatiegebied voor de Steenuil rond 
de Waalsprong. Alterra rapport 1782; 
Bureau Waardenburg 2017: Onderzoek en effectbeoordeling steenuil Waalsprong; 
STONE7 monitort vanaf 2009, elk jaar de circa zeventig opgehangen kasten in het gebied. 
2018 Onderzoek Sportpark Nieuw- Balveren. 

5.3. Ransuil 
In een grove den in de tuin van Griftdijk Noord 27B is in 2016 een ransuilnest aangetroffen met 
twee roepende jongen. Overige waarnemingen van ransuil en/of indicaties hiervan zijn niet 
gedaan. 
Vanaf 2014 zijn verschillende waarnemingen gedaan van ransuilen. De broedlocatie van het 
broedpaartje varieert binnen en net buiten het plangebied. 
Op basis van een analyse van bekende waarnemingen uit 2014 t/m 2016 wordt aangenomen dat 
er in het plangebied en directe omgeving aan de noordzijde van de Waal op jaarbasis één 
broedpaar aanwezig is (=verblijfplaats) en dat de broedlocatie van het paar varieert. 
 
Onderzoek: 
2016: Waardenburg, Nader onderzoek beschermde soorten Hof van Holland e.o.; 
2017: Waardenburg, Analyse beschikbaar foerageergebied ransuil Waalsprong. 

5.4. Kerkuil 
Op Griftdijk-Noord 62 is in 2017, net buiten het plangebied, de aanwezigheid van een vaste 
verblijfplaats van een kerkuil vastgesteld. In de vrijstaande open schuur is een nest met jongen 
in een nestkast aangetroffen, en een rustplaats in de openkapschuur. Naar het jachtgebied van 
de kerkuil is in 2018 onderzoek uitgevoerd. De kwaliteit van de leefomgeving van de kerkuil is in 
de huidige situatie overwegend van matige kwaliteit. In 2018 is door de Provincie Gelderland een 
ontheffing verleend aan de particulier voor het wegnemen van de vaste rust- en verblijfplaats van 
de kerkuil. In de omgeving zijn als compensatie door deze particulier een viertal nestkasten 
opgehangen.  
 
Onderzoek: 
2017 Natuur-Wetenschappelijk Centrum, Activiteitenplan Kerkuil Griftdijk; 
2018 Waardenburg, Notitie controle leefgebied kerkuil Griftdijk-Noord 62 te Nijmegen. 

5.5. Buizerd 
De buizerd is op twee plekken in het plangebied vastgesteld. In één van de bomen aan de 
noordoostelijke rand van het populierenbos bij de kolk van Elferen is in 2014 een buizerdnest 
aangetroffen. Hiervoor is in 2014 de positieve weigering verkregen. Op dit moment is de buizerd 
hier niet meer aanwezig. 
In het oostelijk deel van Hof van Holland is in 2016 in een solitaire wilg een bezet nest van de 
buizerd aangetroffen. Ook voor deze verblijfplaats van de buizerd is in 2017 een positieve 
weigering afgegeven. Overige buizerdnesten of indicaties hiervan zijn niet waargenomen.  
 
Geconcludeerd wordt dat de buizerd op dit moment geen vaste verblijfplaats meer heeft in het 
gebied. Toch wordt de buizerd in dit SMP-N behandeld omdat hij mogelijk weer opduikt en het 
gebied ook kansen kan bieden voor deze vogel.  
 
  

                                                      
7 Doelstelling STONE: De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek 
en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder 
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Onderzoek: 
2014: G. Hoefsloot & J. van Zundert Waardenburg Speelbos Lent, gemeente Nijmegen 
Activiteitenplan Flora- en faunawet; 
2014: Notitie bevindingen quickscan Vitensterrein en omgeving te Lent (Nijmegen); 
2016: Waardenburg: Actualisatie quickscan Vitensterrein en omgeving te Lent (Nijmegen) 
D.B. Kruijt, MSc, Ir G. Hoefsloot, 2015. Effecten op beschermde natuurwaarden Hof van Holland 
e.o. (Waalsprong); 
Bepaling aanwezige natuurwaarden, effectbeoordeling en benodigd veldonderzoek (quickscan) 
2016. BuWa. Hof van Holland (nader onderzoek).  

5.6. Roek 
In 2013 zijn in twee populieren aan de westzijde van de Prins Mauritssingel in totaal drie nesten 
van roeken gevonden met jongen. 
Bij afrit Elst/Oosterhout langs de A15 bevindt zich het zogenaamde “Roekenbosje” direct ten 
oosten van de Griftdijk. In 2013 zijn na het broedseizoen veel nesten van de roek uit de bomen 
gewaaid tijdens een storm. Het aantal getelde nesten in januari 2015 is 37. Alle nesten 
bevonden zich in de essen en enkele bomen bevatten meerdere nesten per boom. In 2015 is 
verband met de aanleg van een ontsluitingsweg een ontheffing verkregen voor een doorgang 
door het Roekenbosjes. 
 
Onderzoek: 
• Buwa 2013. Inventarisatie beschermde soorten plangebied De Grift Vlek 17; 
• Buwa 2016. Quick scan natuurwetgeving Tankstation afslag 38 te Lent; 
• Ecogroen 2010. Notitie nader onderzoek ‘Roekenbos Griftdijk Oosterhout (Gld.). 

5.7. Rugstreeppad 
In 2015 zijn op een werk- en opslagterrein aan de Griftdijk Noord 10-15 roepende 
rugstreeppadden aangetroffen in regenwater. Hier heeft later in het seizoen tevens voortplanting 
plaatsgevonden.  
Op grond van onderzoek uit 2016 kan in plangebied Stelt Zuid de aanwezigheid van 
rugstreeppadden niet worden uitgesloten. Door de grote mobiliteit van de soort is bij nieuwe 
activiteiten een check vooraf nodig. 
 
Onderzoek: 
• D.B. Kruijt, MSc, Ir G. Hoefsloot, 2015. Effecten op beschermde natuurwaarden Hof van 

Holland e.o. (Waalsprong) Bepaling aanwezige natuurwaarden, effectbeoordeling en 
benodigd veldonderzoek (quickscan); 

• BuWa 2016. Quickscan natuurwetgeving De Stelt Zuid. 

5.8. Grote modderkruiper 
In 2016 is gebleken dat in Zuiderveld geschikt biotoop aanwezig is. Vervolgens is de 
aanwezigheid van deze beschermde vis in het plangebied in 2017 vastgesteld met eDNA 
onderzoek. Op basis van dat onderzoek kon niet worden bepaald hoe groot de populatie is en of 
verschillende leeftijdsklassen van de grote modderkruiper aanwezig zijn. Daarvoor is onderzoek 
uitgevoerd met behulp van fuiken en aanvullend is een bevissing uitgevoerd met een draagbaar 
elektrisch visapparaat. Er zijn in totaal vier grote modderkruipers gevangen in fuiken. De vissen 
zijn verspreid over het gebied gevangen. Er zijn zowel jonge (1 tot 2 jaar oud) als adulte dieren 
gevangen (> 2 jaar oud). De waargenomen jonge dieren van maximaal 2 jaar wijzen op een 
voortplantingsfunctie in het plangebied. De grote van de populatie grote modderkruipers is niet 
vast te stellen. Geschat wordt dat er maximaal 50 volwassen vissen in het plangebied Zuiderveld 
voorkomen. 
 
Onderzoek 
• Waardenburg, 2017, Onderzoek grote modderkruiper Zuiderveld; 
• Sweco, 2017 Ecologisch werkplan Waalsprong Nijmegen – Zuiderveld Uitwerking passende 

maatregelen ten behoeve van de grote modderkruiper. 
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5.9. Poelkikker 
Tijdens het fuikenonderzoek ten behoeve van de grote modderkruiper in Zuiderveld in 2017 is 
ook de poelkikker aangetroffen. In dit onderzoek is niets vermeld over aantallen aangetroffen 
exemplaren. 
 
Onderzoek 
• Waardenburg, 2017, Onderzoek grote modderkruiper Zuiderveld. 
 
Tabel 1: Nul-situatie soorten, samengevat 
 
Soort Nul-situatie 
Steenuil 14 nesten/territoria 
Ransuil 1 verblijfplaats 
Kerkuil 1 verblijfplaats (buiten plangebied) 
Buizerd 0 (geen verblijfplaats) 
Roek 40 nesten 
Rugstreeppad 2 locaties (Grift Zuid en De Stelt Zuid) 
Grote modderkruiper waterstelsel (potentieel: 50 vissen (Zuiderveld)) 
Poelkikker waterstelsel (Zuiderveld) 
 
NB: daar waar broedparen/nesten staat, wordt ook bedoeld voldoende leef-/foerageergebied. 

5.10. Locaties van aangetroffen soorten 
Figuur 5 geeft een overzicht van waar de soorten zijn aangetroffen of waar de aanwezigheid niet 
kan worden uitgesloten op grond van de hierboven beschreven onderzoeken.8 

                                                      
8 de compensatiepoel kamsalamander staat ook in deze figuur maar daar wordt in dit SMP-N verder niks mee gedaan 
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Figuur 5: Overzicht van de aangetroffen soorten of waar de aanwezigheid niet kan worden uitgesloten conform de in dit 
hoofdstuk beschreven onderzoeken 
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6. Minimale compensatie en ambitieniveau 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de minimaal vereiste compensatie vanuit de nul-situatie zoals 
beschreven in hoofdstuk 5. Hiermee wordt de gunstige instandhouding van de soort minimaal 
behouden. 
 
Voor het ambitieniveau (de ‘plus’) voor de soorten is de draagkracht van het gebied bepalend. 
Het gebied wordt met de beschikbare gronden en middelen zo optimaal mogelijk ingericht voor 
de soorten uit dit SMP-N. Deze optimale inrichting bepaald hoeveel paartjes het gebied 
maximaal kan bevatten en/of hoeveel leefgebied kan worden gecreëerd.  
 
Voor gebouwgebonden soorten zoals huismus, gierzwaluw en vleermuis (waarvoor geen 
ontheffing wordt aangevraagd) wordt een plus gecreëerd door invulling te geven aan 
natuurinclusief bouwen. 
 
Op grond van de gebiedsontheffing verplicht de gemeente Nijmegen zich tot het realiseren van 
de minimaal vereiste compensatie vanuit de nul-situatie van het gebied de Waalsprong. 
 
Daarnaast zal de gemeente Nijmegen zich maximaal inspannen om de ‘plus’ te realiseren zowel 
voor wat betreft het optimaal inrichten van de landschappelijke zone voor de acht beschermde 
soorten (het ambitieniveau per soort) als voor wat betreft de voorzieningen voor de 
gebouwgebonden soorten. De genoemde hectares en het aantal voorzieningen zijn hierbij 
indicatief. 
 
In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de maatregelen die getroffen worden om de minimaal vereiste 
compensatie en het ambitieniveau te bereiken. 

6.1. Minimale compensatie en ambitieniveau per soort 
Steenuil 
De minimaal vereiste compensatie is tenminste 14 bezette territoria in plangebied de 
Waalsprong en de directe omgeving daarvan (in de compensatiegebieden) gedurende het 
broedseizoen. 
 
Het is onze ambitie om binnen het plangebied in totaal circa 53 ha groen landschappelijk in te 
richten voor de steenuil. Deze ambitie kan leiden tot 5 extra nestlocaties. 
 
Ransuil 
De minimaal vereiste compensatie is tenminste 1 verblijfplaats in en/of in de directe omgeving 
van het plangebied gedurende het broedseizoen. 
 
Het is onze ambitie om binnen het plangebied in totaal circa 45 ha groen landschappelijk in te 
richten voor de ransuil. Dit gebied ligt binnen 2 km van de laatst bekende nestplaats. Deze 
ambitie kan leiden tot 2 extra paartjes ransuil in of net buiten het plangebied. 
 
Kerkuil 
De minimaal vereiste compensatie is het behoud en herinrichten van 25 ha geschikt 
foerageergebied binnen het plangebied, waarvan tenminste binnen 10 ha beschouwd kan 
worden als optimaal foerageergebied doordat hier kleinschalige landschapselementen aanwezig 
zijn die de muizenstand bevorderen, gedurende zowel het broedseizoen als de winter. Deze 
compensatie vindt plaats in park Waaijenstein. 
 
Het is onze ambitie om in het totale plangebied circa 45 ha groen landschappelijk in te richten 
voor de kerkuil. Doordat in het gehele gebied maatregelen getroffen worden die het 
voedselaanbod verhogen (kleinschalige landschapselementen zoals boomgaarden, hooiruiters, 
ruigtehoekjes, hagen enzovoort) is de verwachting dat dit zal leiden tot extra foerageergebied 
voor tenminste 1 extra broedpaar van de kerkuil. 
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Buizerd 
De minimaal vereiste compensatie is 0 broedparen in de Waalsprong of directe omgeving. 
 
Het is onze ambitie om in het totale plangebied circa 58 ha groen landschappelijk in te richten 
voor de buizerd. Dit kan leiden tot extra foerageergebied voor 3 broedparen. 
 
Roek 
De minimaal vereiste compensatie is tenminste voldoende nestbomen en ondersteunend 
functioneel leefgebied binnen de Waalsprong of in de directe omgeving voor 40 nesten van de 
roek. 
 
Onze ambitie is dat er circa 34 hectare geschikte nestbomen en ondersteunend functioneel 
leefgebied overblijft / wordt aangelegd. Dit kan leiden tot circa 100 tot 200 extra nesten.  
 
Rugstreeppad  
De minimaal vereiste compensatie is een locatie waar een populatie rugstreeppadden zich 
duurzaam kan vestigen. Hierbij wordt uitgegaan van tenminste twee geschikte 
voortplantingswateren om te voorkomen dat bij calamiteiten bij een van de voortplantingswateren 
de populatie zich in zijn geheel niet kan vermeerderen. 
Vanuit het leefgebied moet verbinding met de omgeving aanwezig zijn waardoor sporadisch 
uitwisseling met andere populaties mogelijk blijft om genetische verarming te voorkomen.  
 
Onze ambitie is dat er drie poelen worden aangelegd waardoor er een populatie 
rugstreeppadden ontstaat van circa 100 à 200 adulte exemplaren die in contact staan met 
andere populaties (metapopulatie) om uitwisseling tussen populaties en rekolonisatie mogelijk te 
maken. 
 
Grote Modderkruiper 
De minimaal vereiste compensatie is het areaal potentieel geschikt leefgebied dat als gevolg van 
de ingreep verloren gaat. Dit betreft 2.400 m² 9.  
 
Onze ambitie is dat er circa 2.200 m¹ geschikt leefgebied is voor de grote modderkruiper in of in 
de omgeving van de Waalsprong (de verbindende watergang is hierbij nog niet meegerekend).  
Dit kan leiden tot extra leefgebied voor een populatie van circa 500 volwassen exemplaren. 
 
Poelkikker 
De minimaal vereiste compensatie is het areaal potentieel geschikt leefgebied dat als gevolg van 
de ingreep verloren gaat. Conform de grote modderkruiper betreft het voor de poelkikker een 
voortplantingsplaats van 2.400 m².  
 
Onze ambitie is dat er circa 2.200 m¹ geschikt leefgebied is voor de poelkikker in of in de 
omgeving van de Waalsprong.  
 
  

                                                      
9 300 m² geschikt leefgebied is al gecompenseerd 
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Tabel 2: Nul-situatie, minimale compensatie en ambitieniveau (plus) per soort, samengevat 
Daar waar nesten, territoria, verblijfplaats staat, wordt ook bedoeld: ten behoeve van deze nesten en dergelijke benodigd 
leefgebied. 
 
Soort Nul-situatie Minimale compensatie Ambitie (plus) 
Steenuil 14 nesten/territoria 14 bezette territoria 53 hectare geschikt groen 

(potentieel: 5 extra 
territoria) 

Ransuil 1 verblijfplaats 1 verblijfplaats 45 hectare geschikt groen 
(potentieel: 2 extra 
verblijfplaatsen) 

Kerkuil 1 verblijfplaats (buiten 
plangebied) 

25 ha foerageergebied 45 hectare geschikt groen 
(potentieel: 1 extra 
verblijfplaats) 

Buizerd 0 (geen verblijfplaats) - 58 hectare geschikt groen 
(potentieel: 3 extra 
verblijfplaatsen) 

Roek 40 nesten 40 nesten 34 hectare geschikt groen 
(potentieel: 100 - 200 extra 
nesten) 

Rugstreeppad 2 locaties (Grift Zuid en 
De Stelt Zuid) 

1 locatie met 2 
voortplantingswateren 

3 poelen (potentieel: 100 a 
200 adulte ex., uitwisseling, 
rekolonisatie) 

Grote 
modderkruiper 

waterstelsel (potentieel: 
50 vissen) 

2.400 m² waterstelsel 
(potentieel 50 vissen) 

2.200 m¹ geschikt 
leefgebied (potentieel: 500 
volwassen exemplaren) 

Poelkikker waterstelsel (minimaal 1 
kikker) 

2.400 m² waterstelsel 
(minimaal 1 kikker) 

2.200 m¹ geschikt 
leefgebied  

 

6.2. Ambitieniveau natuurinclusief bouwen 
Behalve de maatregelen voor de soorten is er aandacht voor natuurinclusief ontwikkelen en 
bouwen ten gunste van gebouw bewonende soorten. Ook hiermee wordt een ‘plus’ gecreëerd 
voor natuur. 
 
Bij het bepalen van het ambitieniveau voor de nog te bouwen woningen zijn onder andere de 
volgende documenten gehanteerd: 

- Motie natuurinclusief bouwen d.d. 14 november 2018; 
- Handleiding natuurinclusief bouwen de Waalsprong (zie bijlage 5); 
- GPR methodiek (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn voor duurzaam bouwen); 
- Standaard gronduitgifte Nijmegen; 
- Mitigatiecatalogus gebouwbewonende soorten, Leidraad natuurinclusief 

bouwen, renoveren en verduurzamen van de Provincie Gelderland (zie bijlage 
6); 

- Gedragscode Natuurinclusief renoveren, Stroomversnelling. 
 
In de Waalsprong worden tussen 2019 en 2028 circa 5.000 woningen gerealiseerd. Omdat voor 
de te bouwen woningen in 2019 de anterieure overeenkomsten (nagenoeg) zijn afgesloten, is 
het niet zeker dat de woningen in 2019 al natuurvriendelijk gebouwd (kunnen) worden, dit geldt 
voor circa 400 woningen. Wel wordt gestimuleerd om op vrijwillige basis voorzieningen te treffen.  
 
Voor de woningen die vanaf 2020 worden gebouwd wordt aangenomen dat hiervan circa 3000 
laagbouw zal zijn en circa 1800 hoogbouw. Nijmegen zet zich ten volle in om voor de woningen 
gebouwd vanaf 2020 tenminste het standaardambitieniveau natuurvriendelijk bouwen te 
realiseren door middel van de in hoofdstuk 7 beschreven werkwijze. 
 
Als standaard ambitieniveau wordt aangesloten bij de maatregelen zoals opgenomen in bijlage 
4B (Compenserende maatregelen) van de hiervoor genoemde Gedragscode Natuurinclusief 
renoveren. Het betreft voorzieningen die zijn geïntegreerd in de constructie van de bebouwing.  
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Dit geeft het volgende standaard ambitieniveau10: 
 
Tabel 3: ambitieniveau natuurinclusief bouwen 
Soort woning vleermuis gierzwaluw huismus 
Hoogbouw 
 
Vanaf 2020: ca. 1800 
woningen (=> volgens 
rekenmodel 40 
gebouwen) 

1 voorziening per 
kopgevel 
 
 

 Totaal ca. 40 
voorzieningen 

 

10 voorzieningen per 
kopgevel/gevel met 
gewenste oriëntatie 
 

 Totaal ca. 400 
voorzieningen 

 

10 voorzieningen per 
kopgevel  
 
 

 Totaal ca. 400 
voorzieningen 

 
Grondgebonden 
woningen 
 
Vanaf 2020: ca. 3000 
woningen 

Per 8 woningen 1 
voorziening per 
kopgevel/per project 
minimaal 1 voorziening 
per kopgevel 
 

 Totaal ca.  375 
voorzieningen 

3 voorzieningen per 
woning aan de voorgevel  
 
 
 
 

 Totaal ca. 9.000 
voorzieningen  

3 voorzieningen per 
woning aan de 
achtergevel  
 
 
 

 Totaal ca. 9.000 
voorzieningen 
 

 
Per deelgebied kan een midden - of hoger niveau worden vastgesteld, zie verder paragraaf 7.2. 
 
