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1. Inleiding
In het ontwikkelgebied ‘de Waalsprong’ van de gemeente Nijmegen worden de komende jaren
nog duizenden woningen met bijbehorende voorzieningen gebouwd. Daarbij worden
werkzaamheden uitgevoerd zoals grondverzet, het kappen van groen, het dempen en (ver-)
graven van watergangen, kabel- en leidingwerkzaamheden, aanleg van wegen en
groenvoorzieningen en het bouwen van opstallen.
Wanneer er geen maatregelen worden getroffen, kunnen werkzaamheden ertoe leiden dat
verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming worden overtreden. Om op een effectieve en
efficiënte manier om te gaan met de (beschermde) diersoorten die in het gebied voorkomen,
heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen op 19 maart
2019 het Soortenmanagementplan Nijmegen - De Waalsprong d.d. 4 februari 2019 (verder:
SMP-N) vastgesteld.
Op 8 mei 2019 heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten op basis van het SMP-N
een ontheffing Wet natuurbescherming te verlenen (zie bijlage 1). Naast dat het voldoen aan de
Wet natuurbescherming en de ontheffing een wettelijke verplichting is, hecht de gemeente
Nijmegen veel waarde aan biodiversiteit en het bieden van kansen voor flora en fauna.
Voor het aanvullend opnemen van kleine marterachtigen in het SMP-N en de gebiedsontheffing
is een wijzigingsaanvraag ingediend. Op 28 oktober 2020 is definitief besloten deze ontheffing te
verlenen (zie bijlage 4).
Het onderhavige ecologisch werkprotocol is bedoeld als leidraad in de uitvoeringsfase voor de
gemeente Nijmegen en de in haar opdracht uitvoerende bouw- en aannemingsbedrijven.
Wanneer de ontheffing bij machtiging door derden gebruikt wordt (zie hoofdstuk 3) vormt het
werkprotocol de basis van de instructie aan de gemachtigden. Op basis van de voorwaarden uit
het definitief besluit op de wijzigingsaanvraag is het werkprotocol aangepast.
Dit ecologisch werkprotocol heeft als doel het:
- voldoen aan de voorwaarden uit de ontheffing
- voldoen aan de algemene zorgplicht
- voorkomen dat overtreding plaatsvindt
- bieden van een handleiding “hoe te handelen” voor uitvoerende partijen.
Op onderstaande kaart uit 2018 is zichtbaar op welke locaties beschermde soorten waarvoor
ontheffing is verleend zijn aangetroffen of waar de aanwezigheid bij het opstellen van het SMP-N
niet kon worden uitgesloten.
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Figuur 1: Overzicht van de aangetroffen beschermde soorten of waar de aanwezigheid niet kan worden uitgesloten1

1

de compensatiepoel kamsalamander staat ook in deze figuur maar daar ziet het SMP-N of de ontheffing niet op
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Op onderstaande kaart uit 2020 is de ligging zichtbaar van geschikte leefgebieden en marginale
leefgebieden voor kleine marterachtigen.
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2. Ontheffing
Gedeputeerde Staten heeft de ontheffing Wet natuurbescherming verleend voor de soorten,
verbodsbepalingen en wettelijke belangen zoals weergeven in onderstaande tabellen
(zaaknummer 2019-001733). De geldigheidsduur van de ontheffing eindigt op 31 december
2028.

