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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

De gemeente Groningen heeft in 2008 - in verband met de realisatie van de Stedelijke 

Ecologische Structuur (SES) en het hierop af te stemmen groenbeheer - een 

monitoringsprogramma in werking gesteld. De SES is de ecologische infrastructuur van 

de stad. Deze bestaat uit groen- en waterelementen en is ingedeeld naar kerngebieden 

en ecologische verbindingen (Figuur 1). De SES geeft de verschillende 

levensgemeenschappen (ecosystemen) in de stad de mogelijkheid zich in onderlinge 

samenhang te ontwikkelen. Binnen de SES wordt gestreefd naar een netwerk van 

aaneengesloten biotopen met een verbinding naar het buitengebied. Op punten binnen 

de SES waar dieren minder gemakkelijk tussen gebieden kunnen bewegen zijn veelal 

faunapassages aangelegd om de aaneensluiting van de biotopen en de dispersie van 

dieren te bevorderen.  

 

Alle kerngebieden, verbindingszones en de daarin aanwezige faunapassages zullen met 

een frequentie van eens per vijf jaar worden gemonitord. De faunapassages worden 

hierbij gekoppeld aan de verbindingszones. Voor al deze gebieden zijn doelsoorten en 

begeleidende soorten vastgesteld. 

 

De SES monitoring is een instrument om te meten of de inrichting en het beheer van 

groengebieden en verbindingszones voldoen aan de eisen van de doelsoorten. Wanneer 

tijdens de inventarisaties ten behoeve van de SES monitoring geen doel- of begeleidende 

soorten worden aangetroffen kan dat een indicatie zijn dat de inrichting of het beheer (en 

dus een beheerplan) van een gebied moeten worden aangepast. Zonder monitoring is 

het niet mogelijk om te bepalen of de vastgestelde doelstellingen zullen worden gehaald. 

 

In 2008 is op verzoek van de Gemeente Groningen, dienst RO/EZ, door Koeman en 

Bijkerk bv de start gemaakt met de monitoringactiviteiten in 12 gebieden die behoren tot 

de SES van Groningen. Voor 2009 stonden 21 gebieden op het programma en voor 2010 

17 gebieden (Figuur 1, Tabel 1).  

Tabel 1 Overzicht van de SES gebieden die in 2010 zijn gemonitord.  

NOORD OOST 

Eelderbaan EB Driebond-Euvelgunne  DB 

Hoogeweg HW Hunzezone (Eemspoort) HE 

Boterdiepstrook BD Duinkerkenstraat DK 

Zuidwending ZW 
 Groene long GL 
 Spakenpad SP 
 

 CENTRUM WEST 

Noorderplantsoen NP Kranenburg N+O  KR 

Pioenpark PP Westrand hoogkerk WE 

Oude hortus OH A7 Zuidzijde AZ 

Oostersluis OS Roderwolderdijk – Rozenburglaan RR 
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Figuur 1 Overzicht van alle SES-gebieden in en rond de stad Groningen. 

1.2 Doel 

Het doel van de SES monitoring is het nagaan of de nagestreefde aanwezigheid van 

doelsoorten (en begeleidende soorten) in een gebied wordt behaald. Voor de 

ontbrekende doelsoorten worden waar nodig beheer- en inrichtingsaanbevelingen 

gegeven om de kans op vestiging van deze soorten te vergroten. 

1.3 Opzet 

Als basis voor de monitoring dient een vegetatiestructuurkartering, waarmee op een 

relatief snelle manier een goede indruk wordt verkregen van de in een gebied aanwezige 

habitats en de hiermee samenhangende potenties voor de verschillende soortgroepen. 

Daarnaast zijn inventarisaties uitgevoerd van de soortgroepen vaatplanten, dagvlinders, 

libellen, amfibieën, vogels en zoogdieren.  
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De wijze waarop de structuurkartering en de monitoring van de soortgroepen is 

uitgevoerd staat beschreven in het Monitoringsplan Stedelijke Ecologische Structuur 

(SES) Groningen, Achtergrondrapportage en de bijbehorende handleidingen (Berg et al. 

2008a, b, c; Bijkerk & Koeman 2008; Koelman & Koeman 2008; Koeman & Verweij 2008; 

Koole et al. 2008; van der Ploeg & Koeman 2008a, b; Verweij et al. 2008; Wanink et al. 

2008a, b). 

1.4 Volledigheid 

Hoewel voor de meeste soortgroepen gedurende het jaar meerdere inventarisatierondes 

zijn uitgevoerd, is het niet uit te sluiten dat een aantal soorten is onderschat. Dit geldt 

onder andere voor het Oranjetipje (Anthocharis cardamines), welke zeer vroeg in het 

voorjaar vliegt. Omdat te ondervangen is in 2010 een extra vroege inventarisatieronde 

uitgevoerd voor het Oranjetipje.  

 

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de vegetatie vindt er een voorjaarsronde 

en een zomerronde plaats. Desondanks kan niet voorkomen worden dat bepaalde 

soorten worden onderschat doordat de inventarisatie net voor of na de bloei van de 

desbetreffende soort plaatsvindt. Een voorbeeld hiervan is de Pinksterbloem (Cardamine 

pratensis). Bij aanvang van de voorjaarsronde bloeide de soort nog niet, terwijl hij aan het 

eind van de voorjaarsronde volop in bloei stond. Bij aanvang van de zomerronde waren 

de meeste pinksterbloemen al weer uitgebloeid. De kans dat een soort geheel is gemist 

als gevolg van seizoensfluctuaties wordt als klein ingeschat.  

1.5 Rapportage 

In deze rapportage worden de bevindingen weergegeven, die voortkomen uit de in 2010 

uitgevoerde monitoring in het SES-gebied de A7 zuidzijde. Na het inleidende hoofdstuk 1, 

met het doel en de opzet van het onderzoek, worden in hoofdstuk 2 de resultaten van de 

monitoring besproken. In het hoofdstuk wordt allereerst een beschrijving gegeven van het 

onderzoeksgebied en worden de belangrijkste resultaten van de structuurkartering 

besproken. Verder wordt per soortgroep een presentatie gegeven van de belangrijkste 

resultaten, wordt ingegaan op de potenties voor die soortgroep en worden aanbevelingen 

gedaan. Tevens worden in dit hoofdstuk de doelsoorten geëvalueerd. Hoofdstuk 3 sluit 

het rapport af met aanbevelingen voor zowel beheer- als inrichtingsmaatregelen.  
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2 Resultaten monitoring 2010 

2.1 Beschrijving verbindingszone de A7 zuidzijde 

De verbindingszone bestaat aan de westkant uit het volkstuinen complex “Diverdoatsie” 

en loopt verder oostwaarts als een zeer smalle strook langs de A7. Geheel aan de 

oostkant is recent een poel gegraven.  

 

Aansluiting op SES-gebieden 

De verbindingszone A7 zuidzijde wordt ten westen begrenst door de verbindingszones 

Bruilwering en Roderwolderdijk-Rozenburglaan. Ten zuidwesten ligt het kerngebied 

Piccardthof-volkstuinen. Aan de oostkant is de waterverbinding Stadspark – Piccardthof 

gelegen. 

 

Beheer 

In 2008 is door een nieuwe afrit van de A7 de verbindingszone smaller geworden. De 

bermen worden twee keer per jaar gefaseerd gemaaid. De sloten en greppels worden 

één keer per jaar geschoond (Bron: Mark Ronda, gemeente Groningen).  

2.2 Resultaten 

Hieronder worden van de structuurkartering en van de afzonderlijke soortgroepen de 

belangrijkste resultaten van de monitoring in 2010 besproken. Daarnaast wordt per 

soortgroep iets gezegd over de potenties en worden aanbevelingen gegeven voor het 

beheer. 