De aantallen voorzieningen zijn indicatief. Uiteindelijk te realiseren aantallen zijn afhankelijk van 
ecologische potenties van de situering van de bouwblokken en de daadwerkelijk te realiseren 
aantallen woningen. 
 
NB: de bovenstaande vleermuisvoorzieningen betreffen verblijfplaatsen voor kleine aantallen 
dieren. De locatie van de massa(winter)verblijfplaatsen wordt in overleg met een deskundige 
bepaald. Hiervoor wordt vooral gekeken naar grote appartementencomplexen en andere grote 
gebouwen. Er wordt gestreefd naar 2 massawinterverblijfplaatsen per nieuw aan te leggen wijk.  

6.3. Meeliftende soorten 
Omdat de maatregelen die genomen worden vanuit het SMP-N een algemeen positief effect 
hebben op de biodiversiteit, zullen ook andere (niet beschermde) soorten meeliften. Meeliftende 
soorten zijn onder andere verschillende soorten insecten, amfibieën, overige roof- en zangvogels 
en kleine zoogdieren.  
Algemeen voorkomende soorten gebruiken het plangebied momenteel in meerdere of mindere 
maten als leef- en migratiegebied. Door de maatregelen en het meer natuurlijk beheren van het 
landschappelijk groen en de waterstructuur wordt de kwaliteit van het leefgebied ook voor deze 
soorten verhoogd. De algemeen voorkomende soorten vormen een belangrijke schakel in de 
voedselketen.  

6.4. Icoonsoorten 
Voor de communicatie richting bewoners over de natuurinclusieve wijk en aanpak wordt een 
aantal vlaggendragers als icoonsoort uitgekozen. Daarbij wordt gedacht aan de steenuil (voor 
het landschappelijk groen), vleermuis, merel, egel, groene kikker, dagvlinder en de wilde bij. 
Deze soorten zijn aansprekend en het is haalbaar om de icoonsoorten (met uitzondering van de 
steenuil) in de directe woonomgeving aan te treffen. Door het promoten van maatregelen door 
bewoners ten gunste van de icoonsoorten wordt het leefgebied voor flora en fauna in het 
algemeen vergroot en verknoopt met het landschappelijk openbaar groen. 
 
 
  

                                                      
10 De genoemde aantallen zijn geen exacte getallen   
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7. Maatregelen 

7.1. Verbeteren habitat ten gunste van de soorten 

7.1.1. Algemeen 
Voor de soorten wordt het habitat in bestaand en/of nieuw leefgebied verbeterd. Dit gebeurt door 
zowel inrichtingsmaatregelen te treffen als door het nemen van beheermaatregelen. De 
beheermaatregelen zijn beschreven in hoofdstuk 9 en bijlage 3.  
 
De nieuw aan te leggen elementen zijn passend bij de structuur en kenmerken van het 
aangrenzende (agrarische) cultuurlandschap. 
 
In de buitenrand van het te ontwikkelen gebied krijgt het groen een prominente plek. In deze 
landschappelijke zone wordt de inrichting van het groen afgestemd op de voorkeuren van de 
soorten voor wat betreft hun habitateisen. Bij de inrichting wordt gebruik gemaakt van 
landschapselementen zoals hoogstamfruitbomen, houtsingels, knotwilgen, struweelheggen en 
poelen. Voor een volledige opsomming van de landschapselementen, zie tabel 2 in combinatie 
met figuur 5 (hieronder). In bijlage 2 zijn de deelgebieden beschreven waar de habitatverbetering 
wordt uitgevoerd. De realisatie van het gebied loopt verspreid in de tijd en is volgens planning 
over 10 jaar afgerond. Om geen kansen te missen zijn alle bekende plannen benoemd, ook 
wanneer deze nu nog niet concreet zijn.  
 
Door de gespreide ontwikkeling zijn er continu gebieden beschikbaar waar niet gewerkt wordt en 
blijven mogelijkheden aanwezig voor alternatieve verblijfplaatsen. Zie ook paragraaf 7.2.  
 
Bij het ontwerp van het groen van de deelgebieden is gekeken naar de samenhang tussen de 
inrichtingselementen zodat deze meerwaarde heeft voor genoemde soorten. Er worden 
verschillende milieus gecreëerd waardoor er per locatie andere accenten worden gelegd maar 
veel landschapselementen hebben op meerdere soorten een positief effect. Dit is zichtbaar 
gemaakt in onderstaande tabel. In de tabel wordt aangegeven welke landschapselementen 
worden aangelegd, op welke soorten dit een positief effect heeft, en waar en wanneer ze worden 
aangelegd. 
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Figuur 5: Kaart behorende bij tabel 4 
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Tabel 4: aan te leggen landschapselementen 
Uitleg bij tabel 
Su= steenuil, ru= ransuil, ku= kerkuil, bu= buizerd, ro= roek, rsp= rugstreeppad, gmk= grote modderkruiper. 
Waar: de nummering correspondeert met de locaties op de tekening van figuur 8 en tekening in bijlage 2) 
Wanneer: de uitvoering is verdeeld in 3 categorieën. 1)Onlangs uitgevoerd- uitvoering binnen 2 jaar 2) Uitvoering binnen 
2 tot 5 jaar 3) Uitvoering binnen 5 tot 10 jaar 
Aanleg 
landschapselementen 

Ten behoeve van de soort: Waar Wanneer 

 su ru ku bu ro rsp GMK   
Hoogstamfruitbomen x x x     11,15b,18 Bestaand tot binnen 2 jaar 

1,8,12, 14,15a Binnen 2 tot 5 jaar 

Knotwilgen x x x x    7,9,10 Bestaand tot binnen 2 jaar 

13 Binnen 2 tot 5 jaar 

Houtsingel/houtwal X x x x x   14,18 
 

Bestaand tot binnen 2 jaar 

1,511,9,14 Binnen 2 tot 5 jaar 
Solitaire bomen x x x x    2,3,15b 

 
Bestaand tot binnen 2 jaar 
 

5,10,12,13,14, 
15a,16 

Binnen 2 tot 5 jaar 

Bomencluster x x x x x   3,15b 
 

Bestaand tot binnen 2 jaar 
 

1,14,15a,16 Binnen 2 tot 5 jaar 
4 Binnen 5 tot 10 jaar 

Bomencluster met 
naaldhout 

 x      13,14 Binnen 2 tot 5 jaar 

Bosje  x x x x   3,6,7 Bestaand tot binnen 2 jaar 
 

4,21 Binnen 5 tot 10 jaar 
Hakhoutsingel x x x x    Evt. 5 Binnen 2 tot 5 jaar 
Struweel(-heg) x x x     2,6,15b Bestaand tot binnen 2 jaar 

1,7,8,9,10,12, 
13,14,15a,16, 
17,18,19 

Binnen 2 tot 5 jaar 
 
 

4 Binnen 5 tot 10 jaar 

Kruidenrijke 
rand/grasland 

x x x x x x  2,3,6,7,10,11, 
15b,17,18,19 

Bestaand tot binnen 2 jaar 

1,5,8,9,12,13, 
14,15a,16 

Binnen 2 tot 5 jaar 

4 Binnen 5 tot 10 jaar 

Ruige zoomvegetatie x x x x  x  6,7,15b Bestaand tot binnen 2 jaar 
8,15a Binnen 2 tot 5 jaar 
4 Binnen 5 tot 10 jaar 

Poelen rugstreeppad      x  6 Bestaand tot binnen 2 jaar 
Natuurvriendelijke 
oevers 

x x x x  x x 2,3,7,10,15b Bestaand tot binnen 2 jaar 
4,20 Binnen 5 tot 10 jaar 

Sloten GMK       x 10,11,16 Bestaand tot binnen 2 jaar 
20 Binnen 5 tot 10 jaar 

Takkenril x x x x    7,18 
1,9,14 

Bestaand tot binnen 2 jaar 
Binnen 2 tot 5 jaar 

Hooiruiter x x x x    8,9,14,17 Binnen 2 tot 5 jaar 
Moestuin x x x x    Evt. 1 en 14 Binnen 2 tot 5 jaar 
Nestkasten  x evt

. 
x     Evt. 1, 2, 8, 9, 

11, 14, 15a, 
15b,17 

Binnen 5 tot 10 jaar 

 
  
                                                      
11 Gebied 5 wordt hoogstwaarschijnlijk gerealiseerd binnen 5 tot 10 jaar 
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7.1.2. Steenuil 
Het ideale leefgebied van de steenuil bevat afwisselend korte en verruigde vegetatie, 
graslandjes (met vee), knotbomen, oude hoogstamfruitbomen, houtwallen, houtsingels, 
houtstapels, moestuinen en zit- en uitkijkposten. In de uitwerking van het groen van de 
deelgebieden zijn deze elementen opgenomen.  
 
Uit onderzoek12 blijkt dat de populatie steenuilen in de Waalsprong op den duur zal afnemen 
wanneer er geen maatregelen worden getroffen. Vandaar dat in 2008 vervangend habitat in de 
nabije omgeving in beeld is gebracht. In vervolg daarop is in 2009 gestart met het treffen van 
maatregelen voor de steenuil. De effectiviteit van de genomen maatregelen is sindsdien jaarlijks 
gemonitord en aan de hand van de resultaten zijn er tussentijds aanvullende maatregelen 
genomen. 
De maatregelen betreffen drie sporen. 
Als eerste is het broedsucces verzekerd van steenuilen op de locaties waar al bezette territoria 
aanwezig zijn. Om dit te bereiken zijn uilenkasten geplaatst op geschikte locaties in bezette 
territoria. Deze activiteiten stimuleren de bestaande populatie en op deze manier is de 
reproductie van de bestaande populatie ondersteund en veilig gesteld. Het doel is om vooral 
jonge dieren te laten uitzwerven naar nieuwe locaties. 
 
Het tweede spoor betreft het plaatsen van nestkasten op potentierijke, onbezette locaties. 
Hiervoor is op basis van expertkennis een inschatting gemaakt van de geschiktheid van een 
gebied voor nieuwe vestiging van steenuilen. Binnen de onderzochte gebieden is de 
habitatkwaliteit van de onderzochte percelen beoordeeld.  
 
In overleg met de terreineigenaren zijn in de zoekgebieden ter verbetering van het habitat in 
matig leefgebied hoogstamfruitbomen, heggen en bomen aangeplant en kasten geplaatst.  
 
Het derde spoor betreft het jaarlijks monitoren van het broedsucces. Hierdoor is er zicht op het 
effect van de genomen maatregelen. Dit biedt de mogelijkheid om zo nodig het tempo van het 
plaatsen van nestkasten aan te passen. 
 
Inmiddels zijn er in het totaal 68 kasten geplaatst in de in figuur 6 aangegeven gebieden. In 2017 
was 40% van de kasten bezet door de steenuil en is het doel van 14 nieuwe vestigingen in 
voorheen onbezet gebied bereikt. 
 

                                                      
12 Alterra 2008 
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Figuur 6: Geplaatste nestkasten (rode stippen en zwarte vierkantjes)  
 
Naast de hierboven beschreven -lopende- maatregelen wordt in het kader van het SMP-N bij de 
inrichting van de ontwikkelgebieden binnen de Waalsprong rekening gehouden met de steenuil. 
Hierdoor ontstaat in de landschappelijke ring een kleinschalig gebied met landschapselementen 
uit het agrarisch landschap. Met name de gebieden in het zuidelijk deel, grenzend aan de dijk, 
krijgen veel potentie voor vestiging van de steenuil.  
 
De gebieden waar het habitat wordt verbeterd ten behoeve van de steenuil zijn weergegeven op 
onderstaande kaart in figuur 7. Het oppervlak waarvan de inrichting wordt afgestemd op de 
behoeften van de steenuil bedraagt 53 ha. 
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Figuur 7: Habitatverbetering steenuil 
 
Voor overdracht aan de beherende partij (op zijn laatst in 2028) worden daar waar dit zinvol is in 
deze gebieden extra nestkasten geplaatst. Het bepalen van geschikte locaties gebeurt in 
samenspraak met Stone. Geschat wordt dat er ruimte is voor totaal circa 5 extra kasten in 
bovenstaande gebieden. 

7.1.3. Ransuil 
Het ideale leefgebied van de ransuil bevat graslanden, kruidenrijke randen, ruige vegetaties, 
houtwallen, houtsingels, bosjes, heggen en zit- en uitkijkposten. De ransuil gebruikt graag 
wintergroene soorten als slaapplaats. 
 
In 2017 is in beeld gebracht wat de invloed is van de voorgenomen gebiedsontwikkeling op het 
leefgebied van de ransuil. De ransuil broedt in een particuliere tuin. Uit het onderzoek is 
gebleken dat er voldoende oppervlak foerageergebied beschikbaar blijft voor een of meer 
paartjes ransuil. Bij die beoordeling waren de maatregelen uit dit SMP-N niet meegenomen. 
 
Het toevoegen van de in paragraaf 7.1.1. beschreven landschapselementen zorgt voor een 
verbetering van de kwaliteit van het foerageergebied van uilen. Specifiek voor de ransuil worden 
aansluitend aan het pinetum (naaldbomentuin) van Landgoed Oosterhout naaldbomen 
aangeplant, ook op andere locaties worden boomgroepen aangeplant waardoor het aanbod aan 
nest- en slaapplaatsen wordt uitgebreid. 
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Voor overdracht aan de beherende partij (op zijn laatst in 2028) wordt samen met een 
deskundige op het gebied van de ransuil gekeken of het zinvol is om als aanvullende maatregel 
kunstmatige nestmanden aan te brengen. Dit zou mogelijk een maatregel kunnen zijn bij Park 
Waaijenstein. 
Op onderstaande kaart is aangeven in welke gebieden het habitat voor de ransuil (en kerkuil) 
verbetert. Dit betreft 45 ha aan oppervlakte. 
 

 
Figuur 8: Habitatverbetering ransuil en kerkuil 
 

7.1.4. Kerkuil 
Het ideale leefgebied van de kerkuil bevat grasland begrenst door kruidenrijke randen, ruige 
vegetatie, houtwallen, houtsingels, heggen, bosjes en zit- en uitkijkposten. In de uitwerking van 
het groen zijn deze elementen opgenomen. 
 
De kerkuil broedt in een particuliere schuur. In 2018 is onderzoek uitgevoerd naar het leefgebied 
van de kerkuil. Ondanks het feit dat de verblijfplaatsen van de kerkuil en ransuil iets van locatie 
verschillen, wordt verwacht dat kerkuil en ransuil van dezelfde gebieden gebruik maken om te 
foerageren. De gemeente Nijmegen beschikt niet over geschikte gebouwen voor het aanbrengen 
van nestkasten. Wel wordt de plaatsing van nestkasten bij particulieren gestimuleerd door 
benadering van particulieren (daar waar zich een kansrijke situatie voordoet) en het geven van 
voorlichting. 
 
Op onderstaande kaart is aangeven in welke gebieden het habitat voor de kerkuil verbetert. 
Evenals bij de ransuil betreft het totaal 45 ha aan oppervlakte, zie figuur 8. 



  

 
36  

   
 

  

7.1.5. Buizerd 
Het ideale leefgebied van de buizerd bevat afwisselend open terrein zoals graslanden en 
houtwallen, houtsingels of andere houtopstanden met bomen die stevig genoeg zijn om het nest 
te kunnen dragen.  
 
De buizerd zal voornamelijk gebruik maken van de randzones van Nijmegen Noord. Het 
omringende landschap biedt volwassen bomen, rust en foerageermogelijkheden. Aansluitend 
daarop wordt de landschappelijke ring van Nijmegen Noord ingericht met de 
landschapselementen zoals in paragraaf 7.1.1. beschreven.  
 
Op onderstaande kaart is aangeven in welke gebieden het habitat voor de buizerd verbetert. Dit 
betreft een oppervlakte van 58 ha. 
 

 
Figuur 9: Habitatverbetering buizerd 

7.1.5. Roek 
Het ideale leefgebied van de roek bevat vochtige gras- en bouwlanden met verspreid staande 
bomenclusters, bosjes, heggen, houtwallen en poelen en voldoende volwassen bomen met 
stevige takvormen. Omdat de roek een koloniebroeder is, is het van belang dat er voldoende 
geschikte nestlocaties vlak bij elkaar beschikbaar zijn. Uit het oogpunt van overlast die ervaren 
kan worden, is het niet gewenst dat een kolonie zich vestigt in of nabij een woonomgeving. 
Vandaar dat gezocht is naar geschikte locaties aan de rand van de stad waar de kans op 
overlast minder aanwezig is en een clustering van bomen gewenst. Tevens kan het 
aangrenzende agrarisch gebied gebruikt worden als foerageergebied.  
De roek maakt als soort geen onderscheid tussen boomsoorten, zolang de nestboom maar een 
minimale hoogte (15-25 meter) en voldoende takvorken heeft. Uit onderzoek blijkt dat er wel 
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sprake is van inprenting waardoor roeken uit een kolonie vaak een sterke voorkeur hebben voor 
dezelfde boomsoort bij het vestigen van een nieuwe (satelliet)kolonie. In het roekenbosje 
broeden de roeken nu in essen en bij de Prins Mauritssingel in populieren. Bij de aanplant van 
bomenclusters zullen (ook) essen en populieren worden toegepast. De jonge aanplant heeft tijd 
nodig voordat de bomen geschikt zijn als nestplaats. Het Spiegelbos aan de zuidoostzijde van 
het plangebied begint zich nu goed te ontwikkelen en kan geschikt worden voor de roek. Ook het 
onlangs aangeplante broekbos bij de Prins Mauritssingel heeft potentie voor de roek, mede 
omdat enkele roeken in de directe omgeving van het broekbos broeden. 
 
Op onderstaande kaart is aangeven in welke gebieden het habitat voor de roek verbetert. Dit 
betreft een oppervlakte van 34 ha. 
 

 
Figuur 10: Habitatverbetering roek 
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7.1.6. Rugstreeppad 
Het ideale leefgebied van de rugstreeppad bevat een goed vergraafbare bodem, snel 
opwarmende bodemplaatsen, schuilmogelijkheid en ondiep (tijdelijk) water zonder vegetatie en 
zonder concurrentie van andere amfibieën. De verblijfplaatsen dienen vorstvrij te zijn. 
 
Het is een uitdaging om een pioniersoort als de rugstreeppad, die zich snel verplaatst, te binden 
aan een gebied. Naast het Spiegelbos die geschikt wordt gemaakt voor de rugstreeppad zal de 
soort opportunistisch gebruik willen blijven maken van gebieden die onverwacht geschikt 
worden. Met name het plassengebied De Landschapszone zal (zeker in de ontwikkelfase) 
aantrekkelijk zijn voor de rugstreeppad. In dat geval wordt gehandeld volgens de werkwijze zoals 
beschreven in paragraaf 8.2. 
 
Buitendijks is geschikt leefgebied aanwezig dat de natuurlijke hoge dynamiek kent die nodig is 
voor de rugstreeppad. Echter, een kenmerk van dit natuurlijk habitat is dat de uiterwaarden 
periodiek overstromen waardoor het gebied tijdelijk ongeschikt is en dieren verloren gaan. Om 
een duurzaam habitat aan te leggen dat onafhankelijk is van overstromingen worden in het 
Spiegelbos 3 poelen aangelegd. De aanleg van de poelen wordt specifiek gericht op de eisen 
van de rugstreeppad. Er wordt geschikt overwinteringshabitat aangelegd en het beheer wordt 
afgestemd op de habitateisen van de rugstreeppad. De poelen zullen op verschillende tijden 
onderhouden worden zodat er op korte afstand van elkaar poelen beschikbaar zijn in 
verschillende ontwikkelstadia. 
 