Wanneer er andere verbodsbepalingen dreigen te worden overtreden, dient gehandeld te
worden zoals hierna in hoofdstuk 6 Calamiteiten beschreven staat.
Het SMP-N heeft betrekking op de Waalsprong in Nijmegen-Noord, zoals is weergegeven in
bijlage 2. Dit wordt globaal begrensd door de A15 in het noorden, de Zandsestraat /
Vossenpelssestraat in het oosten, de Waal in het zuiden/zuidwesten, en de Waaldijk in het
westen. Delen van het gebied zijn reeds bebouwd. Dit betreft met name de gebieden direct ten
westen en ten oosten van de spoorlijn Nijmegen-Arnhem.
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3. Gebruik ontheffing
De ontheffing kan behalve door (medewerkers van) de gemeente Nijmegen, bij machtiging ook
door derden worden gebruikt. De gemeente Nijmegen kan desgewenst aan natuurlijke personen
en rechtspersonen, zoals woningbouwcorporaties, aannemers en particulieren een volmacht
geven om werkzaamheden te verrichten conform de voorschriften van deze ontheffing.
In de machtiging staan de NAW-gegeven van de gemachtigde, de soorten en (deel-)gebieden,
waarvoor de machtiging geldt, de te verrichten handelingen, de periode van machtiging, het
zaaknummer en de handtekening van de gemeente Nijmegen.
Dit werkprotocol vormt behalve de basis van de instructie aan medewerkers van de gemeente
Nijmegen ook de basis van instructie aan de gemachtigden. De machtiging wordt ingetrokken
wanneer blijkt dat de gemachtigde niet handelt volgens het werkprotocol en/of in strijd met de
voorwaarden uit de ontheffing. De gemeente Nijmegen blijft verantwoordelijk en aansprakelijk
voor de juiste naleving van de ontheffing.
De voor flora en fauna meest ingrijpende werkzaamheden betreffen de fase van het bouwrijp
maken. Voor deze fase is de gemeente Nijmegen zelf de opdrachtgever.
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4. Werkwijze en verslaglegging
Het ecologisch werkprotocol wordt bij alle betrokken partijen bekend gemaakt. Dit gebeurt in de
diverse projectstadia zoals bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten, contractvorming en
uitvoering. Jaarlijks worden de geplande projecten geïnventariseerd en er wordt met de diverse
projectleiders, directievoerders en/of toezichthouders besproken wat de aandachtspunten zijn.
Bij uitvoeringsprojecten wordt in het startoverleg met de uitvoerende partij het SMP-N toegelicht
en aan de hand van het werkprotocol in het bijzonder vermeld op welke locaties soorten mogelijk
aanwezig zijn, in welke situaties extra waakzaamheid geboden is en wanneer ecologische
begeleiding nodig is. De aannemer is vervolgens verantwoordelijk voor instructie aan
medewerkers en onderaannemers en de implementatie van het ecologisch werkprotocol.
In bouwvergaderingen is het omgaan met flora en fauna een vast agendapunt. Er komt aan de
orde of het bijsturen van het werkproces nodig is, bijvoorbeeld op basis van nieuwe (veld-)
informatie en informatie van de betrokken ecoloog (zie hoofdstuk 5). Indien van toepassing wordt
de ecoloog uitgenodigd voor de bouwvergaderingen, bij het startoverleg dient altijd een ecoloog
aanwezig te zijn. Bijzonderheden worden teruggekoppeld en verwerkt in de verslaglegging van
de bouwvergaderingen.
In de bouwkeet dienen de volgende documenten aanwezig te zijn:
 een exemplaar van de ontheffing (inclusief de wijziging kleine marterachtigen);
 een exemplaar van het SMP-N;
 een exemplaar van het ecologisch werkprotocol;
 verslaglegging van het startoverleg en de bouwvergaderingen van het project.
Binnen de gemeente Nijmegen wordt een vast contactpersoon aangewezen waar mee bij
vragen, bijzonderheden en calamiteiten contact opgenomen dient te worden.
Door de gemeente Nijmegen wordt een ecologisch logboek bijgehouden -onder andere op basis
van de verslagen van de bouwvergaderingen- met daarin een overzicht van waar en welke
werkzaamheden zijn afgerond en welke voorzieningen en maatregelen voor flora en fauna
(zowel tijdelijk als permanent) zijn gerealiseerd. Ook worden in het logboek bijzondere situaties,
calamiteiten en de inzet van ecologische begeleiding vastgelegd en (indien van toepassing)
hoeveel exemplaren en verblijfplaatsen van welke soorten op welke locatie zijn waargenomen.
Conform voorschrift 16 uit de ontheffing wordt het logboek (rapportage) jaarlijks, uiterlijk voor 1
maart van het jaar daaropvolgend, verstuurd naar de provincie Gelderland.

5. Ecologische begeleiding en deskundigheid
Voordat een project in uitvoering gaat, wordt een inschatting gemaakt in welke situaties
ecologische begeleiding nodig is. Bij het startoverleg (zie hiervoor hoofdstuk 4) dient een
ecoloog aanwezig te zijn om hierover te adviseren.
Voor start van de werkzaamheden inspecteert de ecoloog het werkterrein en benoemt in het
startoverleg aandachtspunten en stopmomenten. In ieder geval is ecologische begeleiding
vereist bij het ongeschikt maken van verblijfplaatsen van de steenuil, kerkuil, ransuil, buizerd,
roek, rugstreeppad, grote modderkruiper, poelkikker, bunzing, hermelijn en wezel en het vangen
en verplaatsen van de rugstreeppad, grote modderkruiper en de poelkikker.
Wanneer het vanuit projecttechnische redenen wenselijk is om toch binnen de kwetsbare
perioden van de soorten en binnen het broedseizoen te werken, wordt door een ecoloog
geadviseerd over òf het werk kan worden uitgevoerd en onder welke voorwaarden. Daarbij is het
uitgangspunt dat de te nemen maatregelen in verhouding staan tot het effect van de ingreep.
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Soms kan de conclusie zijn dat het werk moet worden uitgesteld. De bevindingen worden
besproken en vastgelegd in de bouwvergaderingen. Hierna is in hoofdstuk 7.3 beschreven
wanneer in ieder geval een ecoloog betrokken dient te worden.
Vóór de oplevering van een project waar habitat is verbeterd ten gunste van de soorten wordt
door een ecoloog geadviseerd of dat op de juiste wijze is uitgevoerd. Bij de inrichting van nieuw
habitat worden waar mogelijk relevante soortenbelangenorganisaties betrokken. Wanneer dat
niet aan de orde is, wordt voor de begeleiding een ter zake kundige ecoloog ingeschakeld.
Datzelfde geldt voor de monitoring. NB voor de monitoring is een separaat monitoringsplan
opgesteld.
Onder een ter zake deskundige ecoloog wordt verstaan een persoon die voor de situatie en
soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden aantoonbare
ervaring en kennis heeft op het gebied van soort specifieke ecologie. De ervaring en kennis dient
te zijn opgedaan doordat de deskundige:
- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt
(Nederlandse) ecologie; en/of
- op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet
natuurbescherming (voorheen: Flora- en faunawet), soortenherkenning en zorgvuldig
handelen ten opzichte van die soorten; en/of
- als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een
bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is
aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties
(zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom,
Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV,
NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied)
en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of bescherming.