2.2.1 Structuurkartering 

Aan de westkant van het gebied ligt het volkstuinencomplex. Deze wordt aan de westkant 

begrensd door een open groenstrook bestaande uit voornamelijk Zomereik (Quercus 

robur). Langs de noordkant liggen een smalle groenstrook met veel jonge bomen 

(diameter 10-30 cm) met soorten als Gewone es (Fraxinus excelsior), Zomereik en Berk 

(Betula spec.) en een sloot die gedurende de zomerperiode grotendeels droog viel. De 

houtsingel aan de oostkant van de volkstuinen bestaat uit jonge Zwarte els (Alnus 

glutinosa) en Berk. Verder oostwaarts bestaat uit gebied nog slechts uit een zeer smalle 

strook langs de A7. Het nieuwe talud langs de A7 is bloemrijk, maar tegelijkertijd komen 

ook reeds veel ruigtekruiden voor. De poel in de oostpunt van het gebied is recent 

gegraven. In het voorjaar stond er nog veel water, maar begin juli was de hele poel 

drooggevallen. De poel wordt omgeven door Riet en ruigtekruiden (Figuur 2).  
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Figuur 2 Resultaten structuurkartering in de A7 zuidzijde. 
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Figuur 3 Waargenomen doelsoorten zoogdieren in de A7 zuidzijde. Voorafgaand aan de monitoring van 

2010 zijn geen doelsoorten vegetatie en vogels vastgesteld. 
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2.2.2 Vegetatie 

Resultaten  

Voor het gebied A7 zuidzijde zijn geen doelsoorten aangewezen (Tabel 2). De enige 

aangewezen begeleidende soort, Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum), is 

aangetroffen in het gebied. Daarnaast is Gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum), 

een soort die beschermd wordt onder de Flora- en faunawet, aangetroffen. 

Tabel 2 In de tabel staan voor de vaatplanten alle aangewezen doelsoorten en begeleidende soorten voor 

de Hunzezone (Eemspoort). In de laatste kolom is aangegeven of de soort is waargenomen. FF: nummer = 

nummer van de tabel uit AMvB artikel 75 Flora- en faunawet waarin een onder deze wet beschermde soort is 

opgenomen; RL: nummer = status van soort met vermelding op de Nederlandse Rode Lijst; 0 = uitgestorven op 

wereldschaal, 1 = in het wild uitgestorven op wereldschaal, 2 = verdwenen uit Nederland, 3 = in het wild 

verdwenen uit Nederland, 4 = ernstig bedreigd, 5 = bedreigd, 6 = kwetsbaar, 7 = gevoelig (LNV 2004). 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam FF RL Waargenomen 

Begeleidende soorten 

Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum  -  -  •  

Overige soorten 

Gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum  1  -  •  

 

In het gebied A7 zuidzijde is van drie transecten een vegetatieopname gemaakt. Een 

beschrijving van de transecten is opgenomen in Bijlage IIa en een overzicht van alle 

aangetroffen soorten is te vinden in Bijlage IIb. 

 

Figuur 4 Links de vrijwel volledig begroeide poel bij T01 en rechts door Gestreepte witbol gedomineerde 

berm bij T02. 

 
Potenties en evaluatie doelsoorten 

De enige begeleidende soort die voor het gebied is aangewezen is ook daadwerkelijk 

aangetroffen. Het gebied heeft echter potentie voor veel meer soorten door onder andere 

de diverse habitats die in het gebied aanwezig zijn.  

 

Bij T01 rondom en in de poel is potentie voor diverse watergebonden soorten (Figuur 4). 

Hoewel de poel nu sterk verruigd is door de dominante aanwezigheid van Riet kan met 

een aangepast beheer redelijk eenvoudig ruimte worden gemaakt voor soorten als 

Dotterbloem (Caltha palustris), Pinksterbloem (Cardamine pratensis), Moerasrolklaver 

(Lotus pedunculatus) en Watermunt (Mentha aquatica). Verder kunnen bij juist beheer in 

de toekomst eventueel Brede orchis / Rietorchis (Dactylorhiza majalis), Echte 
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koekoeksbloem en Beekpunge (Veronica beccabunga) voorkomen. Aanbevolen wordt 

om Watermunt op te nemen als begeleidende soort en de overige als doelsoort (Tabel 3). 

 

In de sloot die tussen T01 en T02 ligt is ter hoogte van het volkstuinencomplex 

Slangenwortel (Calla palustris) aanwezig. Deze soort heeft zeker potentie om zich over 

de hele sloot uit te breiden. Aanbevolen wordt om deze soort op te nemen als doelsoort 

(Tabel 3). 

 

In het struweel bij T03 zijn nu al redelijk veel stinzenplanten aanwezig. Ook in de 

struwelen buiten het moestuinencomplex langs het fietspad is ruimte voor stinzenplanten 

hoewel deze hier niet zijn aangetroffen. Aanbevolen wordt om de Bosanemoon, die ook 

goed past in de bosstruwelen buiten het moestuinencomplex, op te nemen als doelsoort 

(Tabel 3). 

Tabel 3 Evaluatie doelsoorten en begeleidende soorten. Per soort is met een punt (•) aangegeven in welk 

biotoop deze voorkomt en met een letter (D = Doelsoort; B = Begeleidende soort; - = geen speciale status) wat 

de huidige (HS) of de nieuwe (NS) status van de soort is. Vetgedrukte symbolen vertegenwoordigen soorten 

waarvan de huidige en de nieuwe status verschillen. Verklaring afkortingen biotopen: A = Akkerland; BD = Bos - 

droog; BV = Bos - vochtig; SD = Struweel - droog; SV = Struweel - vochtig; GD = Grasland - droog; GV = 

Grasland - vochtig; D = Dijk; O = Oever; W = Water; S = Stinze; M = Muur. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam A BD BV SD SV GD GV D O W S M HS NS 
     

Beekpunge Veronica beccabunga 
        

• • 
  

- D 

Bosanemoon Anemone nemorosa 
          

• 
 

- D 

Brede orchis / Rietorchis Dactylorhiza majalis 
      

• 
     

- D 

Dotterbloem Caltha palustris 
        

• • 
  

- D 

Echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi 
      

• 
     

- D 

Moerasrolklaver Lotus pedunculatus 
      

• 
     

- D 

Pinksterbloem  Cardamine pratensis 
      

• • 
    

- D 

Slangenwortel Calla palustris 
         

• 
  

- D 
                

Watermunt Mentha aquatica 
      

• 
 

• 
   

- B 

Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum 
   

• • 
       

B B 

 

 

Aanbevelingen 

De poel waar T01 omheen ligt is nu sterk overwoekerd door Riet en droogt in de zomer 

vrijwel geheel uit. Om andere soorten een kans te geven en te voorkomen dat de poel 

uitdroogt wordt aanbevolen de poel dieper uit te graven en het Riet vrijwel geheel te 

verwijderen. Alleen aan de noordkant van de poel waar de oever het steilst is door het 

naastgelegen fietspad kan eventueel een kleine hoeveelheid Riet blijven staan. Op die 

manier blijft de zuidoever zonnig en open zodat hier een moerasvegetatie kan ontstaan 

waar soorten als Brede orchis / Rietorchis en Echte koekoeksbloem kunnen gedijen. 

Voor de smalle greppel die met de poel verbonden is aan de oostzijde geldt dat deze 

helemaal vrij gehouden moet worden van Riet en dat deze eventueel wat breder en 

dieper gemaakt kan worden. Zo kan de greppel moeilijker dichtgroeien en beter water 

bevatten wat gunstig is voor soorten als Beekpunge en Dotterbloem. 