De poelen worden begin 2019 ingericht met de volgende landschappelijke elementen: 
- 3 poelen met ondiep water circa 10x15m;  
- korte vegetatie in de directe nabijheid van de poelen; 
- zandwal met stobben; 
- kruidenrijke randen/grasland; 
- ruige zoomvegetatie. 
 
Op onderstaande kaarten is de ligging van de poelen in het Spiegelbos aangegeven en de 
inrichting van het gebied. 

  
Figuur 11: Poelen rugstreeppad 
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7.1.7. Grote modderkruiper en poelkikker 
Het ideale leefgebied van de grote modderkruiper bevat kleinere, ondiepe stilstaande of 
langzaam stromende wateren met een rijke oever- en onderwatervegetatie en een hardere 
bodem met 10 tot 30 centimeter stevige modder. Het bevat zowel ondiepe, door de zon 
beschenen zones (<30 centimeter), als diepere en vorstvrije delen. Omdat ook de poelkikker een 
voorkeur heeft voor stilstaande, onbeschaduwde wateren met een goed begroeide oeverzone, 
lift de poelkikker voor wat betreft de voortplantingsplaatsen mee op de habitatmaatregelen voor 
de grote modderkruiper. Wat betreft geschikte winterverblijfplaatsen profiteert de poelkikker van 
de landschappelijke inrichting in de directe omgeving van de watergangen op het land. 
 
In Zuiderveld is begin 2018 een watergang omgelegd en verlengd en door de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers beter gemaakt voor de grote modderkruiper en poelkikker. Deze sloot 
staat in contact met een sloot waar de grote modderkruiper is aangetroffen.  
 

 
Figuur 12: Omgelegde watersingel in Zuiderveld t.b.v. grote modderkruiper 
 
Oorspronkelijk was het voornemen om het watersysteem in Nijmegen Noord in zijn geheel te 
laten functioneren met wadi’s waardoor bestaande sloten zouden verdwijnen. Om geschikt 
habitat voor de grote modderkruiper en poelkikker te behouden en te creëren, worden bestaande 
sloten in de dijkzone ten zuiden van de watersingel waar mogelijk ingepast. De uiteinden van de 
watergangen mogen verlanden en vlak voor de aantakking op de Watersingel wordt een 
verdiepte, bekleide plek gemaakt. De sloten krijgen zo in de lengterichting een natuurvriendelijke 
oever. Hierdoor ontstaat binnen beperkte afstanden op meerdere locaties een variatie in habitat 
van zeer ondiep tot diep water. Door de aanleg van drempels tussen de watersingel en de 
aantakking van de sloten wordt voorkomen dat de sloten direct leeglopen wat zonder 
maatregelen zou gebeuren omdat de bodem van de sloten hoger ligt dan de bodem van de 
watersingel. Voor een zevental locaties worden profielen uitgewerkt en afhankelijk van 
archeologische randvoorwaarden worden deze locaties ingericht voor de grote modderkruiper.  
Door de verbinding met hoofdwatergangen is verplaatsing naar andere geschikte gebieden -
binnen en buiten Nijmegen-  in principe mogelijk. De hoofdwatergang de Rietgraaf is verbonden 
met de Linge. De ontwikkeling van deelpopulaties is wenselijk vanuit het oogpunt van 
risicospreiding. De A-watergangen hebben geen (cruciale) rol als leefgebied voor de grote 
modderkruiper, behoudens voor de aanvoer van water en verplaatsing.  
 
De sloten in het gebied van het toekomstige bedrijventerrein de Grift zijn in potentie geschikt 
voor de grote modderkruiper. Wanneer inpassing van bestaande watergangen niet mogelijk is bij 
de ontwikkeling van het bedrijventerrein wordt een structuur van watergangen aangelegd met 
waar mogelijk geschikte milieus voor de grote modderkruiper. 
Omdat het slootbeheer cruciaal is voor de grote modderkruiper worden alleen die plekken 
ingericht die Nijmegen in eigen beheer kan uitvoeren. Zie hoofdstuk 9 en bijlage 3 voor het 
beheer ten behoeve van de grote modderkruiper. 
 
Op onderstaande kaart is aangeven in welke gebieden het habitat voor de grote modderkruiper 
en poelkikker verbetert (met medeneming van de Grift waar vooralsnog alleen 
beheermaatregelen worden getroffen). Totaal betreft het circa 2.200m slootlengte, daarbij is de 
verbindende watergang niet meegerekend. 
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Figuur 13: habitatverbetering grote modderkruiper en poelkikker 
 

7.1.8. Overzicht habitatmaatregelen 
Op de onderstaande kaart is te zien op welke locaties de habitatmaatregelen getroffen worden 
voor welke soorten. Op de kaart staan de soorten uit het SMP-N met symbolen aangegeven. 
Omdat de maatregelen een algemeen positief effect hebben op de biodiversiteit zullen ook 
andere (niet beschermde) soorten meeliften. Op de kaart is zichtbaar dat bij een clustering van 
soortsymbolen dergelijke gebieden kunnen ontstaan.  
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Figuur 14: Overzicht genomen en te nemen maatregelen ten behoeve van de soorten  
 

7.2. Maatregelen natuurinclusief bouwen 
Nijmegen is een van de groenste steden van Nederland. Niet alleen door de aanwezigheid van 
veel groen, maar ook vanwege de groene bestuurlijke ambities onder andere door het zijn van 
Green Capital in 2018. 
 
Eind 2018 is een raadsmotie natuurinclusief bouwen (d.d. 14 november 2018) aangenomen 
waarin het college van burgemeester en wethouders onder andere wordt opgeroepen om te 
onderzoeken of in de transformatiegebieden de Waalsprong en het Waalfront plannen zodanig 
kunnen worden ontwikkeld of aangepast dat ze natuurinclusief zijn, of natuurinclusief bouwen 
standaard kan worden opgenomen in het Programma van Eisen bij gemeentelijke 
grondexploitaties en of natuurinclusief bouwen opgenomen kan worden in de Nijmeegse 
bouwverordening. 
 
In de (nieuwe) stad moet plek zijn voor oorspronkelijke bewoners van het gebied, moet 
duurzaam met oppervlaktewater worden omgegaan en moet een prettig leefklimaat zijn voor 
toekomstige (menselijke) bewoners. Groen in het algemeen is goed voor het welzijn van de 
bewoners. In de Waalsprong wordt een wijk ontwikkeld waar rekening wordt gehouden met 
allerlei aspecten van de natuur, of die nou zeldzaam en beschermd zijn of niet. In dit licht is een 
korte handleiding Natuurinclusief bouwen opgesteld die makkelijk toepasbare brokjes biedt 
waaruit gekozen kan worden, afhankelijk van wat in welke situatie mogelijk is (zie bijlage 5).  
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Duurzaamheidsprincipes, waarvan natuurinclusief bouwen een onderdeel is, worden 
meegewogen in de (aanbestedings- of contract-)procedure en het natuurlijk inclusief bouwen 
wordt geïmplementeerd in de bouwplannen. 
 
Hiervoor wordt een puntensysteem opgesteld en ingevoerd. Dit puntensysteem wordt gebaseerd 
op het type nieuwe bebouwing, de omgeving, de gewenste soorten, de ambitie en gekoppeld 
aan de Leidraad natuurinclusief bouwen, renoveren en verduurzamen van de Provincie 
Gelderland (zie bijlage 6).  
Het systeem richt zich op een aantal diersoorten en aanvullende maatregelen. Dit zijn in eerste 
instantie de gewone dwergvleermuis, huismus, gierzwaluw en slechtvalk en aanvullende 
maatregelen zoals groene/bruine daken, (gevel-)groen, heg in plaats van een schutting en 
faunavoorzieningen. Op basis van de ecologische potenties en behoeften worden er gebieden 
bepaald op welke soorten de focus wordt gelegd. 
 
In het puntensysteem scoren maatregelen die effectief zijn voor een groter aantal dieren en 
meerdere soorten, meer punten. Voor alle nieuw te ontwikkelen gebieden geldt het in paragraaf 
6.2 aangegeven standaardambitieniveau. Afhankelijk van de ecologische potenties en behoeften 
zullen bepaalde gebieden een midden - of plus ambitie toegekend krijgen waarvoor een daarop 
afgestemde hoeveelheid punten behaald dient te worden. Deze afspraken worden vastgelegd in 
privaatrechtelijke overeenkomsten. 
De gemeente onderzoekt in hoeverre het puntensysteem natuurvriendelijk bouwen kan worden 
opgenomen in de gemeentelijk bouwverordening zodat ook bij aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hierop getoetst kan worden. 
Ook wordt onderzocht hoe de verplichting tot natuurvriendelijk bouwen kan worden opgenomen 
in het Omgevingsplan. Omdat het werken met een puntensysteem natuurvriendelijk bouwen 
nieuw is voor Nijmegen wordt de werking ervan na verloop van tijd geëvalueerd en zo nodig de 
systematiek bijgesteld. 
 
Vanuit ‘Operatie Steenbreek’ worden bewoners gestimuleerd om hun tuinen te vergroenen. Juist 
alle kleine beetjes zijn nuttig om bij elkaar als ecosysteem te werken. Via tuinen en het openbaar 
groen kunnen soorten zich verplaatsen en verspreiden.  
Tot nu toe heeft de Waalsprong niet de eerste prioriteit voor Operatie Steenbreek gehad omdat 
het watersysteem hier klimaatbestendiger is dan in de bestaande stad. Wel zijn in november en 
december 2018 fruitbomen uitgedeeld aan bewoners en schoolkinderen in de Waalsprong. 
Begin 2019 wordt de waterbrochure voor de Waalsprong geactualiseerd en daarin krijgt Operatie 
Steenbreek een grote plek. Nieuwe bewoners van de Waalsprong krijgen een welkomstpakket 
met informatie over Operatie Steenbreek en als stimulans een tegoedbon voor een plant. Het is 
de wens om de Historische Tuin Warmoes te laten functioneren als informatiepunt voor groene 
initiatieven inclusief Operatie Steenbreek en de diverse subsidiemogelijkheden voor het 
vergroenen beter te ontsluiten voor bewoners. 
 
Op de gemeentelijke website mijnwijkplan.nl worden ideeën van bewoners verzameld voor het 
vergroenen van de omgeving, en bij voldoende draagvlak worden deze uitgevoerd. 
 

7.3. Voorzorgsmaatregelen ten gunste van de soorten 
Zorgplicht 
Voor alle in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving geldt de zorgplicht 
ex artikel 1.11 Wnb die van toepassing is op zowel beschermde als onbeschermde dier- en 
plantensoorten, ongeacht vrijstelling of ontheffing. Op grond hiervan wordt zoveel als 
redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze soorten voorkomen. Hieronder wordt ingegaan op de 
maatregelen die in het kader van de zorgplicht worden genomen bij het bouw- en woningrijp 
maken van de gebieden in de Waalsprong.  
 
Werken buiten kwetsbare perioden  
Werkzaamheden die verstorend kunnen zijn worden uitgevoerd buiten de kwetsbare periode van 
de soorten. De onderstaande kwetsbare perioden zijn op hoofdlijnen weergegeven: 
 
  



 
 Map =  Brieven en huisstijldocumenten /   =  Nota, beleids- of projectplan  

 

 

 43 

  
 

Kwetsbare periode buizerd  

 
Op het moment dat er jongen aanwezig zijn in het nest mogen nesten niet binnen 50 tot 75 
meter benaderd worden door mensen of materieel. 
 
Kwetsbare periode steenuil

 
 
Kwetsbare periode kerkuil 
 

 
 

 
Kwetsbare periode ransuil 
 

 
 
 
Kwetsbare periode roek 
 

 
 
Kwetsbare periode rugstreeppad 
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Kwetsbare periode grote modderkruiper 
 

 

 
 
Kwetsbare periode poelkikker 
 

 
 
Faseren activiteiten in ruimte en tijd  
De activiteiten worden gefaseerd in de ruimte en tijd uitgevoerd, zie ook hoofdstuk 8 Planning. 
Hierdoor wordt geborgd dat er op elk moment voldoende geschikte habitat aanwezig is. Juist 
omdat de ontwikkeling van de Waalsprong verspreid in tijd en ruimte plaatsvinden is herstel van 
de plaatselijke populatie mogelijk vanuit de delen waar geen activiteiten (meer) plaatsvinden. De 
soorten kunnen verhuizen (of eventueel weggevangen en verplaatst worden wat betreft grote 
modderkruiper en rugstreeppad) naar andere vrije gebieden in de directe omgeving. Er wordt op 
toegezien dat er voldoende verblijfplaatsen functioneel blijven. 
 
Aanpassen werkwijze en werkapparatuur 
De wijze van uitvoering wordt zodanig gekozen dat het effect op de soorten zo beperkt mogelijk 
blijft. Rond een bewoonde nestlocatie wordt gedurende het broedseizoen voldoende ruimte 
gelaten om verstoring te voorkomen.  
Bij de uitvoering van werkzaamheden wordt dusdanig gewerkt dat de hoeveelheid slachtoffers 
onder rugstreeppadden zoveel mogelijk wordt beperkt. Bij de keuze van het in te zetten 
materieel wordt er op gelet dat rugstreeppadden tijdig kunnen vluchten of, als dat niet mogelijk 
is, dat de dieren alsnog opgepakt worden uit het afgevoerde materiaal.  
De hoeveelheid grote modderkruipers die nadeel ondervinden blijft zo beperkt mogelijk door te 
werken in de richting van open water. De kans op vluchten wordt vergroot door activiteiten als 
baggeren en dempen met een dusdanige lage snelheid uit te voeren dat de modderkruipers de 
tijd hebben om de activiteiten voor te blijven. Er worden diepere delen in de watergang gemaakt 
waar de grote modderkruipers naar toe kunnen vluchten om tijdelijk minder gunstige 
omstandigheden te overbruggen. 
 
Ongeschikt maken nestlocatie/ontoegankelijk maken van werkgebied 
Wanneer nestlocaties moeten verdwijnen, wordt tijdig voorafgaand en voor het 
voortplantingsseizoen de oorspronkelijke verblijfplaats ongeschikt gemaakt om te voorkomen dat 
deze bewoond zijn tijdens de uitvoering van de activiteiten. Om te voorkomen dat daarvoor 
geschikte werklocaties bevolkt gaan worden door rugstreeppadden kan er in sommige situaties 
voor gekozen worden om het werkgebied uit te rasteren. Wanneer in de directe omgeving, buiten 
de invloedsfeer van de werkzaamheden alternatief voortplantingswater aanwezig is, is het niet 
effectief om te kiezen voor het uitrasteren van rugstreeppadden. 
 
Wegvangen en verplaatsen  
Wanneer leefgebied van de grote modderkruiper, rugstreeppad en/of poelkikker verdwijnt, wordt 
het doden van de dieren voorkomen door ze weg te vangen en te verplaatsen naar geschikt 
habitat. Het wegvangen gebeurt onder begeleiding van een deskundige op het gebied van de 
soort. De afgevangen exemplaren worden zo snel mogelijk in geschikt habitat buiten de 
invloedsfeer van de activiteiten geplaatst. Wanneer wegvangen en verplaatsen van de grote 
modderkruiper noodzakelijk is, is dit een prima aanleiding voor de opbouw van deelpopulaties 
om zo het risico op uitsterven van de grote modderkruiper in de Waalsprong te verkleinen. 
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Inschakelen deskundige  
Activiteiten die nadelig kunnen zijn voor beschermde soorten worden uitgevoerd onder 
begeleiding van een deskundige op het gebied van de betreffende soort. De deskundige 
begeleidt in elke geval het ongeschikt maken van verblijfplaatsen. 
 
Opstellen ecologisch werkprotocol 
Ten behoeve van de uitvoering zal het soortenmanagementplan worden vertaald in een 
ecologisch werkprotocol. Dit werkprotocol bevat (tenminste) de maatregelen ten behoeve van 
aanleg en beheer zoals beschreven in dit soortenmanagementplan. 
 
Bijhouden ecologisch logboek 
Bij inzet van een deskundige worden de bevindingen bijgehouden in een logboek. In het logboek 
wordt vermeld op welke data de deskundige aanwezig was, welke werkzaamheden zijn 
uitgevoerd en (indien van toepassing) hoeveel exemplaren en verblijfplaatsen van welke soorten 
op welke locatie zijn waargenomen. 
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8. Planning en borging 
 
De realisatie van de voorgenomen ontwikkeling verloopt gefaseerd en het tempo van uitvoering 
is niet geheel voorspelbaar. De beschreven groenstructuur moet worden beschouwd als een 
gewenst raamwerk. Omdat de ontwikkeling verspreid over een lange periode plaatsvindt, kunnen 
er door diverse invloeden (marktwerking) situaties ontstaan waardoor de structuur enigszins 
moet worden bijgesteld. De diverse ontwikkellocaties bevinden zich in verschillende procesfases: 
van sommige locaties is al concreet bekend hoe de inrichting vorm krijgt terwijl van andere 
locaties alleen ambities bekend zijn. Vandaar dat een zekere mate van flexibiliteit noodzakelijk is 
bij de interpretatie en uitvoering van het SMP-N. Daarbij blijft het uitgangspunt dat de inrichting 
meerwaarde heeft voor de beschreven soorten in het bijzonder en overige soorten in het 
algemeen. Wanneer de meerwaarde van de definitieve inrichting na planuitwerking niet meer 
dreigt te voldoen, wordt in overleg tussen de gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland 
bepaald of en zo ja welke maatregelen noodzakelijk zijn. De gemeente bewaakt de 
natuurbelangen door de integrale aanpak die is verweven in de werkwijze. 
 
Door de realisatie van de maatregelen worden bewust kansen gecreëerd voor meeliftende, 
overige soorten. In het plangebied kunnen onvoorziene situaties ontstaan waarbij soorten die 
niet specifiek benoemd zijn in dit SMP-N betrokken zijn. In dat geval wordt zorgvuldig gehandeld 
volgens een goedgekeurde gedragscode. Wanneer het niet mogelijk is om verbodsbepalingen te 
voorkomen, wordt in overleg met de Provincie Gelderland bepaald hoe gehandeld dient te 
worden. Onvoorziene situaties en de wijze van handelen wordt vastgelegd in een ecologisch 
logboek. 
 
Om inzicht te geven in de planning van de inrichting van het groen zijn de plannen in 3 
categorieën verdeeld: 

• Onlangs uitgevoerd / uitvoering binnen 2 jaar 
• Uitvoering binnen 2 tot 5 jaar 
• Uitvoering binnen 5 tot 10 jaar 

In onderstaande tabel is per gebied aangegeven wanneer deze gepland staat. 
 
Tabel 5: planning van inrichting groen 
Nr. Naam gebied Uitvoering 
  Onlangs/2 jaar 2 tot 5 

jaar 
5 tot 10 jaar 

1 Park Ressen  X  
2 Zandse Plas X (2017)   
3 Lentse Plas X (2017)   
4 Oosterhoutse Plas   X 
5 Vossenpels Noord   X 
6 Spiegelbos (poelen) X   
7 Omgeving Kolk van Elferen X   
8 De Stelt Zuid boomgaarden en struinzone  X  
9 Dijkzone  X  
10 Watersingel X   
11 Hof van Holland (bestaande boomgaard) X   
12 Woenderskamp  X  
13 Koudenhoek  X  
14 Park Waaijenstein  X  
15 Archeologisch park Grote Boel    
15a Ten noorden van Keizer Hendrik VI singel  X  
15b Ten zuiden van Keizer Hendrik VI singel X   
16 Zuiderveld  X  
17 Zone langs Rietgraaf X   
18 Skaeve Huse X   
19 Zonnepark de Grift X   
20 Bedrijventerrein de Grift   X 
21 Afrit 38 X  X 

(aanpassing 
afrit 38) 
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De uitvoering van de laatste maatregelen is gepland over 5 tot 10 jaar, dit is echter niet 
belemmerend voor het welslagen van het SMP-N. Het habitat voor de soorten die profiteren van 
deze maatregelen (met name roek en grote modderkruiper) is voor die tijd al op meerdere 
locaties binnen het plangebied verbeterd. 
 