6. Calamiteiten
Wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, dient direct contact opgenomen te worden met
de contactpersoon SMP-N van de gemeente Nijmegen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer
- beschermde soorten worden aangetroffen waarvoor geen ontheffing is verleend;
- soorten worden aangetroffen op een onverwachte locatie;
- overige afwijkende zaken zich voordoen en in geval van ecologische noodgevallen.
Bij calamiteiten dient altijd een ter zake deskundige ecoloog ingeschakelde te worden.
Wanneer het risico bestaat dat een verbodsbepaling wordt overtreden wordt het betreffende
werk onmiddellijk stil gelegd. In het geval waarbij soorten betrokken zijn waarvoor geen
ontheffing is verleend, wordt indien van toepassing gehandeld volgens een beschikbare
goedgekeurde gedragscode. Wanneer het niet mogelijk is om overtreding van
verbodsbepalingen te voorkomen en wanneer niet gewerkt kan worden met een goedgekeurde
gedragscode, wordt contact opgenomen met de Provincie Gelderland om te overleggen hoe
gehandeld moet worden.
Het is niet de insteek om vestiging van (beschermde) soorten zoveel mogelijk te voorkomen. Het
SMP-N is opgesteld met als doel om biodiversiteit in de Waalsprong te stimuleren en een plek te
bieden aan zowel beschermde als onbeschermde soorten. Maatregelen ter voorkomen van
vestiging is alleen aan de orde wanneer soorten gevaar zouden lopen en wanneer er
verbodsbepalingen overtreden zouden worden (verstoren, doden).
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Onvoorziene situaties en de wijze van handelen worden vastgelegd in het ecologisch logboek
(zie hoofdstuk 4).
In goed overleg met de Provincie Gelderland worden snel afspraken gemaakt waardoor er geen
stagnatie in de uitvoering optreedt.
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7. Maatregelen ten gunste van de soorten
De maatregelen ten gunste van de soorten betreffen het verbeteren van habitat, natuurinclusief
bouwen, voorzorgsmaatregelen en beheermaatregelen.

7.1. Habitatverbetering .
In de hieronder op de kaart aangegeven gebieden worden inrichtingsmaatregelen gerealiseerd.
Voor een beschrijving van de gebieden wordt verwezen naar bijlage 3.
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Figuur 2: kaart met inrichtingsmaatregelen ten gunste van de soort

De nummering op de kaart correspondeert met de locaties in de 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 (uitgaande van 2019 als
startjaar).
Tabel 2: Aan te leggen landschapselementen

12

Omdat deze gebieden (ook) in de eindsituatie van belang zijn voor de soorten is hier
waakzaamheid geboden (zie paragraaf 7.3). In de tijdelijke situatie is het gewenst om zo
mogelijk overhoekjes en ruigten te laten ontstaan, zo lang mogelijk beplanting te handhaven en
aanleg van vogel/insectenakkers. Het is wenselijk om de nieuwe inrichting zo snel mogelijk uit te
voeren, en eventueel de randen vooruitlopend (gefaseerd) aan te planten. Dit geldt met name
voor het opgaande groen en het waterhabitat dat meer tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen.