 

Tussen T01 en T02 in ligt een lange smalle sloot parallel aan de ringweg. Deze sloot met 

aangrenzende berm ligt zonnig en heeft daarom potentie om een breed scala aan 

plantensoorten te bevatten. Momenteel is de sloot echter grotendeels dichtgegroeid, 

opgedroogd, verruigd en bevat een grote hoeveelheid zwerfvuil. Indien deze sloot wordt 
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uitgebaggerd wordt ontdaan van zwerfvuil en de verruiging van de berm wordt aangepakt 

kan hier een bloemrijke berm en een interessante sloot ontstaan met onder andere 

soorten als Slangenwortel. 

 

Aan de overzijde van het fietspad bij T02 en verder westwaarts langs het fietspad is 

bosstruweel aanwezig dat momenteel nogal saai aandoet. Om dit bosstruweel wat 

aantrekkelijker te maken wordt aanbevolen hier Bosanemoon aan te planten. Verder 

moet de bosbodem zoveel mogelijk ongestoord worden gelaten zodat een natuurlijke 

bosvegetatie zich kan ontwikkelen. 
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Figuur 5 Ligging van de transecten en waargenomen doelsoorten vlinders in de A7 zuidzijde. Voorafgaand 

aan de monitoring van 2010 zijn geen doelsoorten libellen en amfibieën vastgesteld. 
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2.2.3 Dagvlinders 

Resultaten 

De transecten T02 en T03 zijn grotendeels beschaduwd (Figuur 6) en dit komt het aantal 

soorten dagvlinders niet ten goede. Het aantal waargenomen soorten is met negen dan 

ook aan de lage kant (Bijlage III).  

 

Figuur 6 Links beschaduwd T03 en rechts één van de aangetroffen exemplaren van het Bont zandoogje.  

Van de doelsoorten is alleen één enkel exemplaar van het Koevinkje (Aphantopus 

hyperantus) aangetroffen (Tabel 4). Het Bont zandoogje (Pararge aegeria) was het meest 

algemeen in het gebied.  

Tabel 4 In de tabel staan voor de dagvlinders alle aangewezen doelsoorten en begeleidende soorten voor 

de A7 zuidzijde. In de laatste kolom is aangegeven of de soort is waargenomen. Voor uitleg FF en RL zie Tabel 

2. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam FF RL Waargenomen 
 

Doelsoorten 

Bruine vuurvlinder Lycaena tityrus  -  6  
 

Eikenpage Neozephyrus quercus  -  -  
 

Koevinkje Aphantopus hyperantus  -  -  •  
 

Begeleidende soorten 

Groot dikkopje  Ochlodes sylvanus  -  7  
 

 

 
Potenties en evaluatie doelsoorten 

Vanwege de ligging van de het gebied (direct langs de A7) en het intensieve gebruik van 

de ruimte in dit stadsdeel (voetbalvelden, wegen) is de potentie van het gebied niet hoog. 

De volkstuinen die ook in het gebied liggen zorgen voor een positieve stimulans en 

dagvlinders kunnen vanuit de volkstuinen de rest van het gebied koloniseren. 

 

Op dit moment zijn de geïnventariseerde transecten in het gebied grotendeels 

beschaduwd en weinig kruidenrijk. De oever van de poel waar T01 gesitueerd is, is in de 

loop van de zomer bijvoorbeeld grotendeels dichtgegroeid met Riet (Phragmites 

australis).  

 

De Bruine vuurvlinder (Lycaena tityrus) is gezien het ontbreken van het geschikte 

biotoop en de huidige verspreiding niet op korte termijn in de stad te verwachten. Ook 
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wanneer gerichte beheersmaatregelen worden toegepast, is het vormen van een voor 

deze soort geschikt leefgebied vrijwel onmogelijk. De Bruine vuurvlinder kan dan ook 

als doelsoort worden afgevoerd.  

 

De Eikenpage (Neozephyrus quercus) is strikt gebonden aan eiken. Nu en dan worden 

er zwervende dieren ver van eiken waargenomen, maar populaties zijn dan zeker niet te 

verwachten. Langs de transecten Van de A7 zuidzijde komen niet veel eiken voor. 

Grotere exemplaren zijn in geen geval te vinden. De Eikenpage is dan ook niet als 

standvlinder in het gebied te verwachten en kan als doelsoort worden afgevoerd. Af en 

toe zouden wel zwervende exemplaren vanuit het stadspark kunnen worden 

waargenomen.  

 

Het Koevinkje (Aphantopus hyperantus) is één keer aangetroffen in het gebied en het 

verwijderen van een gedeelte van de houtopslag langs transect T02 en T03 zou voor de 

soort stimulerend kunnen werken.   

 

In het gebied zou veel kunnen worden gedaan om met name de soorten die bos en 

struweel prefereren te stimuleren. Waardplanten als Klimop (Hedera helix) en Sporkehout 

(Rhamnus frangula) zouden aangeplant kunnen worden of zoveel mogelijk moeten 

blijven staan om soorten als Boomblauwtje (Celastrina argiolus) en Citroenvlinder 

(Gonepteryx rhamni) aan te trekken of in stand te houden en zo mogelijk uit te breiden. 

Beide soorten zouden dan ook als begeleidende soorten kunnen worden aangemerkt 

(Tabel 5). 

Tabel 5 Evaluatie doelsoorten en begeleidende soorten. Voor uitleg afkortingen zie Tabel 3. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam A BD BV SD SV GD GV D O W S M HS NS 
 

Koevinkje Aphantopus hyperantus 
     

• • 
     

D D 

Boomblauwtje Celastrina argiolus 
   

• • 
       

- B 

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 
   

• • 
       

- B 

Groot dikkopje Ochlodes sylvanus 
     

• • 
     

B B 

Bruine vuurvlinder Lycaena tityrus 
     

• • 
     

D - 

Eikenpage Neozephyrus quercus 
 

• • • • 
       

D - 

 

Aanbevelingen 

Het verwijderen van een gedeelte van de houtopslag langs T02 en T03 zou stimulerend 

werken op het Koevinkje die naast struweel en bosranden ook af en toe zonnige 

plaatsen prefereert. Daarnaast zou het aanplanten van de waardplanten Klimop en 

Sporkehout positief zijn voor de begeleidende soorten Citroenvlinder en Boomblauwtje. 

De locatie rondom de poel aan de oostkant van het gebied (T01) zou verschraald kunnen 

worden zodat een gevarieerde oevervegetatie kan ontstaan, dit is voor verschillende 

dagvlinders aantrekkelijker dan de monotone vegetatie van Riet die nu aanwezig is.  

 

  



20  Koeman en Bijkerk rapport 2010-063 

 

2.2.4 Libellen 

Resultaten 

In het SES-gebied A7 zuidzijde werden gedurende de inventarisatie in 2010 tien soorten 

libellen waargenomen (Bijlage IV). Voor dit SES-gebied zijn vooraf geen doelsoorten 

vastgesteld. 

 

De Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella) en de Houtpantserjuffer (Lestes viridis) waren 

de meest algemene soorten in het gebied. Opvallend was een aantal exemplaren van de 

Blauwe breedscheenjuffer (Platycnemis pennipes) dat werd waargenomen langs T01. De 

herkomst van deze dieren is niet geheel duidelijk. Het zou kunnen dat ze vanuit het 

nabijgelegen SES-gebied Roderwolderdijk-Rozenburglaan zijn komen zwerven. 

 
Potenties en evaluatie doelsoorten 

De watergangen in het gebied  zijn voor libellen momenteel weinig geschikt. Beide sloten 

(T02 en T03) zijn fors beschaduwd en daardoor groeit er weinig submerse vegetatie. 

Daarnaast staat de sloot langs T03 het grootste deel van de zomer droog. De poel aan 

de oostkant (T01) is voor de meeste soorten libellen te veel overwoekerd met Riet 

(Phragmites australis) en stond ook enkele weken droog. De enige manier om de 

watergangen in het gebied om te vormen tot geschikt libellenhabitat is het afplaggen van 

de toplaag van de bodem van de poel bij T01, de verwijdering van bomen rond T02 en 

T03 en het uitdiepen van de sloot langs T03. Het aanbrengen van langzaam oplopende 

oevers kan de waarde van T02 en T03 eveneens verhogen.  