Voor de ambitie op het gebied van natuurinclusief bouwen wordt in het 1e kwartaal van 2019 de 
maatregelen verder uitgewerkt en ingevoerd te weten: aanscherping aanbestedingsprocedure, 
ontwikkeling puntensysteem, vaststelling en vastlegging standaardcontractbepalingen, verdere 
uitwerking ambitieniveau per deelgebied, onderzoek naar opname in bouwverordening en 
omgevingsplan. 
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9. Beheer en instandhouding maatregelen  
 
Bij de inrichting van de beschreven gebieden wordt gebruik gemaakt van landschappelijke 
elementen zoals aangegeven in paragraaf 7.1. Er wordt gestreefd naar een afwisseling van open 
en gesloten ruimtes met een variatie in soorten, structuur en leeftijd. Een belangrijk aspect bij het 
beheer van de landschappelijke elementen is het bevorderen van de ecologische waarde. Hierbij 
dient aangemerkt te worden dat Nijmegen Noord met name een woonwijk is. Er wordt rekening 
gehouden met natuurbelangen maar er moet ook gewoond en gewerkt worden, dus soms zullen 
ook andere belangen een rol spelen. Bij het ontwerp van de gebieden is hier al zoveel mogelijk 
op geanticipeerd door de situering van de landschappelijke elementen en de robuuste 
maatvoering er van. Zolang het raamwerk overeind blijft is er ruimte voor de invulling van 
bewonerswensen. Het is van groot belang om duidelijk en herhaald te communiceren met 
burgers over de wijze en het doel van het (ecologisch) beheer. Om het draagvlak voor 
ecologisch beheer te behouden, worden al te ruige vegetaties bij bebouwing zo nodig vroegtijdig 
gemaaid. 
 
De volgende elementen/beheergroepen worden onderscheiden: 
- hoogstamboomgaard 
- bomenrij, knotwilg 
- houtsingel/houtwal 
- bomen, solitair 
- bomencluster 
- bosje 
- hakhoutsingel 
- struweelheg 
- kruidenrijke randen/grasland 
- ruige zoomvegetatie 
- poel 
- natuurvriendelijke oever 
- sloten 
- takkenril 
- hooiruiter 
- moestuin 
- nestkasten 
 
In bijlage 3 is op hoofdlijnen het beheer en de eindbeelden beschreven per element/beheergroep 
zoals dit in de eindsituatie zal worden uitgevoerd en aanwezig zal zijn. Hiernaar wordt 
kortheidshalve verwezen.  
 
Het beheer van de Waalsprong wordt in het reguliere beheer en onderhoud programma van de 
gemeente Nijmegen opgenomen. 
De gemeente Nijmegen wil haar burgers zoveel mogelijk betrekken bij het beheer van de 
openbare ruimte en met name het groen. Het onder deskundige begeleiding onderhouden van 
bepaalde landschapselementen leent zich uitstekend voor uitvoering door betrokken burgers. Op 
enkele locaties in de Waalsprong gebeurt dit al en de komende tijd wordt geprobeerd om dit 
verder uit te breiden. Aan potentiele kopers in de Stelt-Zuid wordt bijvoorbeeld uitleg gegeven 
over de setting van de woningen in het groengebied waardoor draagvlak wordt gecreëerd voor 
de natuurlijke uitstraling van het gebied buiten de woningen. Ook wordt in de verkoopfase al 
geprobeerd om toekomstige bewoners te interesseren voor het beheer van boomgaarden.  
 
Echter, lang niet alle werkzaamheden lenen zich er voor om door vrijwilligers te worden 
uitgevoerd vanwege bijvoorbeeld benodigd materieel, grootschalig werk en veiligheid. De 
gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de 
onderhoudswerkzaamheden en zal het onderhoud uitvoeren wanneer dit niet door vrijwilligers 
wordt gedaan of kan worden gedaan. 
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10. Monitoring en evaluatie 

10.1. Inleiding 
Monitoring vormt binnen het SMP-N een belangrijke rol in het terugkoppelingstraject waarbij 
doelen kunnen worden getoetst en bijgesteld. 
 
Ook wordt door monitoring gesignaleerd of er zich ongewenste ontwikkelingen voordoen. 
Met de resultaten van monitoring kan beleid, maatregelen of beheer worden bijgesteld. 
 
Hierbij is een uitgangspunt voor de gemeente Nijmegen dat het detailniveau van de monitoring 
zorgvuldig worden bepaald en daarbij een afweging plaatsvindt tussen de noodzakelijke 
intensiteit van monitoring en de kostenefficiëntie en gebruiksvriendelijkheid. 
 
De monitoringsresultaten worden ook gebruikt voor de interne- en externe communicatie. Door 
het presenteren van de resultaten en het benadrukken van de successen kan het draagvlak en 
de betrokkenheid van medewerkers èn huidige en/of toekomstige bewoners van het gebied 
worden vergroot.  
 
Tot slot kunnen de resultaten van monitoring gebruikt worden om kennis uit te breiden over de 
effecten van inrichting en beheer op de genoemde soorten. 

10.2 Wijze van monitoring 
Gedurende tien jaar ziet de Gemeente Nijmegen toe op de naleving van het SMP-N en de 
gebiedsontheffing. Zij rapporteert hierover periodiek aan de Provincie Gelderland. Daar waar 
mogelijk is, worden bij de monitoring belangenorganisaties en/of particulieren ingeschakeld. 
Wanneer dat niet mogelijk is wordt de monitoring uitgevoerd door een deskundige op het gebied 
van de betreffende soort. 
Gemeente Nijmegen werkt voor het in beeld brengen van de ecologische waarden van de stad 
sinds kort samen met Natuurplaza. Dit is een samenwerking van vijf organisaties die zich met 
vrijwilligers (onder andere) bezig houden met het verzamelen van verspreidingsgegevens. Het is 
de wens om de monitoring te laten coördineren door Natuurplaza. 
 
Bij de monitoring wordt met name toegezien op de wezenlijke invloed op de staat van 
instandhouding van de betreffende soort (zowel in positieve, als in negatieve zin).  
 
Algemeen 
Jaarlijks wordt gerapporteerd over de aanleg van de hectares groen en over de aangelegde 
gebouwgebonden voorzieningen (1e rapportage na twee jaar eind 2020. In 2019 wordt volstaan 
met een overleg tussen Gemeente Nijmegen en Provincie Gelderland). 
 
Steenuil 
Jaarlijks worden alle geplaatste nestkasten (geplaatst ter compensatie binnen en rondom 
Nijmegen) bezocht. De monitoring wordt bij voorkeur uitgevoerd door STONE. In de periode 
april-juni worden de broedgevallen vastgesteld. 
 
Kerkuil 
Tweejaarlijks worden in de periode april-juni de kasten in het plangebied bezocht en worden 
broedgevallen geregistreerd. Bij voorkeur wordt de monitoring uitgevoerd door de 
Kerkuilenwerkgroep Betuwe-Oost. 
 
Ransuil 
Tweejaarlijks worden op basis van roepende jonge ransuilen in het plangebied broedlocaties 
opgespoord. In december-januari worden de slaapplaatsen gelokaliseerd. Bij voorkeur wordt de 
monitoring uitgevoerd door Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen.  
 
Buizerd 
Tweejaarlijks wordt in het plangebied in de periode april-mei gezocht naar bewoonde nesten, 
herkenbaar aan verse takken en alarmerende ouders. Bij voorkeur wordt de monitoring 
uitgevoerd door Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen.  
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Roek 
Tweejaarlijks worden in het plangebied in de periode eind maart- begin mei de in gebruik zijnde 
nesten geteld. Bij voorkeur wordt de monitoring uitgevoerd door Vogelwerkgroep Rijk van 
Nijmegen. 
 
Rugstreeppad 
Tweejaarlijks wordt in het plangebied door het luisteren naar kooractiviteiten tussen eind april en 
juni de aanwezigheid van rugstreeppadden nagegaan. Bij voorkeur wordt de monitoring 
uitgevoerd door Ravon. 
 
Grote modderkruiper en poelkikker 
Tweejaarlijks wordt door een ecologisch adviesbureau e-DNA onderzoek uitgevoerd om de aan-
of afwezigheid vast te stellen. De monsters worden genomen van de wateren in het plangebied 
die geschikt habitat vormen voor de grote modderkruiper en poelkikker. 
 

10.3 Evaluatie 
Gezien de relatieve onbekendheid met de effectiviteit van sommige maatregelen wordt na 5 jaar 
een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Als basis voor de tussentijdse evaluatie dienen de 
beschikbare monitoringsresultaten. Wanneer hieruit blijkt dat de wezenlijke invloed op de staat 
van instandhouding mogelijk in het geding komt worden maatregelen genomen om een 
negatieve invloed te minimaliseren of te voorkomen. 
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Bijlage 1 Beschrijving ecologie en ecologische randvoorwaarden  
 
Steenuil  
 

 
Bron: Internet, Wikipedia 
 
Habitat en leefwijze 
Steenuilen zijn sterk verbonden aan het kleinschalige agrarische cultuurlandschap. Deze vogel 
leeft op erven van burgerwoningen, bij boerderijen en aan dorpsranden. Het ideale leefgebied 
van de steenuil voorziet het hele jaar in voldoende voedsel, in een geschikte nestplek en in 
voldoende veiligheid. Dit gebied ziet er als volgt uit: 
• een open tot halfopen landschap met een afwisselend korte en verruigde vegetatie; 
• erven met bebouwing, beplanting, tuinen, moestuinen en weilandjes met (hobby)vee; 
• voldoende nestplaatsen in boomholten, nestkasten of geschikte ruimten in gebouwen; 
• een gevarieerd aanbod van prooien, zoals muizen, regenwormen en insecten; 
• voldoende zit- en uitkijkposten om te foerageren en rusten; 
• geen verstoring en versnippering door grote wegen; 
• geen gebruik van insecticiden of andere pesticiden in het territorium of in de directe  

omgeving. 
 
Steenuilen leven territoriaal en verblijven het hele jaar in hun territorium. De territoria kunnen 
elkaar iets overlappen omdat de activiteitsgebieden kunnen verschillen per seizoen. De vogels 
hebben relatief kleine territoria en in het broedseizoen zijn deze kleiner dan in de winter. In 
Nederland is een territorium vaak 5 tot 30 hectare groot, afhankelijk van de kwaliteit van het 
gebied voor de steenuil. De grootte is onder andere afhankelijk van het voedselaanbod en van 
de leeftijd van het mannetje; jongere steenuilen hebben een groter territorium dan oudere, 
ervaren mannetjes. Het activiteitsgebied ligt binnen een straal van slechts enkele honderden 
meters rond de nestplaats. In het broedseizoen vliegen ze vaak nog minder ver van de 
nestplaats.  
 
Verblijfplaatsen en functionele leefomgeving 
De steenuil heeft twee relevante typen verblijfplaatsen. 
• Nesten 
De nesten zijn de plekken die als voortplantingsplaats worden gebruikt. Het nest wordt als 
zodanig gebruikt van februari tot juli, van nestbouw tot het moment dat de jongen uitvliegen. 
Buiten deze periode is het nest vaak ook als rustplaats in gebruik. De steenuil is trouw aan zijn 
nestplek, maar wisselt soms ook wel van nestplaats binnen een territorium. De meeste nesten 
van steenuilen zijn te vinden op erven van (voormalige) boerderijen. De nesten zitten daar onder 
het dak, in schuurtjes of in een steenuilkast. Daarnaast zijn ze ook vaak te vinden in knotbomen 
en oude hoogstamfruitbomen.  
• Overige rustplaatsen 
Steenuilen hebben naast het nest ook andere plekken die ze regelmatig gebruiken. Het 
mannetje gebruikt een verblijfplek in de directe omgeving van het nest als het vrouwtje aan het 
broeden is. Overdag verblijven de uilen tijdens rustperioden vaak op vaste roestplekken. Dit 
doen ze in de dekking van beplanting, gebouwen of in de nestholte. Al deze plekken worden niet 
gerekend tot de vaste rustplaatsen, maar zijn wel onderdeel van de functionele leefomgeving die 
hoort bij het nest. 
 
  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK56DAvOzcAhVGbVAKHcMIAwoQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenuil&psig=AOvVaw22rxvD7tE30lL5oz50nPhO&ust=1534333668942875
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Voedsel 
De steenuil zoekt voedsel op plaatsen waar lange en korte vegetatie elkaar afwisselen, zoals 
weitjes, erven, moestuinen en tuinen. Muizen zijn belangrijk als stapelvoedsel, vanwege hun 
grote biomassa. In muizenarme jaren kunnen regenwormen een belangrijk deel van de prooi 
uitmaken. Het voedselpakket kan per broedpaar en per jaar verschillen en is afhankelijk van de 
beschikbaarheid van prooien ter plekke. Omdat de beschikbaarheid van prooien niet in elk jaar 
en elk seizoen hetzelfde is, is een gevarieerd leefgebied met een divers prooiaanbod van groot 
belang. Kort gemaaide of begraasde weilanden zijn belangrijk voor het vangen van 
regenwormen en veldmuizen. In houtwallen, houtstapels en ruigtes zijn insecten zoals 
meikevers, loopkevers, nachtvlinders en rupsen te vinden. Plekken waar veel muizen zijn, zoals 
veestallen, opslagplaatsen en houtstapels, zijn belangrijk voor de voedselvoorziening, ook in de 
winter. Schuurtjes, houtsingels en lanen zorgen voor schuilplaatsen. Bomen met holten, 
toegankelijke gebouwen en steenuilkasten zijn geschikte broedplaatsen. Steenuilen zijn 
zonaanbidders. Ze zitten graag op een beschut, zonnig plekje, bij voorkeur dicht bij een 
vluchtplek. 
 
Migratie en Dispersie 
De steenuil volgt vaak lijnvormige elementen en andere plekken die beschutting geven op weg 
naar zijn voedselplekken.  
Dispersie vindt bij steenuilen over het algemeen over kleine afstanden plaats. (Her)kolonisatie 
van geschikte habitat vindt vooral plaats in gebieden die direct grenzen aan gebieden waarin de 
steenuil al aanwezig is. Jonge steenuilen vestigen zich overwegend binnen vijf, soms binnen tien 
kilometer van de nestplaats waarin ze opgegroeid zijn. Als ze eenmaal gevestigd zijn, verlaten 
volwassen vogels hun territorium meestal niet meer. Dit gebeurt alleen als ze door 
omstandigheden worden gedwongen. 
 
Ransuil 

 
Bron: Internet, Wikipedia 
 
Habitat en leefwijze 
De ransuil broedt in een groot scala aan leefgebieden, variërend van agrarisch cultuurland tot 
open bos, bosranden, parken, duinen, heiden, hoogvenen en moerasgebieden. Ransuilen 
mijden grote bossen, boomloze gebieden en steden. De dichtheden zijn vrijwel overal laag. De 
soort verdween uit de grote bossen op de zandgronden, waar hij voorheen een normale 
broedvogel was. Hierbij speelt intensieve predatie op jonge en oude Ransuilen door Haviken een 
belangrijke rol. Ransuilen broedden soms dicht bij elkaar (tot 80 m), waarbij ze nauwelijks 
territoriaal zijn.  
De ransuil nestelt in een oud nest van een andere soort, bij voorkeur Ekster of Zwarte Kraai, 
maar soms ook van de Houtduif of Buizerd/Havik; zowel in loofbomen als (vooral) naaldbomen. 
Mogelijk is het aantal beschikbare nesten een beperkende factor voor het aantal Ransuilen. In 
Servië en België zijn goede resultaten bekend met het ophangen van ransuilenmanden. In 
Nederland zijn ook de eerste initiatieven om kunstnesten in de vorm van wilgenmanden te 
plaatsen wat in ieder geval op een locatie in Noord-Brabant al tot acceptatie en succesvol 
broeden heeft geleid. Ransuilen zijn veelal verscheidene jaren plaatstrouw aan een 
nestomgeving, maar niet per se aan hetzelfde nest. De ransuil broedt en roest bij voorkeur in 
coniferen, die hem de beste dekking bieden. Daarnaast ook in houtwallen, boomgroepen, hagen 
en zelfs solitaire bomen. Als slaapplaats worden behalve coniferen ook hulst, klimop en 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvk9znvOzcAhWEUlAKHbXkBPsQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Ransuil&psig=AOvVaw1SIjQfI7usv_Ua5P2XaRSt&ust=1534333760555970
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meidoorn regelmatig gebruikt. In loofhout wordt meestal geslapen zolang er blad aan de boom 
zit.  
 
Verblijfplaatsen en functionele leefomgeving 
De ransuil doet niet zelf aan nestbouw maar gebruikt oude nesten. In gunstige situaties kunnen 
bezette nesten dicht bij elkaar zitten. Buiten de broedtijd blijven de volwassen vogels in de buurt 
van de broedplaats maar jongen zwerven soms over honderden kilometers uit. Omgekeerd 
kunnen Ransuilen uit Noord-Europa en Rusland ons land bereiken. Winterslaapplaatsen van 
Ransuilen bestaan bij voorkeur uit (naald) boomgroepjes aan de rand van open gebied. Dit 
kunnen ook bomen zijn in bijvoorbeeld parken. 
De manier waarop Ransuilen gebruik maken van hun winterslaapplaatsen lijkt samen te hangen 
met het voedselaanbod. 
 
Voedsel 
Ransuilen staan bekend als muizeneters en (veld-)muizen zijn de belangrijkste prooisoort.  
In het voorjaar staan ook vogels op het menu van de Ransuilen. Waarschijnlijk omdat er dan 
veel pas uitgevlogen jonge vogels zijn, wat zowel leidt tot een groter aantal als tot meer jonge 
vogels die nog minder handig zijn in het ontwijken van een predator. Dit is ook de periode dat de 
voedselbehoefte het grootst is vanwege de grote jongen. Vogels worden met name als prooi 
gebruikt wanneer muizen nauwelijks beschikbaar of vangbaar zijn. 
 
Migratie en Dispersie 
Ransuilen kunnen als standvogel jaarrond aanwezig zijn in hun territorium of wegtrekken ter 
overwintering. Het gebruik van gezamenlijke winterslaapplaatsen lijkt gerelateerd te zijn aan de 
mate waarin uilen migreren. In Engeland, waar Ransuilen nagenoeg jaarrond een territorium 
bezetten, komt het gezamenlijk roesten nauwelijks voor, en als het gebeurt, lijkt het 
geassocieerd 
te zijn met influxen (toevloed) van vogels van het Europese continent. In Nederland worden in de 
winter de eigen broedvogels aangevuld met Ransuilen uit Noordoost-Europa. Ze benutten 
gemeenschappelijke slaapplaatsen van enkele tot tientallen dieren. Immigratie lijkt vooral op te 
treden wanneer de plaatselijke omstandigheden, bijvoorbeeld in een koude periode, ongunstig 
zijn voor de uilen. Jonge ransuilen zwermen bij zelfstandigheid uit en kunnen honderden 
kilometers ver weg trekken.  
 
Kerkuil 

 
Bron: Internet, Waddenzeeschool 
 
  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG9tCvxuzcAhVP_aQKHdl_CXMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.waddenzeeschool.nl/uploads/encyclopediedata/content-waddenbieb.php?id%3D8914%26language%3D0&psig=AOvVaw3wHTI-qM3dwdvNBs6JdmPw&ust=1534336288916958
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Habitat en leefwijze 
De kerkuil is een soort die voorkomt in cultuurland met gras- en bouwlanden die begrensd 
worden door kruidenrijke akkerranden, houtwallen, heggen of bosjes.  
De functionele leefomgeving van een nest voldoet bij voorkeur aan de volgende voorwaarden: 
• Er is altijd voedsel te vinden in de directe omgeving (straal van 5 km rondom nestplaats) in 

de vorm van muizen. Ruige vegetaties, overhoekjes en plekken voor opslag van hooi en 
stro zijn voorbeelden van aantrekkelijke plekken voor muizen. 

• Er zijn voldoende oriëntatiemogelijkheden en schuilplekken, bijvoorbeeld in houtsingels en 
hagen. 

• Er zijn voldoende zit- en uitkijkposten. 
• Er is geen verstoring en versnippering door grotere wegen (dat wil zeggen: wegen waarop 

tachtig kilometer of sneller mag worden gereden). 
• De broedplek mag niet verlicht worden door kunstlicht. 