Map = Brieven en huisstijldocumenten / = Nota, beleids- of projectplan
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soorten
Voor de kleine marterachtigen worden aanvullend aan de beschreven maatregelen in het SMP-N
op diverse strategische plaatsen houtrillen aangelegd, die behalve als verbindingszone ook als
verblijfplaats en voedselbron kunnen dienen. Het voordeel van de houtrillen is dat deze direct na
aanleg al bruikbaar zijn. Vanaf 2020 wordt nog meer ingezet op ecologisch groenbeheer. Een
deel van de vegetatie blijft in de winter staan ten behoeve van aanwezige kleine marterachtigen.
. De volgende maatregelen worden ingezet om versnippering en isolatie te voorkomen.
• Op diverse strategische plaatsen worden houtrillen aangelegd die als verbindingszone kunnen
dienen;
• Vanaf 2020 wordt de maaifrequentie van grasvelden en bermen verlaagd en er wordt
gefaseerd gemaaid;
• In de tijdelijke situatie worden waar mogelijk en wenselijk tijdelijke akkerranden (minimaal 3-6m
breed) ingezaaid en/of ontwikkeling van stroken ruigte toegestaan. Deze stroken staan in
verbinding met het omliggende groen;;
• In 2020 vinden herstelwerkzaamheden plaats aan de faunapassage onder de Prins
Mauritssingel en worden verbeteringen aangebracht;
• Bij het ontwerp van de kruising van de watersingel met de Graaf Allardsingel wordt rekening
gehouden met de voorschriften zoals vastgelegd in de Leidraad faunavoorzieningen bij
infrastructuur, opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat en Prorail,;
• Door in de landschappelijke zone bij het ontwerpen van nieuwe wegen, duikers en bruggen
steeds rekening te houden met verbindingsmogelijkheden voor de kleine marterachtigen ontstaat
een ecologische verbinding met de aangrenzende uiterwaarden, landgoed Oosterhout en Park
Lingezegen. De begroeide oevers van de watersingel en de plassen vormen daarin een
belangrijk element;;
• Vanuit ‘Operatie Steenbreek’ worden bewoners gestimuleerd om hun tuinen te vergroenen.
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Op onderstaande kaart is voor de eindsituatie het gerealiseerde habitat voor de verschillende
soorten als aandachtsgebied weergegeven, met daarop geprojecteerd de aangetroffen soorten
volgens de gegevens uit 2018:

Map = Brieven en huisstijldocumenten / = Nota, beleids- of projectplan
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Figuur 3: eindsituatie habitat soorten en aangetroffen of niet uit te sluiten
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7.2 Natuurinclusief bouwen
Vanaf 2020 worden zoveel mogelijk woningen gebouwd met tenminste het
standaardambitieniveau ‘natuurinclusief bouwen’. Dit betreft nestvoorzieningen voor de
vleermuis, gierzwaluw en huismus die zijn geïntegreerd in de constructie van de bebouwing.

De uiteindelijk te realiseren aantallen zijn afhankelijk van ecologische potenties van de situering
van de bouwblokken en de daadwerkelijk te realiseren aantallen woningen.
Duurzaamheidsprincipes, waarvan natuurinclusief bouwen een onderdeel is, worden
meegewogen in de contractprocedure en geïmplementeerd in de bouwplannen. Hiervoor wordt
een puntensysteem opgesteld en ingevoerd. Het systeem richt zich in eerste instantie op de
huisvesting van de gewone dwergvleermuis, huismus en gierzwaluw en aanvullende
maatregelen zoals groene/bruine daken, (gevel-)groen, heg in plaats van een schutting en
faunavoorzieningen.

7.3 Voorzorg
7.3.1 Zorgplicht
Voor alle in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving geldt de zorgplicht
die van toepassing is op zowel beschermde als onbeschermde dier- en
plantensoorten, ongeacht vrijstelling of ontheffing. Op grond hiervan dient zoveel als
redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze soorten worden voorkomen.
Daarbij gelden de volgende maatregelen:
 Controleer schuilplaatsen (bijvoorbeeld takkenhopen, zandhopen, puin) op aanwezige
dieren en verwijder de schuilplaatsen, verplaats dieren naar een locatie buiten het
werkgebied.
 Maai de vegetatie binnen de directe invloedsfeer van de werkzaamheden kort en
verwijder het maaisel. Aanwezige muizen en amfibieën in de bodem zullen zich
verplaatsen naar schuilplaatsen in de omgeving.
 Wees alert op dieren op de werklocatie. Wacht tot dieren zelfstandig de werklocatie
hebben verlaten of zet dieren handmatig over naar een locatie net buiten de
invloedssfeer van de werkzaamheden.
 Werk vanuit het midden naar de rand, of werk langzaam in één werkrichting zodat
verstoorde dieren de mogelijkheid hebben om het plangebied te verlaten.
 Gebruik zo min mogelijk verlichting. Voorkom lichtuitstraling op groen en opstallen.
 Beperk het verkeer tot vooraf bepaalde bouwroutes.
 Behoud openingen waar fauna gebruik van maakt en de toegang daartoe in stand
houden.