 

Wanneer de wateren in het gebied weer watervoerend zijn en maatregelen zijn 

uitgevoerd zou T01 een geschikt habitat kunnen vormen voor de Tengere grasjuffer 

(Ischnura pumillio), een echte pioniersoort. Als begeleidende soort zou de Platbuik 

(Libellula depressa) opgevoerd kunnen worden (Tabel 6). Voor T02 en T03 zou de Bruine 

glazenmaker (Aeshna grandis) als doelsoort kunnen worden genoteerd. De Bruine 

glazenmaker is een soort die te vinden is bij stilstaande wateren in een vaak bosrijke 

omgeving. Als begeleidende soort kan de Blauwe glazenmaker (Aeshna cyanea) worden 

toegevoegd (Tabel 32). Dit is net als de Bruine glazenmaker een soort die stilstaande 

wateren in een bosrijke omgeving prefereert. 

Tabel 6 Evaluatie doelsoorten en begeleidende soorten. Voor uitleg afkortingen zie Tabel 3. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam A BD BV SD SV GD GV D O W S M HS NS 
                

Bruine glazenmaker Aeshna grandis 
         

• 
  

- D 

Tengere grasjuffer Ischnura pumilio 
         

• 
  

- D 
                

Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea 
         

• 
  

- B 

Platbuik Libellula depressa 
         

• 
  

- B 

 

Aanbevelingen 

Omdat op dit moment het gebied weinig interessant is voor libellen zal met een aantal 

beheersmaatregelen het biotoop voor libellen al veel geschikter gemaakt kunnen worden. 

  



Monitoring SES Groningen 2010 – resultaten A7 zuidzijde 21 

 

De poel in het oosten van het gebied zou zover afgeplagd moeten worden totdat de 

meest voedselrijke laag verwijderd is. Hierdoor ontstaat een pioniersituatie die geschikt 

kan zijn voor onder meer de Tengere grasjuffer en de Platbuik. 

 

Het westelijk deel van het gebied zou interessant worden voor de Bruine glazenmaker 

als T03 wordt uitgediept en langs T02 en T03 bomen worden gekapt, zodat meer licht 

doordringt in het water en submerse vegetatie kan gaan groeien. Tevens zou het slib dat 

is opgehoopt in de wateren verwijderd moeten worden om de waterkwaliteit in algemene 

zin te verbeteren.  
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2.2.5 Amfibieën en reptielen 

Resultaten 

Voor het SES-gebied A7 zuidzijde zijn vooraf geen doelsoorten vastgesteld. Er is tijdens 

de veldbezoeken maar één amfibieënsoort aangetroffen, de Gewone Pad (Bufo bufo) 

met maar één exemplaar (Tabel 7, Bijlage V).  

Tabel 7 In de tabel staan voor de amfibieën alle aangewezen doelsoorten en begeleidende soorten voor de 

A7 zuidzijde. In de laatste kolom is aangegeven of de soort is waargenomen. Voor uitleg FF en RL zie Tabel 2. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam FF RL Waargenomen 
                

Overige soorten 

Gewone pad Bufo bufo  1  -  •  

 
Potenties en evaluatie doelsoorten 

Het gebied heeft op dit moment  weinig potentie vanwege de afwezigheid van geschikte 

biotopen voor voortplanting van amfibieënsoorten. De poel in het oostelijk deel van het 

gebied is het meest kansrijk en zou voor de Gewone Pad en de Bruine kikker (Rana 

temporaria) geschikt moeten zijn. Deze soorten zijn echter niet of in zeer laag aantal 

waargenomen en met een verbetering van de waterkwaliteit en omgevingsstructuur kan 

aan deze soorten een betere kans worden geboden. De Bruine kikker en de Gewone pad 

zijn als respectievelijk doelsoort en begeleidende soort voor de locatie opgenomen (Tabel 

8). De situering direct naast het fietspad en de afrit van de A7 zijn evenwel nadelig en op 

dit moment zijn ook onvoldoende geschikte landhabitats aanwezig. 

 

Ten noorden van de volkstuinen is een potentieel geschikte sloot aanwezig, maar de 

sloot staat in de zomerperiode geruime tijd droog. Dit jaar is de sloot ten noorden van 

T03 niet meegenomen tijdens de inventarisaties voor amfibieën.   

Tabel 8 Evaluatie doelsoorten en begeleidende soorten. Voor uitleg afkortingen zie Tabel 3. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam A BD BV SD SV GD GV D O W S M HS NS 
     

Bruine kikker Rana temporaria 
         

• 
  

- D 
                

Gewone pad Bufo bufo 
         

• 
  

- B 

 

Aanbevelingen 

Het verdient aanbeveling om het beheer af te stemmen op algemene soorten zoals de 

Gewone Pad en de Bruine kikker. Voor deze soorten zijn twee belangrijke ingrepen aan 

te bevelen. Een verbetering van de waterkwaliteit door middel van het vormen van een 

hoger waterpeil en uitbreiding van ondergedoken watervegetatie zorgt voor betere 

reproductiemogelijkheden voor amfibieën. Ten tweede is het aanbrengen van structuur in 

het landhabitat aan te bevelen, zoals het deponeren van takkenbossen en stammen in de 

aanwezige struwelen en bosschages, die als schuilmogelijkheden kunnen dienen voor 

amfibieën. 

 

Voor de volgende monitoringsronde zou beter naar de sloot ten noorden van T03 

gekeken kunnen worden. Deze sloot is geschikter voor amfibieën dan T02. T02 heeft 

steile oevers, is beschaduwd en daardoor zijn geen ondergedoken waterplanten 

aanwezig.   
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2.2.6 Vogels 

Resultaten 

Voor dit gebied zijn geen doelsoorten aangewezen, wel begeleidende soorten (Tabel 9, 

Figuur 3). 

Tabel 9 In de tabel staan voor de vogels alle aangewezen doelsoorten en begeleidende soorten voor de A7 

zuidzijde. In de laatste kolom is aangegeven of de soort is waargenomen. Voor uitleg FF en RL zie Tabel 2. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam FF RL Waargenomen 
     

Begeleidende soorten     
Goudvink Pyrrhula pyrrhula  +  -   

Grote lijster Turdus viscivorus  +  -  •  

Matkop Parus montanus  +  7   

Nachtegaal Luscinia megarhynchos  +  6   

Tuinfluiter Sylvia borin  +  -  •  

Zwartkop Sylvia atricapilla  +  -  •  

 

Drie begeleidende soorten zijn waargenomen (Tabel 9, Bijlage VI). De Zwartkop (Sylvia 

atricapilla) komt veel voor aan de A7-zuidzijde: zeven territoria konden worden 

vastgesteld. De meeste hiervan bevonden zich in en rondom het volkstuinencomplex, 

maar er waren ook één of twee territoria in de begroeiing langs het fietspad ten zuiden 

van de A7. De Tuinfluiter (Sylvia borin) kwam met drie territoria voor in het struweel van 

de volkstuinen. De Grote lijster (Turdus viscivorus) was aanwezig met één territorium, dat 

ook parkachtig terrein rondom het volkstuinencomplex besloeg. 

 

Met dertien territoria was de Merel (Turdus merula) de algemeenste broedvogel. Een 

aantal andere zangvogels bereikten ook hoge dichtheden: Koolmees (Parus major), 

Pimpelmees (Cyanistes caeruleus), Roodborst (Erithacus rubecula), Winterkoning 

(Troglodytes troglodytes) en Tjiftjaf (Phylloscopus collybita), alle met vijf tot acht territoria. 