 
Kerkuilen zijn standvogels en zeer honkvast. De kerkuil blijft normaal gesproken jaarrond en 
gedurende zijn hele leven in de buurt van zijn leefgebied, als hij dat eenmaal heeft gekozen. 
Kerkuilen kunnen hun nest het gehele jaar door gebruiken als verblijfplaats. De winterverblijfplek 
is vaak wel een andere plaats dan de voortplantingsplek. Ook bij een tweede legsel wisselt de 
kerkuil vaak van broedplek. Kerkuilen leven territoriaal maar het foerageergebied wordt vaak 
gedeeld met andere kerkuilen Een leefgebied varieert van 60 hectare in een voor de kerkuil heel 
goed gebied, tot 1200 hectare in een voor de kerkuil heel arm gebied. De grootte van het 
functionele leefgebied wordt grotendeels bepaald door het voedselaanbod.  
 
Verblijfplaatsen en functionele leefomgeving 
De kerkuil gebruikt een aantal vaste plekken in zijn territorium als nest of rustplaats. De 
plekken kunnen op enkele honderden meters afstand van elkaar liggen. De kerkuil is flexibel in 
het wisselen van vaste plek. Het is daarbij wel essentieel dat het aanbod van geschikte plekken 
groot genoeg is. De kerkuil heeft twee relevante typen verblijfplaatsen.  
- Nesten 
De kerkuil broedt tegenwoordig in ongeveer 90 procent van de gevallen in nestkasten die in 
gebouwen zijn geplaatst. Het is belangrijk dat deze alternatieven zich op donkere plekken 
bevinden. Bij uitzondering broedt de kerkuil in een holle boom. Het nest is in gebruik in de 
periode van februari tot en met half augustus. In muizenrijke jaren eindigt de periode in oktober 
of november, en in zeer muizenrijke jaren in december.  
- Overige rustplaatsen 
Zowel het mannetje als het vrouwtje gebruikt de nestplek vaak ook buiten de 
voortplantingsperiode, maar dan als vaste rustplaats. De winterverblijfplaats is lang niet altijd 
dezelfde plaats als de nestplaats. De rustplaatsen zijn bij voorkeur inpandig. In de winter, vooral 
in de perioden met een dik sneeuwdek, hebben de kerkuilen onvoldoende de mogelijkheid om 
voedsel te vinden en kunnen ze bij inpandige verblijfplaatsen in de schuur foerageren.  
 
Voedsel 
Muizen vormen ongeveer 98 procent van het voedsel van de kerkuil. De veldmuis is één van de 
belangrijkste prooidieren. De veldmuis vertoont per jaar grote wisselingen in aantallen. Betere 
jaren van de veldmuis leiden ook tot goede broedjaren voor de kerkuil. De kerkuil eet, afhankelijk 
van het aanbod, ook wel eens een mus of een spreeuw. De kerkuil jaagt laagvliegend via vaste 
routes, biddend, vanaf zitplekken zoals hekpalen of kilometerpaaltjes langs wegen, en vanaf 
laaghangende takken van bomen. Kerkuilen hebben een goed ontwikkeld gehoor. Ze vliegen 
vrijwel geheel geruisloos. Voedselschaarste door schaalvergroting in het kleinschalige 
agrarische cultuurlandschap heeft geleid tot achteruitgang van de soort.  
 
Migratie en dispersie 
De kerkuil volgt gedurende migraties vaak vaste routes langs beplantingen en ruigtestroken die 
hij ook volgt bij het foerageren.  
Jonge kerkuilen kunnen flinke afstanden afleggen op zoek naar een eigen leefgebied.  
Slechte weersomstandigheden en voedselschaarste in de winter kunnen leiden tot zwerfgedrag. 
Kerkuilen zijn in staat om nieuwe nestplekken in de directe omgeving te vinden en te accepteren, 
als dat nodig is. De nesten kunnen wisselen binnen het leefgebied van een kerkuil. De populatie 
heeft in potentie een groot herstelvermogen. Het herstel is vooral afhankelijk van een goede 
voedselsituatie en van het ontbreken van winters met sneeuwdekken van meer dan 15 
centimeter dik of met extreme vorst. Bijna 70 procent van de vogels die als jong geringd zijn, 
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wordt later binnen een straal van 50 kilometer van de nestplaats teruggevonden. Volwassen 
exemplaren blijven dicht bij de ingenomen broedplaats. Maar een klein aantal verandert in de 
loop van zijn leven van broedplaats. Dit gebeurt dan over slechts enkele kilometers afstand. 
 
Buizerd 

 
Bron: Internet, Wikipedia, ©Door Marek Szczepanek - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90587 
 
Habitat en leefwijze 
De buizerd geeft de voorkeur aan afwisselend landschap, waar bossen afgewisseld worden door 
open terrein en waar weilanden en houtwallen of andere houtopstanden te vinden zijn. Buizerds 
komen ook voor in en nabij stedelijke omgevingen, zoals in grote parken; voorwaarde is wel dat 
de vogels rust krijgen. De buizerd houdt zich voornamelijk op in de randzones van bossen. 
Grote, dichte bossen met weinig open plekken worden over het algemeen gemeden.  
 
De functionele leefomgeving van een nest bestaat idealiter uit de volgende onderdelen: 
• Afwisselende landschappen, met bomen, bosjes en open stukken. In dichte bossen zijn de 
• dichtheden aan buizerds laag. 
• Grote, dikke bomen die stevig genoeg zijn om het nest te kunnen dragen. 
• Open gebieden waar gejaagd kan worden en genoeg voedsel te vinden is binnen een straal 

van enkele kilometers van het nest. 
• Rustige, bomenrijke omgeving. 

Dit alles moet dicht bij elkaar liggen, bij voorkeur binnen enkele kilometers rond de plek waar 
gebroed wordt.  
 
Nederlandse buizerds zijn standvogel, maar afhankelijk van het voedselaanbod komen 
seizoensverplaatsingen voor. Of er sprake is van paartrouwheid bij de buizerd is niet bekend. 
Buiten de broedtijd leeft de buizerd solitair. De buizerd is geen koloniebroeder maar soms kan de 
afstand tot het nest van een buurpaar erg klein zijn (<200 meter).  
 
Meestal zijn in een territorium van een paartje buizerds 2 of 3 nesten aanwezig, die in de loop 
der jaren rouleren qua gebruik. De buizerds zijn in belangrijke mate trouw aan nesten van 
voorafgaande jaren, zeker als dat succesvol is geweest. Het nest wordt dan steeds verder 
uitgebouwd, totdat het nest ongeschikt wordt door de aanwezigheid van parasieten, mijten, 
luisvliegen en teken. Buizerds blijken, als dat noodzakelijk is, in staat om zelf een nest te 
bouwen. Ze hebben echter een voorkeur om de fundamenten van oude nesten van andere 
vogels te benutten die dan uitgebouwd worden tot een plat, omvangrijk nest (horst). 
 
Verblijfplaatsen en functionele leefomgeving 
Binnen het uitgestrekte activiteitsgebied van een buizerdpaar wordt het terrein gebruikt als 
broedterritorium en jachtterritorium. Het broedterritorium bestaat uit: 
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– zitposten en het nest samen met functionele leefomgeving van enkele m2 tot een grootte van 1 
hectare daaromheen. Het jachtterritorium strekt zich uit tot enkele kilometers rondom het nest. 
 
De nesten van de buizerd bevinden zich in oude naald- of loofbomen: een eik, wilg, zwarte els, 
lariks of grove den. Het nest bevindt zich in een hoge boom, gewoonlijk in een boom op een 
hoogte vanaf 6 meter tot 27 meter: grofweg tussen de 1/3 en 2/3 van de boomhoogte. Soms 
wordt ook in een meidoorn gebroed. Bij uitzondering kan het nest ook op ongebruikelijke locaties 
zijn, zoals in hoogspanningsmasten of in open gebieden op de grond. Kunstmatige alternatieve 
broedgelegenheden zoals kunstnesten worden door de buizerd niet of zelden gebruikt. De 
meeste nesten bevinden zich gewoonlijk in de randen van het bos. 
Het nest wordt van februari tot en met augustus gebruikt. In februari wordt begonnen met de 
nestbouw. In de periode maart tot en met juli zijn er eieren of jongen in het nest aanwezig. Buiten 
het broedseizoen wordt het nest niet gebruikt. In beginsel wordt één legsel per jaar 
geproduceerd; echter als het legsel mislukt in het vroege voorjaar is een vervolglegsel mogelijk. 
  
Voedsel 
De buizerd jaagt vaak vanuit standjacht: zittend op een paal, tak en dergelijke, soms jaagt hij ook 
tijdens zweefvlucht, biddend of lopend op de grond. Het voedsel wordt gevonden in een 
gevarieerd gebied: bossen, open plekken, weilanden en akkers. Maar ze foerageren ook langs 
(snel) wegen, in de duinen en op industrieterreinen. De bermen langs wegen bevatten vaak 
meer muizen dan het omringende landschap. Over het algemeen zijn muizen en andere kleine 
knaagdieren de dominante voedselbron en in goede muizenjaren kunnen die dan tussen de 70 
en 98% van het voedsel uitmaken. Zijn deze niet toereikend, dan worden ook andere kleine 
zoogdieren, zoals konijnen, mollen, jonge hazen, eekhoorns en ratten gegeten, maar ook vogels, 
reptielen, amfibieën, grote insecten en ongewervelden (regenwormen). De buizerd is tevens 
aaseter en wordt om die reden ook vaak in de buurt van wegen en spoorlijnen waargenomen. 
 
Migratie en Dispersie 
De buizerd volgt geen specifieke migratieroutes. Wel kan de buizerd vaste aan- en afvliegroutes 
van het nest volgen. In de winter worden voedselarme gebieden dikwijls verlaten en wordt 
overwinterd in de rivierkleigebieden (voornamelijk agrarische gronden). 
Jonge buizerds verblijven na het uitvliegen nog enige tijd in de buurt van het nest en gaan dan 
zwerven. De dispersieafstand bedraagt circa 50 kilometer. Buizerds zijn opportunistisch en zijn in 
staat om nieuwe locaties snel te bezetten, mits de nestbomen groot genoeg zijn en er voldoende 
voedselaanbod is. 
 
Roek 
 

 
Bron: Internet, Vogelwerkgroep de Kulert – Deurne 
 
Habitat en leefwijze 
De roek leeft vooral in gebieden die bestaan uit vochtige gras- en bouwlanden met verspreid 
staande clusters van bomen. Vooral boombestanden die bestaan uit meerdere soorten bomen 
en struiken hebben zijn voorkeur. Ook parklandschappen en parken, vaak gelegen aan de 
randen van vochtige landbouwgebieden, worden gewaardeerd door roeken. 
Het ideale leefgebied van de roek ziet er als volgt uit: 
• voldoende ‘volwassen’ bomen van minimaal 15 meter hoog, incidenteel lager (tot 7 
• meter) met voldoende stevige takvorken bevatten. 
• aanwezigheid van een gevarieerd boomsoortenbestand  
• het hele jaar voldoende takmateriaal beschikbaar voor de nestbouw. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijrIy4uuzcAhWIblAKHQwQD2sQjRx6BAgBEAU&url=http://www.vwgdekulert.nl/wat-doen-wij/gierzwaluwen/&psig=AOvVaw2BvmtvwAeuTnhK7_-nwYAk&ust=1534333056457516
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• minimaal 1,5 hectare (vochtig) bemest gras- of bouwland per broedpaar in een straal van 
1.500 meter rondom de broedlocatie. De roeken mogen op die plekken niet verjaagd of 
bejaagd worden. 

Daarnaast dragen de volgende factoren bij aan de functionaliteit van de leefomgeving: 
• gefaseerd maaien van vochtige, bemeste graslanden. 
• maïssilage bij een agrarisch bedrijf, bio-energiecentrale of afvalverwerkingspunt (vanwege 

het voedselaanbod). 
• houtwallen, heggen, hagen, poelen en kleine bosjes die zorgen voor een groot en 

gevarieerd insectenaanbod. 
 
De roek is een echte kolonievogel. Deze kolonies bevinden zich vaak in clusters van (vrij) grote 
bomen in de nabijheid van geschikt foerageergebied, maar niet per definitie grenzend hieraan 
Een kolonie, ook wel metakolonie genoemd, bestaat meestal uit een hoofdkolonie en meerdere, 
ruimtelijk gescheiden deelkolonies (satellietkolonies) Als de omstandigheden minder goed 
worden, kunnen kolonies uiteenvallen in meerdere kleinere kolonies en zich verspreiden naar 
meerdere locaties in de omgeving. De Nederlandse roek is grotendeels een standvogel. Het zijn 
vooral de eerstejaars vogels die wegtrekken naar Midden-Europa en Engeland. Vooral in 
september en oktober verzamelen roeken uit verschillende kolonies, vaak aangevuld met 
kauwen, zich op vaste slaapplaatsen in het agrarische landschap 
 
Verblijfplaatsen en functionele leefomgeving 
De roek kent twee typen verblijfplaatsen: nesten en winterslaapplaatsen: 
In de natuurwetgeving worden alle essentiële plekken beschermd die nodig zijn om een 
nestplaats succesvol te laten functioneren. Voor de roek is daarom behalve het nest (bouwsel) 
zelf, ook de boom waarin dat nest zich bevindt noodzakelijk, net als de boomgroep waar de 
boom onderdeel van uitmaakt, en het gebied dat nodig is om voldoende voedsel te kunnen 
vinden voor het grootbrengen van de jongen, zolang deze van de ouders afhankelijk zijn. 
Bij de roek is niet elk nest het volgende jaar weer in gebruik als nestplaats. Gebruikte en verlaten 
broedkolonies van roeken kunnen gebruikt worden als broedlocatie door andere vogelsoorten, 
zoals de ransuil en boomvalk. Meerjarige nesten zijn groter van omvang, zowel qua breedte als 
in dikte. Deze meerjarige nesten bevinden zich vaak centraal in de kolonie. Andere kleinere 
nesten waaien vaak uit de boom bij harde wind in het winterhalfjaar. 
Een kolonie wordt gevormd door één of meerdere paartjes roeken die bij elkaar broeden en door 
de ter plekke aanwezige niet-gepaarde individuen. Meerdere kolonies samen vormen een 
metakolonie. Paartjes (kunnen) wisselen van kolonie binnen de metakolonie. 
 
• Nesten 
De roek maakt als soort geen onderscheid tussen boomsoorten, zolang de nestboom maar een 
minimale hoogte en voldoende takvorken heeft. De nesten bevinden zich meestal in clusters van 
hogere bomen van 15-25 meter hoogte Uit onderzoek blijkt dat er wel sprake is van enige vorm 
van inprenting. Dat houdt in dat roeken uit een kolonie vaak een sterke voorkeur hebben voor 
dezelfde boomsoort bij het vestigen van een nieuwe (satelliet)kolonie. Roeken zijn goed in staat 
om snel een nest te bouwen. Jaarlijks worden veel nesten beschadigd of vernield door stormen. 
De nesten bestaan uit takjes die tot een vrij grof nest gemaakt worden. Er is verschil tussen 
nesten van verschillende leeftijden. Meerjarige nesten verschillen van eenjarige nesten door de 
omvang (zowel in de breedte als in de dikte) en bevinden zich vaak centraal in de kolonie. Dichte 
en compacte nesten wijzen vaak op bezetting van het nest. 
Roeken zijn erg trouw aan een locatie, zeker bij (herhaald) broedsucces. Het nest dient jaarrond 
als een oriëntatiepunt voor de roeken. Naast de mate van broedsucces speelt ook het aantal 
jaren dat een kolonie zich op een bepaalde locatie bevindt een belangrijke rol bij de 
plaatstrouwheid van de roek. De omvang van een kolonie speelt hierbij nauwelijks een rol. De 
aanwezigheid van één nest kan al een sterke aantrekkingskracht hebben op de roek, als dat 
nest deel heeft uitgemaakt van een oudere, succesvolle kolonie. Een locatie die minder dan twee 
jaar in gebruik is, maar meer nesten heeft, kan relatief snel verlaten worden. 
 
• Winterslaapplaatsen 
In het najaar en de winterperiode is er sprake van winterslaapplaatsen. De exemplaren van één 
of meerdere kolonies concentreren zich aan het eind van de dag rondom bepaalde boompartijen. 
Daarin overnachten ze gezamenlijk. Deze winterslaapplaatsen hebben soms overlap met de 
broedlocaties, maar vaak betreft het hier andere boomclusters. De afstand tussen geschikt 
foerageergebied en de winterslaapplaatsen is met een gemiddelde van 5 tot 10 kilometer en een 
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uitloop tot 25 kilometer significant groter dan bij de nesten. Ze kennen meestal meerdere, tot wel 
twintig van dergelijke vast te bezoeken winterslaapplaatsen. Door deze flexibiliteit en door het 
grote dispersievermogen waarover roeken beschikken, hoeven de winterslaapplaatsen geen 
directe relatie te hebben met de nestplaatsen. Hierdoor zijn de winterslaapplaatsen niet te 
categoriseren als een rustplaats, tenzij deze winterslaapplaats samenvalt met een nestplaats. 
 
Voedsel 
De roek is een omnivoor, maar eet vooral ongewervelden die in de bodem leven, zoals wormen, 
emelten, engerlingen en kevers. Daarnaast eet de roek zaaigoed (zaden, granen) en vruchten. 
In een stedelijke omgeving kunnen roeken zich toeleggen op voedselresten. Een acceptabele 
foerageerafstand ten opzichte van de kolonie bedraagt 1.500 meter. Roeken foerageren het 
meest op vochtige, begraasde en/of bemeste graslanden en op (net bewerkt) akkerland. Op 
deze percelen vindt de roek vrijwel het hele jaar ongewervelden. Vooral in het voorjaar en in het 
begin van de zomer is de behoefte aan deze terreinen zeer sterk, aangezien de jongen vrijwel 
geheel gevoed worden met dierlijk voedsel dat in de bodem wordt gevonden. Bouwland wordt 
vooral gebruikt als foerageerterrein na grondbewerkingen en in de jongenperiode. Daarnaast 
bevindt zich een aanzienlijk deel van de roekenkolonies in of nabij stedelijke bebouwing. Deze 
stedelijke omgeving draagt niet of nauwelijks bij aan beschikbaar foerageergebied, tenzij een 
kolonie zich hierop heeft toegelegd. Die situatie moet uit oogpunt van overlast worden 
voorkomen 
 
Migratie en Dispersie 
De roek volgt geen specifieke migratieroutes gedurende de trek of om van bijvoorbeeld de 
nestplaats naar het foerageergebied te gaan. 
Als de (moeder) kolonie haar volledige capaciteit bereikt heeft, worden de jongen geacht nieuwe 
gebieden te koloniseren (dispersie). Bij roeken vindt de vestiging van satellietkolonies meestal 
plaats binnen een straal van 3 tot 4 kilometer van de moederkolonie.  
 
Rugstreeppad 
 

 
Bron: Internet; Ravon  ©Jelger Herder 
 
Habitat en leefwijze  
De rugstreeppad is een pioniersoort die in Nederland plaatselijk zeer algemeen voorkomt, vooral 
in natuurlijke wateren in duinen en aanliggende gronden. Ook in het rivierengebied 
(uiterwaarden) en in polders in West-Nederland en in de Noordoostpolder is de rugstreeppad  
lokaal algemeen. De rugstreeppad is vooral een soort van terreinen met een hoge natuurlijke of 
door mensen ingebrachte dynamiek. Braakliggende bouwterreinen, groeven en zand- en 
kleiafgravingen, (rivier)duinen en uiterwaarden vormen een ideaal leefgebied voor de 
rugstreeppad. Vaak is er een goed vergraafbare bodem aanwezig en is er bouwmateriaal om 
onder te schuilen. De rugstreeppad is ook te vinden in meer stabiele gebieden als vennen in 
heideterreinen en sloten in akker- en graslandgebieden. Het habitat bestaat uit onbeschaduwde, 
laagbegroeide terreinen. Door gebrek aan dynamiek in natuurgebieden is het voorkomen van de 
soort in Nederland sterk afhankelijk van menselijke ingrepen. De rugstreeppad heeft een 
voorkeur voor in de nabijheid van losgrondige zanderige bodems gelegen snel opwarmende 
bodemplaatsen en ondiep (tijdelijk) water, die bij voorkeur vegetatieloos en zonder concurrentie 
van andere amfibieën of van waterinsecten zijn. Regenplassen en sporen van zware voertuigen 
waar regenwater in is blijven staan, vormen ideaal voortplantingswater. In brede en grotere 
watergangen komt de rugstreeppad niet voor, met mogelijke uitzondering de ondiepe 
oeverzones. Het foerageergebied bevindt zich tot circa 500 meter in de omgeving van de 
plekken waar ze zich overdag bevinden. Overdag verblijven de rugstreeppadden in holtes 
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(muizenholen), onder (schuil)elementen of ingegraven in de bodem. De dieren wisselen 
gemakkelijk van verblijfplaats. 
 