Map = Brieven en huisstijldocumenten / = Nota, beleids- of projectplan
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Beperk insporing en verdichting door het aanbrengen van rijplaten

Hieronder wordt ingegaan op mogelijke voorzorgsmaatregelen. De beschreven maatregelen
bieden een houvast bij het voorkomen dan wel verminderen van effecten. In alle gevallen is
maatwerk mogelijk. In samenspraak met een ter zake deskundige ecoloog moet worden bepaald
wanneer, welke en hoeveel maatregelen in het specifieke project getroffen moeten worden.
Mogelijk komen er ook maatregelen in aanmerking die hier niet genoemd worden, maar die door
de deskundige wel als effectief worden gezien. Het toepassen van die maatregelen is mogelijk
als een goede onderbouwing wordt gegeven waarom ze in het specifieke geval effectief zijn.
Aan het einde van dit hoofdstuk zijn de werkzaamheden en maatregelen in tabelvorm
weergegeven.
7.3.2 Inschakelen deskundige ecoloog
Situaties die nadelig kunnen zijn voor beschermde soorten worden uitgevoerd onder begeleiding
van een deskundige op het gebied van de betreffende soort, een en ander is ook beschreven in
hoofdstuk 5. Bij ten minste de volgende situaties wordt een ecoloog ingeschakeld
 Voor start van de eerste werkzaamheden wordt door een ecoloog het terrein
geïnspecteerd. De ecoloog adviseert over de benodigde aantal herhaalinspecties;
 Bij het startoverleg (zie hoofdstuk 4) is een ecoloog aanwezig om te adviseren over in
welke situaties ecologische begeleiding nodig is. De ecoloog benoemt in het startoverleg
aandachtpunten en stopmomenten;
 Het adviseren over de route voor het bouwverkeer en de inrichting van het werkterrein
met opslag van materialen;
 Wanneer het vanuit projecttechnische redenen wenselijk is om toch binnen de
kwetsbare perioden van de soorten en binnen het broedseizoen te werken, wordt door
een ecoloog geadviseerd over òf het werk kan worden uitgevoerd en onder welke
voorwaarden. Daarbij is het uitgangspunt dat de te nemen maatregelen in verhouding
staan tot het effect van de ingreep;
 De ecoloog adviseert over op welke wijze de rust- voortplantings- en verblijfplaatsen
beschermd moeten worden en welke werkafstand aangehouden moet worden;
 Begeleiding van het ongeschikt maken van rust- voortplantings- en verblijfplaatsen;
 Het wegvangen en verplaatsen van dieren;
 In geval van calamiteiten, zie hoofdstuk 6;
 Vóór de oplevering van een project waar nieuw habitat is ingericht.
7.3.3 Werken buiten kwetsbare perioden
De onderstaande kwetsbare perioden zijn op hoofdlijnen weergegeven. De genoemde perioden
kunnen eerder of later beginnen of eindigen, afhankelijk van de lokale klimatologische
omstandigheden en afhankelijk van de meteorologische omstandigheden voorafgaand aan of
tijdens de werkzaamheden.
Kwetsbare periode buizerd

Bij activiteiten die effect hebben op het bewoonde nest van de buizerd, is het belangrijk dat de
activiteiten plaatsvinden in de periode september tot en met januari. Zo nodig kunnen vooraf
voorbereidende maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat buizerds tot broeden
kunnen komen. 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.
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Kwetsbare periode steenuil

Er kan geen algemeen gunstige periode worden aangegeven om de activiteiten uit te voeren. Bij
activiteiten die effect hebben op het bewoonde nest van de steenuil, is het belangrijk dat de
activiteiten plaatsvinden in de periode augustus tot en met januari. Zo nodig kunnen vooraf
voorbereidende maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat steenuilen tot broeden
kunnen komen. Ook werkzaamheden die effect hebben op het leefgebied van de steenuil
worden zo veel mogelijk uitgevoerd buiten de periode van voortplanting.

Kwetsbare periode kerkuil

Er kan geen algemeen gunstige periode worden aangegeven om de activiteiten uit te voeren. Bij
activiteiten die effect hebben op het bewoonde nest van de kerkuil, is het belangrijk dat de
activiteiten plaatsvinden in de periode september tot en met januari. Zo nodig kunnen vooraf
voorbereidende maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat kerkuilen tot broeden
kunnen komen. Ook werkzaamheden die effect hebben op het leefgebied van de kerkuil worden
zo veel mogelijk uitgevoerd buiten de periode van voortplanting.

Kwetsbare periode ransuil

De meest gunstige periode voor werkzaamheden voor de ransuil is sterk afhankelijk van het
gebruik, over het algemeen is de beste periode augustus tot en met september. Ook
werkzaamheden die effect hebben op het leefgebied van de ransuil worden zo veel mogelijk
uitgevoerd buiten de periode van voortplanting.
Kwetsbare periode roek
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De meest gunstige periode voor het uitvoeren van werkzaamheden is sterk afhankelijk van het
gebruik, over het algemeen is de beste periode augustus tot en met september.
Activiteiten die effect hebben op het voor voortplanting gebruikte nest van de roek moeten
plaatsvinden in de periode augustus tot en met januari. Zo nodig kunnen vooraf voorbereidende
maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat roeken tot broeden kunnen komen.
Kwetsbare periode rugstreeppad