Van de Houtduif (Columba palumbus), Zanglijster (Turdus philomelos) en Heggenmus 

(Prunella modularis) werden vier territoria gevonden. Lagere dichtheden hadden Turkse 

tortel (Streptopelia decaocto),Vink (Fringilla coelebs), Fitis (Phylloscopus trochilus), 

Groenling (Carduelis chloris), Putter (Carduelis carduelis), Staartmees (Aegithalos 

caudatus) en Boomkruiper (Certhia brachydactyla). Verreweg de meeste soorten en 

territoria bevonden zich in het volkstuinencomplex. 

 

In de sloten rond de volkstuinen is tweemaal een Waterhoen (Gallinula chloropus) 

waargenomen. Ook waren daar diverse malen wilde eenden (Anas platyrhynchos) 

aanwezig, net als in een dicht begroeide sloot in het oosten van de A7-zuidzijde. In het 

uiterste oosten van het onderzoeksgebied bevond zich een nest van de Meerkoet (Fulica 

atra) in een begroeide oever van een aangrenzende vijver. 

 

Van de kritischer soorten moeten Braamsluiper (Sylvia curruca), Grasmus (Sylvia 

communis) en Huismus (Passer domesticus; Rode lijst: gevoelig) genoemd worden. De 

Braamsluiper bevond zich met één territorium in het oosten van het gebied. In het 

volkstuinencomplex is de soort eind april ook gehoord, maar de datum was te vroeg voor 

een territorium. Een paar grasmussen nestelde wel in het volkstuinencomplex. Drie 

territoriale huismussen waren aanwezig in de dichte struiken en coniferen bij enkele 
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gebouwtjes in het volkstuinencomplex. Bijlage VI geeft een overzicht van alle 

aangetroffen vogels. 

 
Potenties en evaluatie doelsoorten 

Het volkstuinencomplex wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan vegetatie 

en de aanwezigheid van boomsingels rondom het terrein. Hierdoor biedt het 

broedgelegenheid en voedsel aan veel algemene vogelsoorten. Enkele soorten bereiken 

hoge dichtheden. Zowel struweelsoorten als boombroeders zijn hier aan te treffen. Ook 

Huismus en Turkse tortel, die vaak voorkomen bij bebouwing en profiteren van dicht 

struweel als klimop of coniferen, komen in het volkstuinencomplex voor. Het oosten van 

het gebied is minder soortenrijk. Hier hebben recentelijk veel veranderingen 

plaatsgevonden. Er zijn bomen gekapt en een gedeelte van de sloot langs de A7 is 

verdwenen voor de aanleg van nieuwe op- en afritten en een rotonde. Ontwikkeling van 

de vegetatie in dit deel van het gebied kan de soortenrijkdom vergroten. 

 

Voor de A7-zuidzijde waren geen doelsoorten aangewezen. De Braamsluiper is gekozen 

als mogelijke nieuwe doelsoort, omdat hij zowel in het volkstuinencomplex als in het 

oostelijk gedeelte van het gebied zijn biotoop vindt: een parkachtige, vrij open omgeving 

met op sommige plaatsen dicht struikgewas (Tabel 10). 

 

De begeleidende soorten, die niet aangetroffen zijn, komen wel voor in het aan de 

overzijde van de A7 gelegen Stadspark (Modderman et al. 2001; 

www.avifaunagroningen.nl). Hiervan zijn de Matkop (Parus montanus) en Goudvink 

(Pyrrhula pyrrhula) aan de A7-zuidzijde te verwachten. De Matkop kan in de toekomst 

rondom de volkstuinen broedgelegenheid vinden, als bomen met zacht hout, zoals 

berken, elzen en wilgen, dood gaan en vermolmen. Mogelijk is het gebied echter niet 

bosachtig genoeg, waardoor het voorkomen van de soort een incidenteel karakter krijgt. 

Het halfopen parkachtige landschap met veel variatie in bomen en struiken is geschikt 

voor de Goudvink, die echter te moeilijk te monitoren is om als doelsoort te dienen. De 

Nachtegaal (Luscinia megarhynchos) vindt aan de A7-zuidzijde niet de uitgebreide 

braam-, meidoorn- of rododendronstruwelen, die in het Stadspark wel aanwezig zijn. 

Tabel 10 Evaluatie doelsoorten en begeleidende soorten. Voor uitleg afkortingen zie Tabel 3. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam A BD BV SD SV GD GV D O W S M HS NS 
     

Braamsluiper Sylvia curruca             - D 

                
Goudvink Pyrrhula pyrrhula  • • • •        B B 

Grote lijster Turdus viscivorus  • • • •        B B 

Matkop Parus montanus  • • • •        B B 

Nachtegaal Luscinia megarhynchos  • • • •        B B 

Tuinfluiter Sylvia borin  • • • •        B B 

Zwartkop Sylvia atricapilla  • • • •        B B 
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Aanbevelingen 

In het volkstuinencomplex dient de grote variatie aan vegetatie in stand gehouden te 

worden om de soortenrijkdom en de aantalen vogels te behouden. Het huidige rommelige 

karakter is gunstig. Het laten staan van dode stammen rondom het terrein kan voordelig 

zijn voor een soort als de Matkop. Langs het fietspad in het oostelijk deel van het 

onderzoeksgebied zou de vegetatie ontwikkeld moeten worden door de aanplant van 

struiken en heesters, met name tussen het fietspad en de nieuwe afrit. Op veel plaatsen 

is te weinig ruimte voor een goed ontwikkelde vegetatie overgebleven. Op andere 

plaatsen in het oosten van het gebied is er al nieuwe aanplant langs de bedrijfsgebouwen 

aanwezig en moet dit zich de komende jaren ontwikkelen. 
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2.2.7 Zoogdieren 

Resultaten 

Tijdens het onderzoek in 2010 werden in het gebied 18 waarnemingen van in totaal 

zeven soorten zoogdieren opgetekend. Hieronder bevinden zich vijf doelsoorten voor het 

gebied (Tabel 11, Figuur 3). Naast de in de tabel genoemde soorten zijn ook Mol (Talpa 

europaea) en Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) waargenomen (Bijlage VII) 

Tabel 11 In de tabel staan voor de zoogdieren alle aangewezen doelsoorten en begeleidende soorten voor 

de A7 zuidzijde. In de laatste kolom is aangegeven of de soort is waargenomen. Voor uitleg FF en RL zie Tabel 

2. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam FF RL Waargenomen 
 

Doelsoorten 

Bunzing Mustela putorius 1 -  

Dwergmuis Micromys minutus 1 - • 

Egel Erinaceus europaeus 1 - • 

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus 1 -  

Grootoorvleermuis Plecotus auritus 3 -  

Haas Lepus europaeus 1 -  

Hermelijn Mustela erminea 1 7  

Konijn Oryctolagus cuniculus 1 -  

Ree Capreolus capreolus 1 -  

Rosse vleermuis Nyctalus noctula 3 - • 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 3 - • 

Steenmarter Martes foina 2 - • 

Vos Vulpes vulpes 1 -  

Watervleermuis Myotis daubentoni 3 -  

Wezel Mustela nivalis 1 7  

 

 
Potenties en evaluatie doelsoorten 

Vleermuizen 

Het gebied heeft een beperkte waarde als foerageergebied voor vleermuizen, waaronder 

de doelsoorten Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) en Rosse vleermuis 

(Nyctalus noctula). De waargenomen aantallen foeragerende dieren zijn laag. 

 

In het gebied zijn géén oudere bomen aanwezig waarin zich verblijfplaatsen van 

vleermuizen kunnen bevinden. Het ophangen van vleermuiskasten kan zorgen voor 

potentiële verblijfplaatsen voor soorten als Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis en 

Grootoorvleermuis (Plecotus auritus). 