Verblijfplaatsen en functionele leefomgeving 
De rugstreeppad kent drie typen verblijfplaatsen: de wateren waar de eieren worden afgezet, de 
plekken waar ze in de actieve periode verblijven en de plekken waar ze overwinteren. 
- Voortplantingsplaats in het aquatische habitat.  
Deze voortplantingslocaties kenmerken zich over het algemeen als wateren die zich in de 
pionierfase bevinden: ondiepe, meestal geheel vegetatieloze, tijdelijke watertjes. Voorbeelden 
zijn volgelopen greppels, regenplassen en karrensporen (rijsporen in het algemeen). Daarnaast 
zijn voortplantings-plaatsen ook te vinden in vennen, ondergelopen graslanden en in 
duinplassen. In akker- en graslandgebieden plant de soort zich voort in geschoonde sloten. Dit 
zijn sloten die zich door het schonen weer in de pionierfase bevinden. 
- De zomer- en winterverblijfplaatsen in het terrestrisch habitat bevinden zich op hoogwatervrije 
terreinen. Als verblijfplaatsen kunnen bestaande ruimtes benut worden, zoals muizenholletjes. 
Vaak graven rugstreeppadden zichzelf in vergraafbare bodem in of schuilen onder elementen 
zoals tegels, pellets en tractorbanden. In gebieden met tuinbouwkassen kunnen deze eveneens 
worden gebruikt als schuilplaats en overwinteringsplek  In de winter dienen de verblijfplaatsen 
vorstvrij te zijn. Een rugstreeppad heeft meerdere zomerverblijfplaatsen die hij in die periode 
wisselend in gebruik heeft. Ook van jaar tot jaar kunnen de verblijfplaatsen binnen het leefgebied 
wisselen. 
De functionele leefomgeving van een voortplantingswater of rustplaats is de omgeving van die 
plaatsen die nodig is om ze als zodanig te laten functioneren. Een winterverblijfplaats kan 
succesvol functioneren als overwinteringsplek als deze niet bevriest. Tevens is noodzakelijk dat 
de rugstreeppadden zich kunnen verplaatsen van bijvoorbeeld de winterverblijfplaatsen naar de 
voortplantingsplekken en andersom. Vanaf oktober/november tot en met maart verblijft de 
rugstreeppad in een winterrust. 
 
Voedsel 
Het voedsel van de rugstreeppad bestaat vooral uit vliegen, andere insecten, mieren, spinnen en 
andere ongewervelden. Larven van de rugstreeppad voeden zich hoofdzakelijk met organisch 
materiaal, algen en met delen van hogere planten. 
 
Migratie en Dispersie 
De rugstreeppad migreert tussen de overwinteringsplekken, voortplantingwateren en het 
landhabitat, dat zijn de plekken waar de dag wordt doorgebracht en waar ’s nachts wordt 
gefoerageerd. 
De rugstreeppad is een goede kolonisator en kan snel geschikte locaties bezetten en is daardoor 
in staat zich snel te verbreiden. Rugstreeppadden, en dan vooral de juvenielen, kunnen 
afstanden tot wel circa 5 kilometer afleggen opzoek naar geschikt leefgebied. Pas 
gemetamorfoseerde exemplaren kunnen in een etmaal 300 meter af leggen. Dit gebeurt in 
willekeurige richtingen, niet geleid door vegetatiestructuren. Hierdoor is de soort “overal” in zijn 
leefgebied aanwezig, zij het vaak in zeer lage dichtheden. Barrières bestaan onder andere uit 
wegen en brede watergangen en beschoeide waterkanten. 
 
Grote Modderkruiper 
 

 
Bron: Internet, Ravon, © 
 
Habitat en leefwijze 
De huidige verspreiding centraliseert zich vooral rond de (oorspronkelijke stroomgebieden van) 
grote rivieren en beken. De grote modderkruiper komt voor in kleinere, ondiepe stilstaande of 
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langzaam stromende wateren, zoals sloten, vennen, plassen en oude afgesneden meanders. De 
habitats van de grote modderkruiper zijn gebieden met in het algemeen een rijke oever- en 
onderwatervegetatie. Vaak is er sprake van een kwelsituatie. Doorgaans is er sprake van een 
“goede” modderbodem: een hardere bodem met een 10 tot 30 centimeter laag stevige modder. 
Plaatselijk verkeren deze wateren vaak in een sterk ontwikkelde verlandingsfase. Wateren met 
een dikke laag dunne bagger behoren niet tot het habitat. De dichte vegetatie wordt gebruikt als 
schuilplaats, maar biedt ook een hoge voedseldichtheid. De grote modderkruiper kan zich in 
stand houden in wateren waar de meeste andere vissoorten niet goed kunnen leven als gevolg 
van sterke droogval en lage zuurstofgehalten. In suboptimaal habitat is de soort weinig 
concurrentiekrachtig, vooral in het larvale stadium. Hij komt niet in zilte wateren voor. 
Grootschalig uniform schonen en baggeren zijn voor populaties grote modderkruipers funest 
gebleken. In de winterperioden kunnen te lage waterstanden funest zijn, als naast het water ook 
de waterbodem bevriest. 
 
De grote modderkruiper leeft solitair, maar van nature wel in grote aantallen betrekkelijk dicht bij 
elkaar. Overdag verblijven de grote modderkruipers in de dichte vegetatie of ze bevinden zich in 
de modder. De grote modderkruiper is redelijk honkvast en brengt een groot deel van zijn leven 
op een beperkte oppervlakte door. De grote modderkruiper kent twee periodes in het seizoen 
waarin de soort een grotere activiteit vertoont. Vanaf maart/ april begint een actieve periode 
waarin de soort zich voorbereid op de voortplanting. Paai vindt plaats in ondiepe zones (<30 
centimeter water) van de watergang. De eitjes worden afgezet op of tussen de wortels van 
waterplanten. Het afzetten van eitjes gebeurt bij voorkeur in ondiep water dat door de 
voorjaarszon snel opgewarmd wordt, zoals ondiepe delen van sloten.  
Bij het opdrogen van de watergang tijdens lange droge perioden zoekt de grote modderkruiper 
de diepere delen op en kent de soort een diapauze. In de nazomer in de maanden augustus en 
september is de grote modderkruiper weer actiever. In de winter zoeken de grote 
modderkruipers de diepere en vorstvrije delen in de sloten met een dikkere modderlaag op. 
De grote modderkruiper is in staat via longen adem te halen en kan daarmee (natuurlijke) 
droogteperioden en perioden van zuurstofloosheid overleven. In meer natuurlijke habitats, zoals 
verlandende rivierarmen en wateren in de uiterwaarden, kan opdroging  optreden. De soort is in 
staat extreme habitats te bewonen waar de meeste andere vissoorten vaak niet in kunnen 
overleven. Bij gevaar vlucht de grote modderkruiper vaak naar beneden de vegetatie of modder 
in (verticaal vluchtgedrag) en in mindere mate naar opzij. Bij het onder natuurlijke 
omstandigheden langzaam opdrogen van een watergang trekt de grote modderkruiper ook met 
het water mee naar de diepere delen van de watergang (horizontaal vluchtgedrag) waar nog wel 
water blijft staan. Als de watergang vervolgens nog verder indroogt, vertoont de soort ook 
verticaal vluchtgedrag en graaft zich in de natte modderlaag in. 
 
Verblijfplaatsen en functionele leefomgeving 
Onder een voortplantingsplaats vallen alle onderdelen van het leefgebied van een dier die nodig 
zijn in het gehele voortplantingsproces. Bij de grote modderkruiper gaat het dan om: 
• de plekken waar gebaltst of gepaard wordt 
• de plekken waar eitjes afgezet worden en opgroeien 
• de plekken die door de larven of jonge visjes worden gebruikt. Behalve de plek zelf is ook de 
omgeving hiervan van belang: enerzijds om de plek zelf van voldoende kwaliteit te houden, 
anderzijds om de eitjes te laten uitgroeien en om de jonge visjes voldoende voedsel en veilig 
gebied te waarborgen.  
De ondiepe paaizones zijn vaak sterk zonbeschenen en rijk begroeid met onderwatervegetatie, 
helofyten of ondergelopen gras. In agrarische gebieden maken de kleine greppels en smallere 
sloten die in verbinding staan met de bredere sloot hier onderdeel van uit. Onder een vaste 
rustplaats vallen de plekken waar een dier de voor hem ongunstige periode overbrugt zoals de 
plekken waar de koudeperiode of een periode van droogval van een watergang wordt 
doorgebracht. De winterverblijfplaats kan voor de grote modderkruiper alleen succesvol 
functioneren als dit water van voldoende kwaliteit blijft bevatten dat niet bevriest. In gebieden 
met ’s winters ondiepe waterpeilen zijn diepe delen vaak te vinden voor duikers. De 
overwinteringsplekken en plekken waar ze perioden van droogte of zuurstofloosheid 
overbruggen, bevinden zich veelal in dezelfde watergang waar ook de voortplanting plaatsvindt, 
maar dan in de diepere delen die niet zo snel bevriezen of opdrogen. Globaal in de periode van 
november tot en met maart (soms april) clusteren grote modderkruipers vaak bijeen in deze 
diepere delen van de watergang. Deze diepere plekken bevinden zich vaak in de buurt van 
duikers of op locaties met een sterke kwelvoeding. 
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Voedsel 
Het voedsel van de grote modderkruiper bestaat uit allerlei kleine waterinsecten en andere 
watermacrofauna zoals wormen, slakken, mosselen, muggen- en andere insectenlarven en 
waterpissebedden. Ook aas en rottende plantendelen worden gegeten. De jonge grote 
modderkruipers voeden zich met micro-organismen. 
 
Migratie en dispersie 
De grote modderkruiper migreert slechts over beperkte afstanden. Migratie vindt plaats tussen 
de paaigebieden en de overwintergebieden en tijdens periodes van droogte. Migratieafstanden 
van de grote modderkruiper kunnen tussen gebieden sterk verschillen. In gebieden waar op 
korte afstand veel variatie is tussen diepe en ondiepe delen vindt migratie over enkele tientallen 
tot enkele honderden meters plaats. In gebieden waar de diepe delen op grotere afstand liggen 
van de ondiepe delen vindt de migratie plaats over vele honderden meters tot meer dan 1000 
meter. Bij het opdrogen van een watergang migreert de grote modderkruiper naar de diepere 
delen van de watergang. 
De grote modderkruiper heeft een gering dispersievermogen, omdat ze zich beperkt over grotere 
afstanden verplaatsen. Het is aannemelijk dat in situaties met een natuurlijk peilverloop de 
dispersie via het juveniele stadium plaatsvindt. Bij een onnatuurlijk peilbeheer en bij verstuwing 
van watersystemen leidt dispersie mogelijk juist tot uitspoeling van dieren uit geschikt leefgebied 
naar ongeschikt leefgebied, bijvoorbeeld van vegetatierijke sloten naar beschoeide A-
watergangen. Hierdoor ontstaan geïsoleerde (relict)populaties. Als één van deze populaties 
uitsterft, blijkt herkolonisatie vanuit een andere populatie vaak niet meer mogelijk door de 
aanwezigheid van stuwen en het niet meer overstromen van leefgebieden in het voorjaar. Ook 
genetische uitwisseling is dan niet mogelijk. Wat leidt tot verarming van de genenpoel en 
daarmee kwetsbare populaties. In het rivierengebied en langs beken kan de verspreiding passief 
over grotere afstanden plaatsvinden als exemplaren, en dan vooral de juvenielen, zich al dan 
niet doelbewust, mee laten voeren tijdens de hoogwaterperiode. De adulten kunnen zich ook 
tegen de stroomrichting in verplaatsen. De soort is tegenwoordig echter zeer zeldzaam in het 
rivierengebied (weinig bronpopulaties) waardoor de hoofdstroom slechts incidenteel gevoed zal 
worden met verspreidende grote modderkruipers. 
 
Poelkikker 
 

 
Bron: Internet; Ravon   
 
Habitat en leefwijze 
De poelkikker leeft vooral in gebieden met schone, stilstaande wateren. Hij heeft een voorkeur 
voor onbeschaduwde wateren, maar de oeverzone moet goed begroeid zijn. Buiten de 
voortplantingstijd kan hij ook worden aangetroffen in weilanden en bossen die op enige afstand 
van het water liggen. De poelkikker is een soort van pioniersituaties en kan snel aangetroffen 
worden in nieuwe nog kale sloten met weinig vegetatie. In eenmaal ontdekte wateren kan hij zich 
lang handhaven, ook als de waterbegroeiing zich in de loop der jaren sterker ontwikkelt. Maar 
kan vervolgens ook weer snel verdwijnen als de sloot ongeschikt wordt. 
 
Verblijfplaatsen en functionele leefomgeving 
De poelkikker kent twee typen van verblijfplaatsen: 
• voortplantingsplaatsen 
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De voortplantingsplaats van de poelkikker is het water (poelen, vennen, sloten, e.d.) waarin de 
kooractiviteit plaatsvindt, de eieren worden afgezet en de larven opgroeien. Voortplantingswater 
bezit ondiepe zones die snel kunnen opwarmen en kan alleen succesvol functioneren als het van 
voldoende kwaliteit is (waterkwaliteit, waterhoudend, aanwezigheid waterplanten, geen of weinig 
vissen aanwezig) en als er voldoende geschikt habitat aanwezig is om voedsel te vinden 
• winterverblijfplaatsen 
In de winter bevinden de meeste poelkikkers zich op het land: in de grond ingegraven, in 
muizenholletjes, onder stronken, in dammetjes waar puin aanwezig is, en dergelijke. Van jaar tot 
jaar kunnen de verblijfplaatsen binnen het leefgebied wisselen.  
 
Voedsel 
Poelkikkers zijn zowel ’s nachts als overdag actief. ’s Nachts zijn ze vaak op het land om voedsel 
te zoeken. De poelkikker hapt naar alles wat maar beweegt en kleiner is dan het dier zelf, zoals 
insecten, wormen en slakken. De larven eten algen, zoöplankton, macrofauna en larven van 
verwanten en soortgenoten. 
 
Migratie en dispersie 
De poelkikker migreert tussen de overwinteringsplaatsen en de wateren waar voortplanting 
plaatsvindt. De overwinteringsplaatsen liggen afhankelijk van het landschapstype binnen de 100 
à 200 meter van het water. Water dat tot op 500 meter afstand van bestaand voortplantingswater 
gelegen is moet gezien worden als bereikbaar voor poelkikkers als het tussenliggende habitat 
geschikt is. De poelkikker vertoont pioniergedrag: hij zwerft veel en kan daardoor op veel 
plekken (maar in geringe aantallen) worden waargenomen. 
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Bijlage 2 Gebiedsmaatregelen 
 
1.Park Ressen 
In het meest noordelijk deel van de Waalsprong ligt nabij knooppunt Ressen het 
ontwikkelingsgebied Ressen. Het sluit direct aan op de oude dorpskerk Ressen en Park 
Lingezegen aan de noord-oostzijde, en aan de zuidzijde op de Landschapszone. Aan de 
noordzijde grenst het gebied aan een boerderij. In het zuidelijk deel wordt ruimte gegeven aan 
de ontwikkeling van enkele bedrijven. Wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk wordt en dit 
daadwerkelijk gaat leiden tot de uitgifte en realisatie van bedrijven zal een groot deel van het 
gebied worden ingericht als park als overgang naar het omliggende landschap. Daarvoor wordt 
aansluiting gezocht bij de parkontwikkeling Lingezegen en het omringend agrarisch landschap. 
Bij de inrichting van het park worden elementen uit het kleinschalig cultuurlandschap gebruikt. 
Het gebied wordt ingericht met kruidenrijk grasland, houtwallen, struwelen, een bomensingel, 
bomenclusters, vruchtbomen, takkenrillen en een wadi.  
Het gebied leent zich er tevens voor om ruimte te bieden aan kleinschalige burgerinitiatieven 
zoals het aanleggen van een boomgaard, voedselbos of moestuinen. 
 
Landschapszone  
De Landschapszone is een plassengebied (in ontwikkeling) en bedoeld als groen-blauwe zone 
en ecologische corridor. Het verbindt de uiterwaarden, Landgoed Oosterhout en het agrarisch 
parkgebied De Woerdt van Park Lingezegen met elkaar. De plassen zijn het gevolg van 
zandwinning. Naast recreatieve elementen bevat deze zone ook natuurelementen zoals open 
water, rietoever, moeras, struweel, bos, solitaire bomen en weiden. Van oost naar west bestaat 
dit gebied uit de Zandse plas, de Lentse plas en de Oosterhoutse plas. 
 
2. De Zandse plas 
Dit is de natuurplas; deze plas vormt de overgang naar het aanliggende agrarische buitengebied 
van Lingewaard en het Park Lingezegen. Recent is het gebied rond de plas ingericht met 
rietoever, kruidenrijk grasland, struweel en zijn er bomen aangeplant. 
 
3. De Lentse plas 
Dit is de recreatieplas; aan de noordoever bevindt zich het strand met de voorzieningen Pathé 
en Liz. De ruimte tussen de (bestaande) notenlaan en de Prins Mauritssingel wordt gebruikt voor 
de ontwikkeling van een groot oppervlak broekbos, struweel en rietmoeras. Westelijk van de 
notenlaan ligt het waterbergingspark met vochtig/nat grasland en moerasdelen met 
knuppelpaden. Het elzenbroekbos functioneert net als het waterbergingspark als extra opvang 
voor regenwater en overloopgebied voor de plassen. De noordoever bestaat uit een 
recreatiestrand, ligweiden met solitaire bomen en boomclusters. De zuidoever grenst aan de 
woonwijk en heeft een stedelijk karakter. De beplanting rond de Lentse plas is  recent ingeplant.  
 
4. Oosterhoutse plas 
Dit is de stedelijk plas; deze plas wordt aan nagenoeg alle zijden begrenst door woningbouw. 
Aan de oostzijde  worden drijvende woningen gesitueerd aan een natuurlijke rietoever. Het 
aangrenzend gebied wordt natuurlijk ingericht met bos en struweel. Samen met het grote 
bosgebied aan de oostzijde van de Prins Mauritssingel vormt het bos een belangrijke en 
robuuste stepping stone in de ecologische structuur van Nijmegen Noord. Door aan weerszijden 
van de Prins Mauritssingel een bos te realiseren ontstaat er een “hop-over” voor onder andere 
vogels en vleermuizen. Het bosgebied bestaat uit een zoom en mantel van struweelbeplanting 
en een kern van boomvormers. De zandwinning bij deze plas is nog in volle gang, de beplanting 
wordt aangelegd nadat de zandwinning eind 2020 is afgerond. 
 