De meest gunstige periode voor activiteiten die effect hebben op het waterhabitat van de
rugstreeppad is de periode augustus tot en met maart. Bij activiteiten die effect hebben op het
landgedeelte van de habitat van de rugstreeppad is een meest gunstige periode niet aan te
wijzen, omdat de volwassen dieren vrijwel het gehele jaar hier vertoeven. Over het algemeen is
de beste periode augustus tot en met begin oktober.
Kwetsbare periode grote modderkruiper

De meest gunstige periode voor het uitvoeren van activiteiten die invloed hebben op de gehele
watergang zijn de maanden september en oktober, mits de luchttemperatuur tussen de nul en
de 25 graden ligt. In de winterperiode zijn mogelijk grote delen van een watergang “grote
modderkruiper vrij”: als bekend is waar de dieren zich bevinden (veelal de diepere plekken)
kunnen activiteiten in overleg met een deskundige worden uitgevoerd op de overige plekken
(ondiepe delen) als de temperatuur boven nul is en geen ijs aanwezig is.
Kwetsbare periode poelkikker
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De meest gunstige periode voor het uitvoeren van activiteiten die effect hebben op het
waterhabitat van de poelkikker is de periode 15 september tot 15 maart. Bij activiteiten die effect
hebben op de oevers van watergangen is de meest gunstige periode 15 september tot 1 mei.
Bij werkzaamheden in het water die slechts een kleine oppervlakte beslaan ten opzichte van het
totale voortplantingswater, kan het gehele jaar door gewerkt worden, mits er voldoende aandacht
aan de zorgplicht wordt besteed. Hetzelfde geldt bij werkzaamheden op het land die slechts een
kleine oppervlakte beslaan ten opzichte van het totale landhabitat.
Kwetsbare periode kleine marterachtigen
De bunzing, hermelijn en wezel zijn het kwetsbaarst in de kraamtijd welke loopt van 15 maart tot
1 september. Omdat de jongen dan gevoerd moeten worden, is de vraag naar prooidieren groter
dan normaal. Daarbij komt dat de rustplaatsen, die gebruikt worden als voortplantingsplaats,
gevoelig zijn voor verstoring.
De meest gunstige periode voor het uitvoeren van werkzaamheden is de periode tussen 1
september en 15 maart.
7.3.4 Faseren activiteiten in ruimte en tijd
De activiteiten in plangebied de Waalsprong worden gefaseerd in de ruimte en tijd uitgevoerd.
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 plaatsvindt is herstel van de
plaatselijke populatie mogelijk vanuit de delen waar geen activiteiten (meer) plaatsvinden.
Ook binnen een project dient aandacht te zijn voor fasering in ruimte en tijd om soorten zo min,
en zo kort mogelijk te verstoren. De soorten kunnen verhuizen (of eventueel weggevangen en
verplaatst worden wat betreft grote modderkruiper, poelkikker en rugstreeppad) naar andere vrije
gebieden in de directe omgeving. Er moet op toegezien worden dat er voldoende verblijfplaatsen
functioneel blijven.Uitgangspunt is dat tijdens werkzaamheden de noodzakelijke ecologische
verbindingen intact blijven.
7.3.5 Aanpassen werkwijze en werkapparatuur
De wijze van uitvoering dient zodanig gekozen te worden 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, dit op aanwijzing van de ecoloog.
De verstoringsafstand van een broedende buizerd is minimaal 75 meter bij de meeste activiteiten
die onder ruimtelijke inrichting of ontwikkeling vallen. In gevallen waar sprake is van gewenning,
bijvoorbeeld bestendig beheer of bestendig gebruik, kan minimaal 50 meter worden gehanteerd.
Bij de uitvoering van werkzaamheden dient dusdanig gewerkt te worden dat de hoeveelheid
slachtoffers zoveel mogelijk wordt beperkt. Bij de keuze van het in te zetten materieel dient er op
gelet te worden dat dieren (specifiek aandacht voor rugstreeppadden) tijdig kunnen vluchten of,
als dat niet mogelijk is, dat de dieren alsnog opgepakt worden uit het afgevoerde materiaal.
Bij werkzaamheden aan watergangen dient het aantal dieren (specifiek aandacht voor de grote
modderkruiper en de poelkikker) dat nadeel ondervindt zo beperkt mogelijk te blijven 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 vissen en amfibieën de