 

Het gebied is niet geschikt als foerageergebied of verblijfsgebied voor de doelsoort 

Watervleermuis (Myotis daubentonii). Deze is daarom verwijderd als doelsoort voor het 

gebied (Tabel 12). 

 

Terrestrische zoogdieren 

In het gebied is met name in het volkstuinencomplex aan de westkant (Diverdoatsie) 

voldoende dekking aanwezig om geschikt te zijn als leefgebied voor de diverse 

doelsoorten, waaronder de Dwergmuis (Micromys minutus)  en marterachtigen als 

Steenmarter (Martes foina), Bunzing  (Mustela putorius), Wezel (Mustela nivalis) en 

Hermelijn (Mustela erminea). De Dwergmuis en de Steenmarter komen ook 
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daadwerkelijk in het gebied voor. Het voorkomen van de andere soorten is niet 

aangetoond, maar de soorten kunnen wel worden verwacht. 

 

Het gebied is te beperkt van omvang om te kunnen dienen als leefgebied voor Ree 

(Capreolus capreolus) en Vos (Vulpes vulpes). Deze soorten zijn daarom verwijderd als 

doelsoort voor het gebied (Tabel 12). 

 

Tabel 12 Evaluatie doelsoorten en begeleidende soorten. Voor uitleg afkortingen zie Tabel 3. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam A BD BV SD SV GD GV D O W S M HS NS 

Bunzing Mustela putorius •   • • • •  •    D D 

Dwergmuis Micromys minutus •   • • • •  •    D D 

Egel Erinaceus europaeus • • • • • • •     • D D 

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus •  • • • • •  •    D D 

Grootoorvleermuis Plecotus auritus  • • • •       • D D 

Haas Lepus europaeus •     • •      D D 

Hermelijn Mustela erminea •   • • • •  •    D D 

Konijn Oryctolagus cuniculus • • • • • • • •     D D 

Rosse vleermuis Nyctalus noctula  • • • •  •  • •   D D 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii  • • • •  •  • •  • D D 

Steenmarter Martes foina • • • • •       • D D 

Wezel Mustela nivalis •   • • • •  •    D D 
                

Ree Capreolus capreolus • • • • • • •      D - 

Vos Vulpes vulpes • • • • • • •  •    D - 

Watervleermuis Myotis daubentoni  • • • •    • •   D - 

 

Aanbevelingen 

Aanbevolen wordt de bermen langs de A7 gefaseerd te maaien, waarbij het gebied nooit 

tegelijkertijd in zijn geheel gemaaid wordt. Dit heeft een positief effect op de geschiktheid 

van de bermen als potentieel leefgebied voor diverse soorten terrestrische zoogdieren, 

waaronder de doelsoort Dwergmuis. 

 

Door middel van gerichte voorlichting (folders, cursussen) kunnen bewoners van het 

volkstuinencomplex aangezet worden om voor zoogdieren gunstige maatregelen te 

nemen. Hierbij kan gedacht worden aan: 

• Het ophangen van vleermuiskasten;  

• Het aanleggen van takkenrillen, takkenhopen en bladhopen. Deze kunnen dienen 

als dagrustplaats en overwinteringsplaats voor kleinere terrestrische zoogdieren 

als Egel en marterachtigen; 

• Egelvriendelijke inrichting van tuinen, bijvoorbeeld door de plaatsing van 

zogenaamde egelhuizen. 
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Figuur 7 Linksboven: meetlocatie in de aquatische faunapassage, achter de stuw. De foto laat de stroming in 

het water duidelijk zien. Rechtsboven: de stromingsminnende Riviergrondel werd hier aangetroffen. Midden: de 

beide uiteinden van de terrestrische passage met links een uitgelegd inktbed. Onder: het verloop van de pijp 

onder de A7 kent meerdere hoeken en tevens een helling. 
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2.2.8 Faunapassages 

Methodiek 

In de noordwestelijke hoek van de verbindingszone A7 zuidzijde liggen een aquatische 

en een terrestrische faunapassage (Figuur 3). De aquatische passage (F02) bestaat uit 

een watergang met een stuw aan de zuidzijde van de A7, waardoor vissen wel van het 

zuiden (richting Piccardthofplas) naar het noorden (kerngebied Stadspark) kunnen 

kunnen zwemmen, maar niet in omgekeerde richting. De meetlocatie bevindt zich in een 

relatief breed stuk ten noorden van de A7, dat naar het westen afbuigt in de vorm van 

een sloot (Figuur 3 en 7). Op het punt van de afbuiging zorgt een naar het noorden 

lopende duiker voor de verbinding met een nabijgelegen watergang in het gebied 

Stadspark (Figuur 3). Direct ten oosten van de aquatische passage loopt de terrestrische 

passage F01. Deze bestaat uit een van kunststof gemaakte ronde buis (diameter: 35 

cm), die met met verschillende hoeken en zelfs een helling van de zuidberm naar de 

noordberm van de A7 leidt. Hierbij is het grootste deel van de pijp opgehangen aan de 

bovenkant van het fietstunneltje dat ter plaatse onder de snelweg doorloopt (Figuur 7). 

 

Aquatische passage 

Op 19 mei en 28 oktober 2010 werd aan de noordzijde van de stuw een traject van 30 m 

vanaf de brug (zie Figuur 7) tot in de afbuigende sloot bevist door middel van 

elektrovisserij (zie voor details methodiek Wanink et al. 2008). De gemiddelde 

waterdiepte bedroeg hier circa 70 cm, de gemiddelde stroming circa 20 cm per seconde 

en het doorzicht circa 30 cm (Secchi disc). Er lag een sliblaag met een dikte van 

gemiddeld 15 cm. De vegetatiebedekking bedroeg voor zowel 7% voor emerse vegetatie, 

10% voor submerse vegetatie en 1% voor drijvende planten. 

 

Terrestrische passage 

De terrestrische passage is in het voor- en najaar van 2010 onderzocht volgens de in het 

monitoringsplan (Wanink et al. 2008) gegeven richtlijnen. Hierbij is de aanbevolen 

inktbed-methode gebruikt in een aangepaste versie, waarbij het inktbed en de 

sporenplaat zijn bevestigd op een rubber mat (Figuur 7). Aan het zuidelijke uiteinde van 

de pijp kon een mat met een standaard lengte van 2,5 m worden gebruikt. Omdat dicht bij 

het noordelijke uiteinde een bocht in de pijp zat, werd hier een mat van 1,5 m lengte 

gebruikt. In en voor de ingangen werd tijdens de laatste twee najaarsrondes ook wat 

zand gelegd, om na te kunnen gaan of er dieren naar binnen keken zonder de passage 

te gebruiken. 

 

Resultaten 

Aquatische passage 

Tijdens de voorjaarsbemonstering werd alleen wat eenjarige (geboren in 2009) Baars 

(Perca fluviatilis) gevangen. Deze soort was in een relatief lage dichtheid aanwezig, 

vergeleken met de enige andere in 2010 beviste passage in het gebied Eelderbaan (Berg 

et al. 2010). In het najaar was de dichtheid van jaarklasse 2009 wat hoger en 

vergelijkbaar met die van dezelfde jaarklasse in het gebied Eelderbaan. Er was toen een 

nieuwe jaarklasse (geboren in 2010) aanwezig in dezelfde dichtheid als de eenjarige 

Baars in het voorjaar. Tevens werden in het najaar Riviergrondel (Gobio gobio), Snoek 

(Esox lucius) en Zeelt (Tinca tinca) gevangen. Van alle drie soorten slechts één 
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exemplaar. De Riviergrondel betrof een adulte vis die mogelijk stroomopwaarts wilde 

trekken, maar daarbij werd tegengehouden door de stuw. De Snoek was een juveniel en 

de Zeelt was meerdere jaren oud. 