5. Vossenpels Noord  
Op de locatie Vossenpels Noord wordt een woonwijk ontwikkeld. Vossenpels Noord is van 
oudsher een tuindersgebied (kassen) en ligt tegen de gemeentegrens met Lingewaard. Door de 
ligging grenzend aan de Landschapszone, Park Lingezegen en het Rivierpark is het gebied 
ingesloten in een groene omgeving. Het voornemen is om een groen raamwerk van houtsingels 
aan te leggen die ervoor zorgt dat er verschillende kamers ontstaan. De verschillende besloten 
woongebiedjes worden met elkaar verbonden worden door groene routes. Het groene raamwerk 
zorgt ook voor een goede verbinding met de omgeving. 
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6. Spiegelbos  
Het Spiegelbos is een jong bos in Park Lingezegen gelegen tussen Landgoed  Doornik en de 
Waaldijk en bestaat uit een aantal bosblokken met daartussen open ruimten. Dit bestaande bos 
ligt net buiten de gemeentegrens van Nijmegen maar is wel in eigendom van de gemeente 
Nijmegen. De waterhuishouding in het gebied staat onder sterke invloed van de Waal, het 
gebied grenst aan de uiterwaarden. In het Spiegelbos is al een poel aanwezig die geschikt is 
gemaakt voor de kamsalamander. Op zonnige plekken worden 4 ondiepe poelen (met een dichte 
bodem) aangelegd en geschikt gemaakt voor de rugstreeppad. De grond die bij het graven 
vrijkomt wordt verwerkt in verhoogde ruggen zodat ook overwinteringshabitat voor de 
rugstreeppad wordt gecreëerd. Door de spreiding over verschillende locaties (binnen het 
Spiegelbos) die gefaseerd beheert worden, zijn er altijd geschikte poelen beschikbaar voor de 
rugstreeppad. 
 
7. Omgeving kolk van Elferen  
Bij een dijkdoorbraak even beneden de grens tussen (het voormalige dorp) Lent en Landgoed 
Doornik is de Kolk van Elferen ontstaan. Onder invloed van de Waal kan de plas flink in grootte 
variëren. De Kolk van Elferen is een imposant binnenwiel en wordt deels omgeven door een 
historische kweldam. In het noorden grenst deze locatie aan het Spiegelbos. Het aangrenzende 
voormalige productiebos aan de westzijde wordt geleidelijk omgevormd van populierenbos naar 
soortenrijk essenbos. De bosrand wordt grillig gemaakt, er wordt een mantel-zoomvegetatie 
gecreëerd en er worden noot- en vruchtdragende soorten aangeplant. In het gebied wordt 
microreliëf aangebracht waardoor verschillen in vochthuishouding en milieudifferentiatie 
optreden en de omstandigheden voor een grote variatie aan soorten geschikt worden gemaakt.  
De aanwezigheid van overjarig riet binnen de kweldijk wordt bewaakt en gestimuleerd.   
 
8. De Stelt Zuid boomgaarden en struinzone  
Het gebied De Stelt-Zuid ligt direct tegen de dijk met zicht op de stuwwal in de directe nabijheid 
van de rivier met uiterwaarden en Park Lingezegen. De Stelt-Zuid wordt verdeeld in twee 
herkenbare en karakteristieke gebieden. Aan de waterzijde een gebied gericht op het 
buitendijkse gebied (de struinzone dijklandschap), en een binnendijks gebied met boomgaarden. 
De boomgaarden bevatten een diversiteit aan bloesem- en (deels) vruchtdragende bomen in een 
natuurlijk grasland met gemaaide paden, maar ook gazonstroken ter plaatse van de boomgaard 
met vruchtdragende bomen. De vruchtdragende bomen staan in de kern van de boomgaard en 
groepsgewijs aan de rand (kleine clusters). 
De dijk wordt ter plaatse van De Stelt-Zuid verbreed met een steunberm waardoor grenzend aan 
de bestaande dijk, een struinzone ontstaat. De huidige dijkbeheerder Waterschap Rivierenland 
wil door middel van aangepast beheer de eenzijdige grasvegetatie omvormen naar een 
kruidenrijke vegetatie. In aansluiting daarop zal ook de steunberm (zowel het deel van het 
Waterschap Rivierenland als het deel van de gemeente) als kruidenrijke vegetatie met een 
extensief beheer worden uitgevoerd. Op het deel dat in exploitatie, eigendom en beheer van de 
gemeente ligt mogen ook bomen en heesters worden aangeplant. De ambitie is om richting de 
woningen een ruigere vegetatie te ontwikkelen met bomen en heesters. Grenzend aan de 
appartementen op het plateau komt een struweelhaag met structuurrijke vegetatie. In het gebied 
worden waar mogelijk hooiruiters geplaatst. 
 
9. Dijkzone  
Het plangebied Dijkzone bestaat uit binnendijks gelegen gronden direct ten noorden van de 
Oosterhoutsedijk en ten zuiden van de watersingel. Dit grote plangebied strekt zich uit vanaf het 
buurtschap nabij de spoordijk in het zuiden tot het landgoed Waaijenstein in het noorden. In dit 
toekomstig woongebied is een aantal belangrijke structuren aanwezig zoals het Fort Beneden 
Lent en een perenboomgaard. Het Fort is in eigendom van Staatsbosbeheer. In de 
perenboomgaard komt een mogelijkheid voor kleinschalige woningbouw. De boomsingel op de 
historische perceelgrens van de boerderij bij de perenboomgaard blijft behouden. In de Dijkzone 
komen verder compacte bebouwingsclusters in een groene setting. De in het plangebied 
aanwezige oude kwelsloten blijven (grotendeels) gehandhaafd.  De bebouwingsclusters komen 
op een verhoogd maaiveld vanwege de noodzakelijke drooglegging.  Terreinen worden alleen 
opgehoogd op de gedeelten waar wordt gebouwd of waar een weg wordt aangelegd. Het 
omringende groengebied behoud het oorspronkelijke maaiveldniveau. De ruimte tussen de 
bouwclusters wordt ingericht met houtsingels, struweelhagen, knotwilgen, kruidenrijke randen en 
graslanden, ruigtes en takkenrillen en hooiruiters.  
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10. Watersingel  
Om de steeds grotere extremen in temperatuur en neerslag te kunnen opvangen is voor de 
Waalsprong een waterplan opgesteld. Regen- en kwelwater wordt via wadi’s en singels 
afgevoerd naar het plassengebied in de Landschapszone waar het overtollige water opgeslagen 
wordt om in droge tijden de singels toch van voldoende water te blijven voorzien. Een deel van 
de singels is aangelegd en binnenkort wordt het resterende deel van de watersingel ten noorden 
van de dijkzone aangelegd. Het watersysteem staat in verbinding met de Rietgraaf. De 
watersingel heeft een ecologische functie en bepaalt sterk de kwaliteit van de leefomgeving.  
Aan de stadse kant komt een beplanting van groepen en solitaire parkbomen. Aan de dijkzijde 
wordt een brede, meanderende natuurvriendelijke oever aangelegd. De groenzone wordt 
ingericht als kruidenrijkgrasland met plukjes struweel en bomen. De huidige kwelsloten in de 
Dijkzone vallen nu droog bij lage rivierstanden. De bestaande sloten worden aangetakt op de 
Watersingel en (een deel van) de slootbodem wordt verlaagd. Net buiten de aantakking wordt 
een diepere plek gemaakt als overwinteringsplek voor de grote modderkruiper. Door niet overal 
de bodem van de sloten te verlagen (het huidige niveau van de slootbodem ligt hoger dan de 
gemiddelde waterstand in de watersingel) ontstaat in de lengterichting een variatie in milieus van 
droog, drassig naar watervoerend. De aanwezigheid van water- en oeverbeplanting in de sloten 
wordt gestimuleerd. Door deze maatregelen ontstaat in een groot gebied een geschikt milieu 
voor de grote modderkruiper. 
 
11. Boomgaard Hof van Holland 
In het ontwikkelgebied Hof van Holland ligt een bestaande kersenboomgaard ten noorden van 
de watersingel. Deze boomgaard blijft deels behouden en wordt deels gebruikt als bijzonder 
woonmilieu. De bestaande sloten rondom de boomgaard blijven behouden. Door deze sloten 
aan te takken op de watersingel, plaatselijk te verdiepen en een diepere overwinteringsplek te 
maken net buiten de watersingel ontstaat ook op deze locatie een geschikt milieu voor de Grote 
Modderkruiper. 
 
12. Woenderskamp  
Woenderskamp is een toekomstig groenstedelijk woongebied ten noorden van de Graaf Allard 
Singel grenzend aan de zuidoostzijde aan Warmoes Historische Tuinderij Lent en aan de 
westzijde aan de Watersingel. In deze nieuwe wijk komen grotere groengebieden (deels gazon 
en deels kruidenrijk grasland) met een wadi, waarin plukjes struweel en bomenclusters  
voorkomen. In het gebied aansluitend aan de historische tuin komt een boomgaard met 
kruidenrijk grasland. De ontsluitingswegen, zoals de Italiëstraat, worden begeleidt door een 
gevarieerde  begroeiing met een diversiteit aan boomsoorten en boomgrootten. 
 
13. Koudenhoek  
Koudenhoek is een ontwikkelingslocatie aan de Griftdijk ten oosten van de historische tuin. Dit 
gebied heeft een kenmerkend slotenverkavelingspatroon 'haaks' op de Griftdijk. Een aantal 
hiervan is nog in het gebied aanwezig. Dit slotenpatroon vormt de basis voor de 
verkavelingsopzet en maakt onderdeel uit van het watersysteem van het gebied. Binnen in het 
woongebied maken de sloten deel uit van bredere groengebieden die als buurtparken dienst 
gaan doen. Het groen grenzend aan de sloten wordt ingericht met kruidenrijk grasland, (knot-) 
bomen en plukjes struweel. 
In het noordelijk deel (ten noorden van NUON warmte-station) wordt bekeken of met de 
groeninrichting aangesloten kan worden op het bestaand groen bestaande uit diverse loof- en 
naaldhoutbomen. 
 
14. Park Waaijenstein  
Grenzend aan Landgoed Oosterhout ligt Park Waaijenstein. Park Waaijenstein bestaat uit 3 
grote percelen. In het gebied aan de noordwestzijde komt een appartementencomplex binnen 
een parkachtige setting dat aansluit bij het Landgoed Oosterhout. Langs de van Boetzelaerstraat 
zijn 14 kavels voor particulier opdrachtgeverschap verkocht. Dit perceel wordt aan de oostzijde 
begrenst door de Ressense Wal, een historische houtwal met vruchtbomen, aan de zijde met het 
plangebied staan knotwilgen. Aan de zuidrand van dit perceel staat een houtwal met populieren 
en bosplantsoen. Bij de inrichting van het gebied wordt aangesloten op  het karakter van het 
landgoed. Er komen bomenclusters, bosjes en parkbomen en kruidenrijk grasland. Aansluitend 
op het pinetum van het aangrenzende landgoed worden naaldbomen geplant. Verder worden de 
twee uiterste hoeken beplant met hoogstamboomgaarden. Ten behoeve van de afwatering van 
het appartementencomplex wordt een wadi aangelegd. 
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Het tweede perceel, het perceel grenzend aan de Oosterhoutsedijk wordt helemaal ingericht als 
groengebied.  De bestaande groene rand wordt verstevigd tot een houtsingel met een 
structuurrijke randvegetatie. Het grote open gebied wordt ingericht met kruidenrijk grasland, 
groepjes struweel, bomen, takkenrillen en (mogelijk) moestuinen.  
Het derde perceel tussen de Ressense Wal en de te graven watersingel grenst aan de 
Landschapszone.  In dit gebied komt een terp met woningbouw, omgeven door een grote,  open  
groene ruimte met kruidenrijk grasland, bomenclusters en plukjes struweel. De oevers van de 
watersingel worden natuurvriendelijk ingericht. De bestaande sloten rondom dit perceel blijven 
behouden en worden aangetakt op de watersingel. Door de sloten plaatselijk te verdiepen en 
een diepere overwinteringsplek te maken net buiten de watersingel ontstaat ook op deze locatie 
een geschikt milieu voor de Grote Modderkruiper. 
 
15. Archeologisch park Grote Boel 
Ten westen van het spoor, aan weerszijde van de Keizer Hendrik VI singel ligt een gebied met 
een grote archeologische waarde. Om rekening te houden met de archeologische waarden 
wordt op deze plek aan de zuidzijde van de Keizer Hendrik VI singel een park aangelegd waarbij 
de bestaande bodem niet geroerd wordt. Het nieuwe park sluit aan de oostzijde (visueel) aan op 
het groen rond het spoor. Op het maaiveld worden hoogteverschillen aangebracht met 
bomenclusters, vruchtdragende bomen en struiken, ruige zomen en kruidenrijk grasland. 
Grenzend aan de watersingel komt een natuurvriendelijke oever met oevervegetatie.  
Wanneer het woongebied Zuiderveld is gerealiseerd wordt ook in/op het archeologische 
waardevolle gebied ten noorden van de Keizer Hendrik VI singel een vergelijkbaar park met 
vergelijkbare inrichting aangelegd. 
 
16. Zuiderveld  
Aan de oostzijde van de Griftdijk, tussen sportpark Nieuw Balveren en het spoor, ligt het 
toekomstig woongebied Zuiderveld. Om het gebied Zuiderveld een eigen sfeer en identiteit te 
geven wordt een robuuste en herkenbare groenstructuur aangelegd. Kenmerkende 
eigenschappen van het gebied zijn de kavelpatronen met sloten en de Verloren Zeeg in 
combinatie met het oude lint van de Griftdijk. De groenstructuur vormt de contramal van de 
bouwvelden en is gebaseerd op de verkaveling en het oude slotenpatroon.  Het groen bestaat 
overwegend uit kruidenrijkgrasland en bomenclusters. Het sortiment is gevarieerd en er wordt 
gekeken naar een menging in vorm en kleur maar ook in naald- en loofhout in een parkachtige 
mix. De hagen die geplant worden bestaan uit een mix van diverse bloeiende en vruchtdragende 
soorten. 
Aan de noordzijde van Zuiderveld is de watergang verlegd en uitgebreid. De watergang is 
geschikt gemaakt voor de Grote Modderkruiper door de aanleg van natuurvriendelijke oevers 
met oevervegetatie en diepere overwinteringsplekken.  
 
17. Zone langs Rietgraaf  
De Rietgraaf is een historische (A-)watergang grenzend aan het buitengebied van gemeente 
Overbetuwe met bufferzone  Landschapspark Danenburg. Aansluitend aan de watergang wordt 
een groene zone aangelegd van kruidenrijke rand/grasland met aanplant van verspreid staande 
plukjes struweel en er worden enkele hooiruiters geplaatst.  In overleg met Waterschap 
Rivierenland wordt bekeken of het beheer van de Rietgraaf meer op natuurwaarden kan worden 
afgestemd  met een gefaseerd onderhoudsregime. De Rietgraaf is verbonden met de Linge, de 
belangrijkste ader van de Betuwe.  
 
18. Skaeve Huse  
De gemeente Nijmegen heeft besloten om de bouw van acht zogenaamde Skaeve Huse 
mogelijk te maken aan de Stationstraat. De locatie bevindt zich aan de noordkant van Nijmegen 
Noord in de nabijheid van de A15. Skaeve Huse zijn bedoeld voor mensen die moeilijk passen in 
een gewone woonomgeving en het beste gedijen in een omgeving met ruimte om zich heen. Op 
geruime afstand van elkaar zijn acht woonunits en één kantoorunit gepland. Het perceel wordt 
ingezaaid met kruidenrijk gras en deels afgeschermd door een struweelhaag en een houtsingel. 
Verder komt er een afscherming met takkenrillen en worden er groepjes notenbomen geplant. 
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19. Zonnepark de Grift  
Aan de noordkant van Nijmegen Noord, ten zuiden van de A15 en nabij de windturbines van 
Windpark Nijmegen-Betuwe wordt het zonnepark de Grift ontwikkeld. Het zonnepark bestaat uit 
een aaneengesloten veldopstelling van zonnepanelen. Het zonnepark wordt aangelegd op een 
ondergrond van kruidenrijk grasland. Rond (een deel van) het zonnepark komt een gemengde 
haag van vruchtdragende soorten. Langs de A-watergang wordt een doorgaande strook met 
kruidenrijk mengsel ingezaaid. 
 
20. Bedrijventerrein de Grift 
In het meest noordelijk deel van de Waalsprong ligt aan de Stationsstraat een bestaand 
bedrijventerrein. Het is de bedoeling om op termijn het aangrenzende gebied te ontwikkelen tot 
bedrijventerrein de Grift. Voor deze gebiedsontwikkeling dient het bestaande maaiveld verhoogd 
te worden i.v.m. archeologische waarden in de ondergrond. De afwatering van plangebied de 
Grift loopt via sloten op kavelgrenzen naar een stelsel van watergangen. De ruggengraat hiervan 
wordt gevormd door een zuid-noord lopende watergang direct ten oosten van het bestaande 
bedrijventerrein en de parallel aan de A-15 lopende watergang. Deze loopt verder door het 
Roekenbosje en zorgt voor de afvoer richting de Linge. De aanwezige watergangen zijn in 
potentie geschikt voor de Grote Modderkruiper. Door aanpassing in het beheer kunnen deze 
watergangen geoptimaliseerd worden voor de Grote Modderkruiper. Hiervoor zal afstemming 
plaatsvinden met Waterschap Rivierenland. 
Voor de toekomstige  ontwikkeling van bedrijventerrein de Grift wordt een gebiedsvisie 
opgesteld. In deze visie wordt onderzocht of bij herverkaveling bestaande watergangen kunnen 
worden ingepast. Wanneer inpassing van bestaande watergangen niet mogelijk is, wordt een 
structuur van watergangen aangelegd met waar mogelijk geschikte milieus voor de Grote 
Modderkruiper.  
 
21. Afrit 38  
De provincie Gelderland, gemeente Overbetuwe en gemeente Nijmegen trekken samen op in de 
verkenning naar de verkeerskundige aspecten rondom knoop 38. Er ligt een ontwerpopgave 
waarbij verschillende ruimtelijke en verkeerskundige aspecten op elkaar ingrijpen. Bij de aanleg 
van de nieuwe verkeersstructuur zullen oeverhoeken ontstaan. Deze oeverhoeken zullen benut 
worden voor de aanleg van bomenclusters met mantel-zoomvegetatie en kruidenrijke randen. De 
oksel van de afrit is gewenst als compensatielocatie wanneer het bestaande roekenbosje 
dusdanig wordt aangetast dat dit effect heeft op de aanwezige roekenpopulatie. In de oksel kan 
een nieuw populierenbos worden aangeplant. 
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Bijlage 3 Beheer en onderhoud in grote lijnen 
 
Algemeen: Dood hout, staand en liggend,  is goed voor de biodiversiteit en wordt niet (overal) 
verwijderd. Bij alle maatregelen geldt dat veiligheid voorop staat, het gebruik en de betreding van 
de locaties bepalen mede of bomen/takken met een verminderde kwaliteit kunnen blijven of niet. 
Wanneer de veiligheid niet in het geding komt blijft afstervend/dood hout op de locatie behouden, 
tenzij de functie of het voortbestaan van het  landschapselement daardoor in het geding komt. 
Inboet van afgestorven plantmateriaal is alleen noodzakelijk wanneer de uitval dusdanig is dat 
de functie niet wordt behaald zonder inboet. Bij twijfel wordt dit afgestemd tussen de beheerder 
en de ontwerper. Het is erg belangrijk voor het netheidsbeeld en draagvlak dat ruimschoots 
aandacht wordt besteed aan de beheersing van zwerfvuil. Ook het overkoken van beplanting 
moet worden voorkomen. Enerzijds gebeurt dit door in de ontwerpfase voldoende ruimte te 
reserveren voor een robuuste groenstructuur. Anderzijds door gericht beheer.  
Er wordt in het beheer geen gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen tenzij dit noodzakelijk en 
zinvol  is voor het beheersen van invasieve soorten.  
 
- hoogstamboomgaard 

 
 
Bij de sortimentskeuze voor de hoogstamboomgaard is  rekening gehouden met weerbaarheid 
tegen ziektes en plagen. Het is niet noodzakelijk het snoeibeheer te richten op een zo groot 
mogelijke vruchtdracht. Snoei is gericht op het behoud van een luchtige kroon voor de 
doorstroming van voldoende lucht om zo de kans op ziekten en plagen te verminderen. 
Daarnaast is de snoei gericht op een stabiele kroonopbouw vanwege duurzame instandhouding 
en veiligheid. Het vrijkomend snoeiafval wordt verwerkt in een takkenril. 
Bij het maaien van de onderliggende kruidenbegroeiing wordt schade aan de stammen 
voorkomen, eventueel door het plaatsen van (houten) stambescherming. 
 