tijd hebben om de activiteiten voor te blijven.
De werkzaamheden dienen op een zodanige manier uitgevoerd teworden dat individuen tijdig
kunnen vluchten zoals door vluchtwegen open te laten en in één richting te werken. Daarbij
wordt ermee rekening gehouden, dat de kant waar niet gewerkt wordt voldoende dekking biedt
voor de dieren om te ontsnappen. Als er in de natuurlijke situatie onvoldoende dekking is, wordt
er tijdelijk dekking aangeboden door middel van bijvoorbeeld takkenhopen. Bij
grondwerkzaamheden wordt het betreffende perceel een week voorafgaand aan de
werkzaamheden ongeschikt gemaakt door het kort te maaien (max. 10 cm boven het maaiveld).
Het maaien gebeurt in de richting van de dekking op het naastgelegen perceel en altijd van
binnen naar buiten toe.
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Vrijkomend materiaal zoals bagger en maaisel één dag laten liggen voordat het verwijderd of
verwerkt wordt, zodat aanwezige dieren kunnen vluchten. Het vrijkomend materiaal wordt
verwerkt buiten de invloedsfeer van het werkgebied of –indien dit niet mogelijk is- direct
afgevoerd. Dit voorkomt dat er tijdens de grondwerkzaamheden nog kleine marterachtigen
aanwezig zijn.
Locaties van opslag van materialen en bouwwegen dienen buiten de voor de soorten essentiële
gebieden gelegd worden.
7.3.6 Werken bij rust- voortplantings- en verblijfplaatsen
In gebruik zijnde rust- voortplantings- en verblijfplaatsen van beschermde soorten dienen
beschermd te worden. De bescherming dient een zo beperkt mogelijke tijdsduur in stand te
worden gehouden (direct koppelen aan de uitvoeringsperiode van de activiteit). De bescherming
gebeurt op advies van de ecoloog en kan als volgt plaatsvinden:
- markering door middel van een afzetting met palen en linten. De beschermingszone wordt
(tijdelijk) uitgesloten van het werk;
- geleiding en/of afscherming van locaties door middel schermen voor amfibieën of
wildrasters.
7.3.7 Ongeschikt maken nestlocatie/ontoegankelijk maken van werkgebied
Wanneer nestlocaties moeten verdwijnen, dient tijdig voorafgaand en voor het
voortplantingsseizoen de oorspronkelijke verblijfplaats ongeschikt gemaakt te worden om te
voorkomen dat deze bewoond zijn tijdens de uitvoering van de activiteiten. Het ongeschikt
maken gebeurt onder begeleiding van een ecoloog. 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.
7.3.8 Wegvangen en verplaatsen
Het doden van de grote modderkruiper, rugstreeppad en/of poelkikker bij werkzaamheden dient
voorkomen te worden door de dieren weg te vangen en te verplaatsen naar geschikt habitat. Het
wegvangen moet gebeuren onder begeleiding van een deskundige op het gebied van de soort.
De afgevangen exemplaren moeten zo snel mogelijk in geschikt habitat buiten de invloedsfeer
van de activiteiten geplaatst te worden. Wanneer mogelijk worden ze verplaatst naar de locaties
die daarvoor definitief bestemd zijn.
7.3.9 Activiteiten en te nemen maatregelen
In tabel 4 staat indicatief aangegeven welke maatregelen vrijwel altijd, welke vaak en welke
meestal van toepassing zijn om negatieve effecten te vermijden of zoveel mogelijk te
verminderen bij een aantal veel voorkomende activiteiten. Elk gebied en alle activiteiten zijn
uniek. De maatregelen die genomen worden, betreffen dan ook altijd maatwerkmaatregelen.
Afwijken van de genoemde maatregelen kan dan ook. Dit dient per project vooraf bepaald te
worden. Belangrijk is het schaalniveau waarop de activiteiten zich afspelen. Een onderbouwing
waarom gekozen wordt voor (andere) maatregelen is noodzakelijk. Deze onderbouwing moet
door een ter zake deskundige ecoloog worden aangeleverd.
Tabel 4: Indicatie van welke type maatregelen in aanmerking komen bij een aantal veel voorkomende activiteiten,
afhankelijk van de grootte van het gebied waar de activiteit wordt uitgevoerd en de impact van de maatregel; xx = vrijwel
altijd van toepassing, x = vaak van toepassing, o = vrijwel nooit van toepassing
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Werken buiten kwetsbare
periode