  

In tegenstelling tot eerder uitgevoerde bemonsteringen met het elektrovisapparaat in 

enkele SES gebieden, werd in de verbindingszone A7 zuidzijde geen Gevlekte 

Amerikaanse rivierkreeft (Orconectus limosus) gevangen. Dit betreft een exoot die 

tegenwoordig in vrijwel alle provincies van Nederland voorkomt, met name in diepere 

plassen. De aanwezigheid van aquatische passages bevordert de verdere verspreiding 

van deze soort en kan in deze worden beschouwd als een negatieve factor. 

 

Op basis van de vangsten kan worden gezegd dat de passage bij de A7 een goede 

passermogelijkheid lijkt te bieden voor vissen die vanuit de Piccardthofplas via de 

watergangen ten zuiden van de A7 naar het gebied Stadspark willen migreren. De 

wateren in de verbindingszone bieden niet voldoende mogelijkheden voor de 

ontwikkeling van een stabiele visgemeenschap. Er zijn voor dit gebied dan ook geen 

doelsoorten en begeleidende soorten vastgesteld. 

 

Terrestrische passage 

In het voorjaar werd de passage onderzocht in de periodes 24 maart – 1 april en 10 – 17 

mei. Voor het najaar waren de onderzoeksperiodes: 13 – 17 september, 4 – 8 oktober en 

26 oktober – 1 november. De beide uiteinden van de pijp waren door het gehele jaar 

goed bereikbaar. Er was geen sprake van woekerende vegetatie. Door de constructie 

van de passage, met een gladde binnenzijde, en helling en meerdere hoeken, waardoor 

doorkijken van de gehele pijp onmogelijk is, was de verwachting dat van deze passage 

weinig gebruik zou worden gemaakt. 

 

De verwachting kwam uit. Alleen tijdens de allerlaatste controle, op 1 november, bleek 

een Huiskat (Felis domesticus) de pijp in noordelijke richting (tegen de helling op) te 

hebben gepasseerd. Wel zijn in het voorjaar enkele katten en een hond een eindje de 

pijp ingelopen, maar niet verder dan het inktbed. Tijdens de laatste twee najaarsrondes 

werden voor in de noordelijke ingang op het zand sporen aangetroffen van een aantal 

ware muizen (Muridae). Op 8 oktober konden enkele exemplaren worden 

gedetermineerd tot op het niveau van Huismuis (Mus domesticus) of Dwergmuis. Deze 

doelsoort is tijdens de zoogdierinventarisaties daadwerkelijk in het gebied aangetroffen 

(paragraaf 2.2.7). De muizen gingen echter niet ver de buis binnen. Voor de doelsoorten 

uit dit gebied lijkt de passage niet geschikt. 

 

Potenties en evaluatie doelsoorten 

Aquatische passage 

Voor de verbindingszone A7 zuidzijde zijn geen doelsoorten vastgesteld. Zoals hierboven 

vermeld, biedt het gebied zelf ook geen mogelijkheden voor een stabiele 

visgemeenschap. Via de aquatische passage kan het gebied echter welk van belang zijn 

voor migratie naar het Stadspark. Op basis van het feit dat het Stadspark meerdere grote 

waterpartijen bevat en de tijdens de bemonstering aangetroffen vissoorten, mag worden 

aangenomen dat in het Stadspark sprake is van een vrij volledige Snoek – Blankvoorn 

visgemeenschap. Zo niet, dan zijn daarvoor zeker kansen aanwezig. Hiervoor is een 
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goede connectiviteit met het zuidwestelijke achterland cruciaal. Daarom wordt 

voorgesteld voor de verbindingszone A7 zuidzijde dezelfde doelsoorten en begeleidende 

soorten vast te stellen als voor het kerngebied Eelderbaan, waar de Snoek – Blankvoorn 

gemeenschap al goed in ontwikkeling is (Berg et al. 2010). Deze soorten worden 

weergegeven in Tabel 13. In 2010 werden van deze lijst één doelsoort (Snoek) en twee 

begeleidende soorten (Baars en Zeelt) aangetroffen. 

Tabel 13 Evaluatie doelsoorten en begeleidende soorten voor vissen. Voor uitleg afkortingen zie Tabel 3. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam A BD BV SD SV GD GV D O W S M HS NS 

Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculaetus          •   - D 

Ruisvoorn Scardinius erythrophthalmus          •   - D 

Snoek Esox lucius          •   - D 
                

Aal Anguilla anguilla          •   - B 

Baars Perca fluviatilis          •   - B 

Blankvoorn Rutilus rutilus          •   - B  

Kleine modderkruiper Cobitis taenia          •   - B 

Kolblei Abramis bjoerkna          •   - B 

Pos Gymnocephalus cernuus          •   - B 

Vetje Leucaspius delineatus          •   - B 

Zeelt Tinca tinca          •   - B 

 

Terrestrische passage 

De passage lijkt slecht passeerbaar voor kleine soorten grondzoogdieren en amfibieën, 

hetgeen wordt bevestigd door de waarnemingen. De bemonstering voegt dan ook niets 

toe aan de in paragraaf 2.2.5 en 2.2.7 geschetste potenties voor respectievelijk amfibieën 

en zoogdieren. 

 

 

Aanbevelingen 

Aquatische passage 

Door de aanwezigheid van de stuw is in de aquatische passage sprake van meer 

stroming dan in de meeste andere SES gebieden. Het positieve effect hiervan uit zich al 

in de aanwezigheid van de Riviergrondel. Hoewel vanuit de gebieden ten zuidwesten van 

de stad Groningen, inclusief de Piccardthofplas, veel interessante soorten hun weg naar 

het Stadspark kunnen vinden via de onderzochte faunapassage, is voor een optimale 

werking ook passeerbaarheid in omgekeerde richting nodig. Aanbevolen wordt om 

mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. 

 

Terrestrische passage 

In zijn huidige vorm lijkt de passage niet goed te functioneren. Er zijn op deze locatie 

echter weinig mogelijkheden voor alternatieven. Wellicht kan verbetering worden geboekt 

door een vlakke, minder gladde bodem in de buis aan te brengen. Tevens zouden dan op 

de hoekpunten doorzichtig kunnen worden gemaakt. Gezien de aangetroffen 

muizensporen bij de noordelijke ingang, zijn er wel dieren aanwezig die van een 

geschikte passage gebruik zouden willen maken. 
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2.3 Samenvatting 

Tabel 14 geeft een samenvatting per soortgroep van het totaal aangetroffen soorten en 

daarnaast hoeveel soorten hiervan doelsoort, begeleidende soort, Flora- en 

faunawetsoort of Rode Lijstsoort zijn. Tabel 15 geeft een overzicht van alle aangetroffen 

doelsoorten en begeleidende soorten. De bijlagen IIb tot en met VII geven een overzicht 

van alle soorten die zijn aangetroffen. 

 

Tabel 14 Totaal aantal aangetroffen soorten per soortgroep voor de A7 zuidzijde. Voor uitleg FF en RL zie 

Tabel 2. 