- bomenrij, knotwilg 
 

 
 
Om te voorkomen dat de takken te zwaar worden voor de stam en inscheuren wordt om de 2 tot 
5 jaar geknot. Hoe dikker de stam, hoe groter de knotintervallen zullen zijn. Eenjarige opslag 
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geeft nog geen stuifmeel- nectar vandaar dat er niet jaarlijks geknot wordt. Het knotten wordt 
gefaseerd uitgevoerd, bijvoorbeeld om en om, zodat een aantal knotwilgen ongemoeid blijven en 
de functie voor allerlei diersoorten behouden blijft.  
Op de bovenkant van oudere geknotte wilgen (de stoel of kruin) blijft vaak water staan, zodat het 
hout gaat rotten en de boom hol wordt. Die holtes en gaten vormen een geschikte broedplaats 
voor steenuilen en wilde eenden. Ook muizen en vleermuizen verblijven in de holtes en gaten. 
De oudere knotwilgen bieden plaats aan grassen, varens, vlier, lijsterbes, braam en brandnetels. 
Dit wordt niet verwijderd. Omdat afstervende/dode knotwilgen veel natuurwaarde  
vertegenwoordigen worden deze niet direct vervangen, tenzij dit vanwege veiligheid noodzakelijk 
is. 
 
- houtsingel/houtwal 
 
 

 
 
 
In het eindbeeld bestaat de houtsingel uit een boom-, struik- en kruidlaag met een diversiteit aan 
soorten. Na ongeveer 5-6 jaar zullen de takken elkaar raken en wordt er waar nodig gesnoeid en 
gedund. Er wordt kleinschalig en gefaseerd gewerkt waarbij niet de hele singel tegelijk een 
onderhoudsbeurt krijgt. Om de variatie in leeftijd te waarborgen wordt afhankelijk van de 
behoefte en het onderhoudsinterval, een gedeelte van de singel gedund. Natuurlijke verjonging 
wordt daarbij een kans gegeven. 
 
- bomen, solitair 
 
 

 
Solitaire bomen kunnen zich volledig vrij groeiend ontwikkelen met een natuurlijke kroonvorm, zij 
zijn kenmerkende elementen in het landschap. De bomen worden niet opgekroond tenzij dat 
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noodzakelijk is omdat er bijvoorbeeld binnen de kroonprojectie een (wandel-)pad loopt. In dat 
geval wort de opkroonhoogte afgestemd op de benodigde vrije doorganghoogte.  Het beheer van 
de bomen is gericht op een stabiele kroonopbouw vanwege duurzame instandhouding en 
veiligheid. Er wordt in ruime bochten om bomen gemaaid waardoor stamschade wordt 
voorkomen. Daarnaast biedt de begroeiing rond de stam voordelen voor biodiversiteit en 
insecten. 
 
 
- bomencluster 
 

 
 
De bomencluster kenmerkt zich door de aanwezigheid van meerdere stammen binnen de 
kroonprojectie. Het tegengaan van onderlinge concurrentie is ondergeschikt aan het beeld van 
de boomgroep als totaal. Wanneer de stammen erg dicht op elkaar staan ontstaat het beeld van 
een meerstammige boom, dit is prima, zolang de duurzame instandhouding en veiligheid niet in 
het geding komt. Aan de buitenrand van de boomgroep mag de kroon zich vrijuit ontwikkelen tot 
een natuurlijke kroonvorm. Rond de stammen van de bomen wordt ook hier niet bijgemaaid. 
 
- bosje 

 
In het eindbeeld wordt gestreefd naar een structuurrijk bosje met een boomlaag, struiklaag en 
kruidlaag. De bomen hebben verschillende afmetingen en leeftijden en er staan verschillende 
inheemse boom- en struiksoorten door elkaar (menging).  
De jonge aanplant wordt de eerste jaren alleen vrijgesteld wanneer dit noodzakelijk is voor het 
slagen van de aanplant. Door te dunnen wordt gestuurd in de samenstelling van het bos. Er 
worden toekomstbomen aangewezen op basis van ecologische waarden en geschiktheid  voor 
buizerd en roeken.  Inheemse soorten. Bij dunning (“hoogdunning’) ongeveer om de 10 jaar, 
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worden de directe concurrenten van de toekomstbomen verwijdert en kunnen de geselecteerde 
bomen in het bosje verder uitgroeien. Onderdrukte, kwijnende en dode bomen blijven in het 
bosje en spelen een belangrijke ecologische rol. De ingreep beperkt zich tot het wegnemen van 
de bomen die de ontwikkeling van een toekomstboom hinderen. 
Omgewaaide bomen leven vaak nog enkele jaren en kunnen blijven staan. Het afstervende en 
dode hout blijft in het bosje tenzij dit gevaar oplevert. Op de ontstane plek wordt ruimte geboden 
voor natuurlijke verjonging. Voor inboet zie de tekst aan het begin van dit hoofdstuk bij 
algemeen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke verjonging. 
De struiklaag in de bosrand wordt periodiek afgezet om te voorkomen dat deze een boomlaag 
wordt.  De kruidlaag wordt jaarlijks (gefaseerd) gemaaid worden omdat die anders gaat 
verbossen. 
 
- hakhoutsingel 
 

 
 
In het eindbeeld bestaat de houtsingel uit een boom-, kruid- en struiklaag met een diversiteit aan 
soorten. Na ongeveer 5-6 jaar zullen de takken elkaar raken en dient er waar nodig gesnoeid en 
gedund worden. Na 10-12 jaar is de eerste keer groot onderhoud noodzakelijk en worden er 
bomen en struiken tot 10 à 20 cm boven de grond afgezaagd waarna zij weer kunnen uitlopen. 
Er wordt kleinschalig en gefaseerd gewerkt waarbij niet de hele singel tegelijk een 
onderhoudsbeurt krijgen. Om de variatie in leeftijd te waarborgen wordt, afhankelijk van de 
behoefte en het onderhoudsinterval, een gedeelte van de singel afgezet. Bij het afzetten is het 
van belang dat er genoeg licht op de bodem valt om de stobben te laten uitlopen. Dat betekent 
vaak een vrij drastische dunning (wel gefaseerd). Een aantal bomen (toekomstbomen) blijven 
staan, evenals bomen met holten die een betekenis hebben voor vogels en vleermuizen. 
 
- struweelheg 
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De struweelheg is een lijnvormig landschapselement van inheemse struiken, Òf dat er wordt 
gesnoeid en met welke frequentie, hangt af van de functie die we aan de heg stellen en de 
beschikbare ruimte. Door de heg niet vaker dan 1x per jaar te snoeien is er meer ruimte voor 
bloei en vruchtdracht. Eventueel kan er ook voor gekozen worden om er een vlechtheg van te 
maken. In plaats van jaarlijks knippen kan ook worden gekozen voor minder frequent onderhoud, 
door eens in de 2 á 3 jaar terug te snoeien tot de gewenste vorm. 
Wanneer de ruimte het toelaat kan de heg ook verder uitgroeien tot robuustere heggen die 
interessant zijn voor o.a. insecten en zangvogels. . Daardoor komt de struweelheg nog beter tot 
bloei en levert ze meer bessen, waardoor ze voor de natuur van grotere waarde zijn dan de 
knipheggen. Om de 5 a 10 jaar kan een verjongingssnoei worden uitgevoerd waarbij de jonge 
scheuten blijven staan en de zwaardere takken worden verwijderd. Met deze snoeiwijze blijft de 
groeivorm redelijk intact. Door fasering aan te brengen in het terugzetten blijft de functie van de 
heg voor allerlei diersoorten behouden.  
Wanneer kale, open plekken in de struweelheg ontstaan worden deze pas opgevuld  wanneer de 
open plekken dusdanig overheersen dat het beeld wordt aangetast en de ecologische waarde 
verminderd. 
 
- kruidenrijke randen/grasland 
 

   
Kruidenrijk gras            Kruidenrijk gras met sinusbeheer 
 
Het kruidenrijk gras is een natuurlijk overkomende vegetatie en bevat aanzienlijk meer 
(bloeiende) planten dan ruw gras en bestaat uit een diversiteit van Inheemse soorten.  Een grote 
diversiteit aan planten is gunstig voor allerlei insecten en kleine gewervelde dieren. Er wordt 
gefaseerd gemaaid (strooksgewijs of pleksgewijs) wat leidt tot minder sterfte onder de fauna bij 
het maaien. De kruiden krijgen meer kans doordat na het maaien het maaisel met 
voedingsstoffen wordt afgevoerd, waardoor deze langzamer groeiende (bloeiende) soorten tot 
ontwikkeling kunnen komen. Door een deel van de vegetatie te sparen blijven voor insecten en 
andere dieren nestelgelegenheid en voedselbronnen in tact, ook in de winter. De bloeiende 
kruiden krijgen meer kans om zaad te zetten. Naast gefaseerd maaibeheer wordt op geschikte 
(nader te bepalen) locaties sinusbeheer toegepast. Sinusbeheer is een vorm van gefaseerd 
maaien waarbij per maaironde wordt gekeken welke delen wel of niet gemaaid worden. Per 
maaibeurt wordt ca. 20-40% van het areaal niet gemaaid. Dit zijn bij voorkeur de delen die veel 
bloeiende planten hebben. Sinusbeheer levert een aantrekkelijke afwisseling van groeistadia op 
van vegetatie, die door vloeiende lijnen begrensd zijn. Gefaseerd maaien en sinusbeheer levert 
een vegetatie op die van plek tot plek in verschillende stadia van ontwikkeling is. Delen zijn direct 
na het maaien kort, terwijl een klein deel blijft staan, ook in de winter. Binnen dit beheertype 
mogen kale plekken voorkomen (maximaal 20%), de  ruimtelijke variatie is gunstig voor de 
biodiversiteit. Er wordt gestuurd op een grote soortenrijkdom; overheersing van (invasieve) 
soorten met behulp van gericht maaibeheer wordt voorkomen. 
De kruidenrijke vegetatie dient een dusdanige maat te hebben dat deze ruimtelijk kan worden 
begrenst door kort(er) gemaaide strook. De kort gemaaide strook bepaald niet alleen het 
netheidsbeeld, maar is tevens gunstig voor het bemachtigen van prooidieren.  
 
 
- ruige zoomvegetatie 
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Langs een opgaande houtige vegetatie wordt met behulp van gefaseerd maaien een 
zoomvegetatie gecreëerd. De zoom biedt voedsel- en nestelgelegenheid voor insecten, vooral 
als deze op het zuiden is geëxposeerd.  Door inhammen te maaien in een 
rand van struiken ontstaan extra beschutte plekken waar insecten ook bij ongunstig weer 
kunnen foerageren. De lobben bevatten een kortere vegetatie en uitstoelende struiken. De 
variatie die door de lobben en het gefaseerde maaien ontstaat, geeft een natuurlijk en 
aantrekkelijke beeld en is gunstig voor de biodiversiteit. Gefaseerd maaibeheer leidt 
bovendien tot minder sterfte onder de fauna bij het maaien. 
 
- poel (t.b.v. rugstreeppad) 

 
 
Om het geschikte pioniershabitat voor de rugstreeppad in stand te houden worden de poelen 
vrijgehouden van (overmatige) vegetatie en slib. Naar verwachting zal het maximaal eens in de 5 
jaar nodig zijn om ze te schonen. Hierbij wordt erop gelet dat eventuele begroeiing van gras, 
mos en kruiden op de randen van de poelen gehandhaafd blijft. Het schonen van de poelen 
wordt uitgevoerd in september t/m half oktober. 
Het beheer van het land- en overwinteringsbiotoop is gericht op het handhaven van een lage 
vegetatie met open plekken. Jaarlijks wordt een deel van de bovenlaag afgeschraapt. Door dit in 
een roulerend schema te doen zijn er altijd open plekken aanwezig. De vrijkomende grond wordt 
bij de wal verwerkt. Het schrapen vindt plaats in maart. Indien nodig om het pionierskarakter en 
doorgraafbaarheid van de wallen te behouden worden de wallen periodiek vergraven en 
opnieuw geprofileerd. 
 
- natuurvriendelijke oever  
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Het beheer van de natuurvriendelijke oever van de watersingel is gericht op de ontwikkeling van 
diverse vegetaties van oeverplanten en waterplanten en het instandhouden van een geleidelijke 
overgang van water naar land.  De belangrijkste werkzaamheden bij het oeverbeheer zijn 
maaien, verwijderen opslag en baggeren. Het baggeren wordt niet in gemeentelijk beheer 
uitgevoerd maar door het Waterschap. De onderhoudsfrequentie zal in de periode van de 
ontwikkeling hoger zijn dan in de periode van het instandhoudingsbeheer. Als richtlijn wordt 
aangehouden dat in de ontwikkelingsfase jaarlijks in het najaar wordt gemaaid en geschoond. In 
voedselrijke situaties kan het nodig zijn om  twee keer per jaar te maaien, waarbij er een extra 
onderhoudsgang is vóór de zomer. In de instandhoudingsfase wordt de natte oever 
tweejaarlijkse gemaaid en de watervegetatie wordt twee tot vierjaarlijks geschoond. Wanneer de 
diversiteit van de oevervegetatie te veel afneemt bij tweejaarlijks maaien, wordt teruggegaan 
naar jaarlijks maaien in het najaar. De droge oever of bloemrijke ruigte wordt jaarlijks gemaaid 
wanneer de grond relatief schraal is, en twee keer per jaar wanneer deze voedselrijk is. Om de 
geleidelijke overgang van land naar water te behouden en verlanding tegen te gaan is het nodig 
om de waterbodem te baggeren en zonodig oevervegetaties uit te krabben. De frequentie van 
het baggeren is afhankelijk van de voedselrijkdom van het water. Als richtlijn wordt eens in de 
10-15 jaar aangehouden.   
Om verstoring van vegetatie en fauna zo klein mogelijk te houden wordt onderhoud niet vaker 
uitgevoerd dan nodig en wordt rekening gehouden met de kwetsbare periode voor vissen en 
amfibieën en vogels. Het onderhoud wordt gefaseerd uitgevoerd. Bij het maaien en schonen 
worden gedeelten overgeslagen zodat vluchtplaatsen en leefgebieden behouden blijven voor 
dieren uit delen die wel gemaaid en geschoond zijn. Door gefaseerd te maaien ontstaat tevens 
een vegetatie die van plek tot plek in verschillende stadia van ontwikkeling is. 
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Een aantal sloten wordt geschikt gemaakt voor de grote modderkruiper. Omdat het habitat van 
de grote modderkruiper staat of valt met een gericht beheer wordt hierop extra gestuurd bij het 
slootonderhoud.  Intensief schonen van deze sloten is voor de functie minder nodig (de sloten 
zijn afgewaardeerd in de legger van Waterschap Rivierenland) zodat er meer vegetatie kan 
blijven staan. Bij het jaarlijks maaien worden de vluchtmogelijkheden voor vissen vergroot door 
een kwart van de vegetatie te sparen en de maaikorf vóór de oever omhoog te halen. Verder 
wordt er in een langzaam tempo geschoond en wordt de aanwezige modderbodem ontzien. 
Wanneer het noodzakelijk is dat er toch gebaggerd wordt, wordt specifiek rekening gehouden 
met de mogelijke aanwezigheid van de grote modderkruiper. De bagger wordt uitgespreid met 
de bovenkant van de slootbodem naar boven (en niet omgedraaid zoals vaak gebeurt), zodat er 
makkelijk naar vissen kan worden gezocht. Er wordt gebruik gemaakt van niet-geperforeerde 
bakken die na het opscheppen boven de sloot lichtelijk gekanteld worden, zodat het meeste 
water met de daarin aanwezige vissen uit de bak stroomt, en er minder vissen op de kant terecht 
komen. 
 
- takkenril 

 
Vaak wordt vrijkomend snoeihout vermalen tot kleine snippers en verwerkt in groenvakken. De 
kleine snippers verteren echter snel waardoor een explosieve groei van storingskruiden ontstaat. 
Door het snoeihout te verwerken in een takkenril wordt verruiging voorkomen en voedsel en 
schuilgelegenheid geboden aan diverse kleine zoogdieren, vogels en insecten. Door de 
langzame vertering van het hout zak de takkenril geleidelijk wat in en kan weer aangevuld 
worden met nieuw snoeihout. Het is mogelijk dat op den duur planten kiemen tussen het 
verterende hout (bijv. vlier). Daar waar voldoende ruimte is hoeft de ontstane begroeiing niet 
verwijderd te worden en zou op den duur een houtsingel kunnen ontstaan. Bij de aanleg van een 
takkenril wordt rekening gehouden met een strategische ligging zodat de afstand tot de locatie 
waar het hout vrijkomt en verwerkt wordt niet te groot is. 
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- hooiruiter 
 

   
Op de piramidevormige houten stellages kan het gemaaide gras gelegd worden. Dit dient  ’s 
winters te blijven liggen om te dienen als schuilgelegenheid en voedselbron voor kleine 
zoogdieren, vogels en insecten en kan jaarlijks aangevuld worden. 
 
- moestuin 

 
 
De gemeente biedt ruimte aan particuliere initiatiefnemers om moestuinen aan te leggen. Daarbij 
wordt als voorwaarde gesteld dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen mogen worden 
gebruikt. Het beheer wordt uitgevoerd door particulieren. 
 
- nestkasten 

 
Het onderhoud van nestkasten bestaat uit het vervangen van de kast wanneer deze in 
verminderde staat verkeert en de controle of de locatie nog steeds geschikt is. Daarnaast is het 
raadzaam om de kasten jaarlijks schoon te maken in het najaar. Het onderhoud aan nestkasten 
wordt bij voorkeur uitgevoerd door deskundige werkgroepen. Om draagvlak te creëren en te 
behouden dient niet te rigide te worden omgegaan met de aanwezigheid van nestkasten bij 
particulieren. Zonodig wordt gekeken naar een geschikte compenserende locatie voor de 
nestkast wanneer deze verwijderd moet worden. 
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Bijlage 4 Definities 
 
Dispersie is de ongerichte verspreiding of uitzwerven van een individu dat op zoek is naar een 
vestigingsplaats. 
 
Functionele leefomgeving is de omgeving van de nest- en rustplaatsen die nodig is om ze als 
zodanig te laten functioneren. Een nest kan alleen succesvol functioneren als er voldoende 
habitat van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen voortplanten. Het hele proces van 
eieren leggen tot en met het opgroeien van de jongen moet er plaats kunnen vinden. Daarnaast 
moet de functionele leefomgeving het hele jaar voldoende voedsel leveren en voldoende 
veiligheid bieden. 
 
Migratie is de seizoensgebonden beweging heen en terug tussen delen van het leefgebied. 
 
Monitoring van natuurontwikkeling is te definiëren als: “een geheel van handelingen dat wordt 
uitgevoerd om te kunnen controleren of, nadat een aantal inrichtings- en 
beheermaatregelen in een gebied is uitgevoerd, gewenste ontwikkelingen inderdaad 
plaatsvinden”. 
 
Staat van Instandhouding (Svi), zoals geformuleerd binnen de Habitatrichtlijn, is een maat voor 
de duurzaamheid van een populatie. De methodiek die bij de Habitatrichtlijn wordt gehanteerd 
kent vier hoofdaspecten die worden meegewogen bij een beoordeling: verspreiding, populatie, 
leefgebied en toekomstperspectief. Deze methode is in het Natura 2000-doelendocument ook 
gehanteerd voor de beoordeling van de staat van instandhouding van vogels (LNV 2006). 
 
De Vogelrichtlijn kent het begrip Svi niet als zodanig. Als ‘indicatieve Svi’ wordt deze informatie 
wel gebruikt als hulpmiddel voor instandhoudingsmaatregelen ten behoeve van vogels. In de 
Wet natuurbescherming wordt het begrip SvI wel gehanteerd in relatie tot soorten van de 
Vogelrichtlijn.  
 
Wadi: Bufferings- en infiltratievoorziening 
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Bijlage 5 Notitie Groen in Nijmegen (-Noord) 
Hapklare brokjes voor een natuur-inclusieve wijk 
 
Apart bijgevoegd  
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Bijlage 6 Mitigatiecatalogus gebouwbewonende soorten  
 
Leidraad natuurinclusief bouwen, renoveren en verduurzamen Provincie Gelderland, 27 
september 2018 
 
Apart bijgevoegd 
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