Aanpassen werkapparatuur of
werkwijze, werkvolgorde

Faseren activiteit in ruimte en
tijd

Inschakelen deskundige
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exemplaren of ei-snoeren
rugstreeppadden/GMK/poelkik
ker
Aanpassen werkzaamheden of
werkwijze rondom nestboom

Groot gebied
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grondverzet bij
stadsontwikkeling,
grootschalige
natuurontwikkeling en
aanleg infrastructuur en
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Herinrichting of wijziging
(agrarisch) grondgebruik
Opslag materialen en
inrichten werkterrein,
werkroute
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gebouw, perceel,
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werkzaamheden op
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Werken buiten kwetsbare
periode

Aanpassen werkapparatuur
of werkwijze, werkvolgorde

Faseren activiteit in ruimte
en tijd

Inschakelen deskundige

Wegvangen en verplaatsen
exemplaren of ei-snoeren
rugstreeppadden/GMK/poel
kikker
Aanpassen werkzaamheden
of werkwijze rondom
nestboom

Renovatiewerkzaamhed
en, zoals dakwerkzaamheden, isolatie en
dichten van gaten, kieren
en nissen
Aanbrengen (felle)
verlichting
Werkzaamheden die op
erf plaatsvinden, zoals
tuinomvorming,
bestraten, verharden,
grondverzet,
rommelhoekjes,
takkenhopen, puin en
mesthopen opruimen,
moestuin omzetten,
kappen (knot)bomen
Bouwen van 1 of een
enkele woning
Kappen van een
hoogstamboomgaard,
(knot)boom of bomen,
verwijderen bomenrijen,
singels, bosjes,
struwelen, ruigtes e.d.
Wijzigen landgebruik of
beheer, zoals andere
teelt, omzetten grasland
en ander maaibeheer
Oude nesten verwijderen
Dunnen van bos
Specifieke activiteiten
Werkzaamheden die aan
weginfrastructuur
gerelateerd zijn, zoals
verhoging van
verkeersintensiteit en
aanleg van (fiets-)paden,
wegen, aanbrengen
wegverlichting
Waterpeilverlaging of
verhoging
Achterstallig schonen
waterelement, baggeren
Dempen water
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Werken buiten kwetsbare
periode

Aanpassen werkapparatuur
of werkwijze, werkvolgorde

Faseren activiteit in ruimte
en tijd

Inschakelen deskundige

Wegvangen en verplaatsen
exemplaren of ei-snoeren
rugstreeppadden/GMK/poel
kikker
Aanpassen werkzaamheden
of werkwijze rondom
nestboom

Waterkwaliteit
verandering, bodem- of
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lozen, inbrengen water
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7.4 Beheer
Het beheer en onderhoud dient dusdanig uitgevoerd te worden dat de ecologische waarde van
het gebied wordt bevorderd. Er wordt gestreefd naar een afwisseling van open en gesloten
ruimtes met een variatie in soorten, structuur en leeftijd. 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. Er wordt in het beheer geen gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen
tenzij dit noodzakelijk en zinvol is voor het beheersen van invasieve soorten.
Vanaf 2020 wordt nog meer ingezet op ecologisch groenbeheer door langs bosplantsoenranden
en bosranden ruigtevegetaties te laten ontstaan. Door het aangepaste beheer ontstaat een
overgang van het bos/bosplantsoen via een struiklaag (mantel) en de ruigtelaag (zoom) naar de
gemaaide grasvegetatie. Een deel van de vegetatie blijft in de winter staan ten behoeve van (oa)
aanwezige kleine marterachtigen. De maaifrequentie van grasvelden en bermen is vanaf 2020
verlaagd. Ook worden de weken dat er gemaaid mag worden (per frequentie) beter verdeeld
over het jaar evenals de maaitijdstippen in een gebied (gefaseerd maaien). Deze wijzigingen van
het bermbeheer zorgen ervoor dat leefgebieden (beter) met elkaar verbonden worden.
Hieronder is op hoofdlijnen het beheer en de eindbeelden beschreven per element/beheergroep
zoals die in de eindsituatie aanwezig zal zijn. De volgende elementen/beheergroepen worden
onderscheiden: hoogstamboomgaard, knotwilg, houtsingel/houtwal, solitaire boom,
bomencluster, bosje, hakhoutsingel, struweelheg, kruidenrijke randen/grasland, ruige
zoomvegetatie, poel, natuurvriendelijke oever, sloten, takkenril, hooiruiter, moestuin en
nestkasten.
- hoogstamboomgaard
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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
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 blijft vaak water staan, zodat het hout gaat rotten
en de boom hol wordt. Die holtes en gaten vormen een geschikte broed/verblijfplaats plaats voor
diverse dieren. De oudere knotwilgen bieden plaats aan fauna. Deze fauna 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
noodzakelijk is omdat er bijvoorbeeld binnen de kroonprojectie een (wandel-)pad loopt. In dat
geval wordt 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,
worden de directe concurrenten van de toekomstbomen verwijderd 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.
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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
De struweelheg is een lijnvormig landschapselement van inheemse struiken, Òf 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
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
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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 bepaalt niet alleen het
netheidsbeeld, maar is tevens gunstig voor het bemachtigen van prooidieren.
- ruige zoomvegetatie
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
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.
- sloten
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
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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 zakt 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. In andere gevallen
wordt om de 3 jaar boomvormers verwijderd uit de takkenril en aangevuld met snoeihout. 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.
- 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 1. Ontheffingsbesluit zaaknummer 2019-001733
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Bijlage 2 Ligging plangebied
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Bijlage 3 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
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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.
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
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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.
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.
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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.
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
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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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