Soortgroep Aangetroffen soorten Doelsoorten Begeleidende soorten FF RL 

Vaatplanten 97  0  1  1  0 

Dagvlinders 9  1  0  0  0 

Libellen 12  0  0  0  0 

Vissen 4  0  0  0  0 

Amfibieën 1  0  0  1  0 

Vogels 44  0  3  43  5 

Zoogdieren 8  5  0  7  0 

Totaal 175  6  4  52  5 

 

Tabel 15 Overzicht per soortgroep van alle aangetroffen doelsoorten en begeleidende soorten in de A7 

zuidzijde. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Status 
 

Vaatplanten 

Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum  B  
 

Dagvlinders 

Koevinkje Aphantopus hyperantus  D  
 

Vogels 

Grote lijster Turdus viscivorus  B  

Tuinfluiter Sylvia borin  B  

Zwartkop Sylvia atricapilla  B  
 

Zoogdieren 

Dwergmuis Micromys minutus  D  

Egel Erinaceus europaeus  D  

Rosse vleermuis Nyctalus noctula  D  

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii  D  

Steenmarter Martes foina  D  
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3 Opmerkingen en advies ten aanzien van beheer en 

inrichting 

 

 

Belangrijkste natuurwaarden en knelpunten 

Het volkstuinencomplex is van waarde voor vaatplanten, zoogdieren, vogels en 

dagvlinders. Het volkstuinencomplex wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid 

aan vegetatie en de aanwezigheid van boomsingels rondom het terrein. Hierdoor biedt 

het broedgelegenheid en voedsel aan veel algemene vogelsoorten. Enkele soorten 

bereiken hoge dichtheden. Zowel struweelsoorten als boombroeders zijn hier aan te 

treffen. In het gebied zijn echter géén oudere bomen aanwezig waarin zich 

verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen bevinden, wel is binnen het volkstuinencomplex 

voldoende dekking aanwezig om geschikt te zijn als leefgebied voor de diverse 

terrestrische zoogdieren. De sloten aan de noordkant en oostkant van de volkstuinen zijn 

erg beschaduwd en daardoor groeit er weinig submerse vegetatie. Daarnaast staat de 

sloot aan de noordkant van de volkstuinen het grootste deel van de zomer droog 

waardoor er weinig kansen zijn voor watergebonden soorten zoals amfibieën en libellen. 

 

Langs de A7 is het gebied erg smal, waardoor de natuurwaarde hier gering is. De sloot 

parallel aan de snelweg, met aangrenzende berm, ligt zonnig en heeft wel potentie om 

een breed scala aan plantensoorten te bevatten. Momenteel valt de sloot in de zomer 

echter droog waardoor deze is verruigd. Ook bevat de sloot een grote hoeveelheid 

zwerfvuil. 

 

Geheel aan de oostkant is het gebied iets breder. Hier is recent een poel aangelegd 

welke in potentie geschikt is voor diverse watergebonden soorten. Groot knelpunt is 

echter dat deze nu in de zomer droogvalt en volledig is dichtgegroeid met Riet, waardoor 

de kansen voor libellen en amfibieën nu zeer beperkt zijn. Ook de rest van het gebied 

biedt op dit moment weinig kansen aan amfibieën en libellen.  

 

Aanbevelingen ten aanzien van inrichtingsmaatregelen 

Water / Oever 

Aanbevolen wordt om de poel aan de oostkant van het gebied dieper uit te graven en het 

Riet vrijwel geheel te verwijderen. Alleen aan de noordkant van de poel waar de oever 

het steilst is door het naastgelegen fietspad kan eventueel een kleine hoeveelheid Riet 

blijven staan. Op de zuidoever kan zich dan een gevarieerde oevervegetatie ontwikkelen 

die aantrekkelijk is voor verschillende dagvlinders en waar soorten als Brede orchis / 

Rietorchis en Echte koekoeksbloem kunnen gedijen. Door het uitgraven van de poel 

ontstaat een pioniersituatie die geschikt kan zijn voor libellen als de Tengere grasjuffer en 

de Platbuik. 

 

Om de natuurwaarde van de sloot parallel aan de snelweg te verhogen moet deze 

worden uitgebaggerd en worden ontdaan van zwerfvuil. Hier kan dan een interessante 

sloot ontstaan met onder andere soorten als Slangenwortel 
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Om de sloten aan de noord- en oostkant van de volkstuinen geschikt te maken voor 

amfibieën en libellen als de Bruine glazenmaker moet de sloot aan de noordkant worden 

uitgediept, zodat deze in de zomer ook water bevat en moet het slib in de beide sloten 

verwijderd worden om de waterkwaliteit te verbeteren. Bovendien moeten bomen worden 

gekapt, zodat meer licht doordringt in het water en een submerse vegetatie zich kan gaan 

ontwikkelen.  

 

Bosplantsoen / Struweel 

Om ook het oostelijk deel van het gebied aantrekkelijker te maken voor vogels wordt 

aanbevolen struiken en heesters aan te planten tussen het fietspad en de nieuwe afrit. 

 

Overig 

Door middel van gerichte voorlichting (folders, cursussen) kunnen bewoners van het 

volkstuinencomplex aangezet worden om voor zoogdieren gunstige maatregelen te 

nemen. Hierbij kan gedacht worden aan: 

• Het ophangen van vleermuiskasten;  

• Het aanleggen van takkenrillen, takkenhopen en bladhopen. Deze kunnen dienen 

als dagrustplaats en overwinteringsplaats voor kleinere terrestrische zoogdieren en 

amfibieën; 

• Egelvriendelijke inrichting van tuinen, bijvoorbeeld door de plaatsing van 

zogenaamde egelhuizen. 

 

Aanbevelingen ten aanzien van beheersmaatregelen 

Water 

Voor de smalle greppel die met de poel verbonden is aan de oostzijde geldt dat deze 

helemaal vrij gehouden moet worden van Riet en dat deze eventueel wat breder en 

dieper gemaakt kan worden. Zo kan de greppel moeilijker dichtgroeien en beter water 

bevatten wat gunstig is voor soorten als Beekpunge en Dotterbloem.  

 

Gazon/kruidlaag 

De bermen worden twee keer per jaar gefaseerd gemaaid (Bron: Mark Ronda, gemeente 

Groningen). Aanbevolen wordt het gefaseerde maaibeheer voor te zetten, waarbij het 

gebied nooit tegelijkertijd in zijn geheel gemaaid wordt. Dit heeft een positief effect op de 

geschiktheid van de bermen als potentieel leefgebied voor diverse soorten terrestrische 

zoogdieren 

 

Bosplantsoen / Struweel 

Om de dagvlinders die bos en struweel prefereren (Boomblauwtje, Citroenvlinder) te 

stimuleren wordt aanbevolen waardplanten als Klimop en Sporkehout aan te planten dan 

wel te laten staan.  

 

In het volkstuinencomplex dient de grote variatie aan vegetatie in stand gehouden te 

worden om de soortenrijkdom en de aantalen vogels te behouden. Het huidige rommelige 

karakter is gunstig. Het laten staan van dode stammen rondom het terrein kan voordelig 

zijn voor een soort als de Matkop. 
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Tabel 16 Per beheerseenheid de belangrijkste aanbevelingen, uitgesplitst naar beheersmaatregelen en 

inrichtingsmaatregelen. 

Beheereenheid Inrichtingsmaatregelen Beheersmaatregelen 

Water Poel aan oostkant gebied uitgraven en Riet 
verwijderen; 
Sloten uitdiepen zodat deze gehele zomer 
water bevatten; 
Slib verwijderen t.b.v. betere waterkwaliteit. 
 

Greppel aan oostzijde gebied vrijhouden 
van Riet. 

Oever Enkele bomen langs sloten kappen t.b.v. 
meer lichtinval in de sloten. 

 

Gazon/kruidlaag  Gefaseerd maaibeheer voortzetten 

Bosplantsoen Aanplanten Klimop en Sporkehout als 
waardplant voor dagvlinders; 
Takkenrillen, takkenhopen en bladhopen 
aanleggen 

Daar waar Klimop en Sporkehout reeds 
staan deze behouden; 
Laten staan van dode bomen /stammen 
rondom volkstuinencomplex.  

Struweel Struiken en heesters aan te planten tussen 
het fietspad en de nieuwe afrit; 
Takkenrillen, takkenhopen en bladhopen 
aanleggen. 
 

 

Zoom   

Overig Ophangen vleermuiskasten; 
Plaatsen van egelhuizen. 
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Bijlage I Overzicht transecten 

Transectcode Vegetatie Amfibieën Libellen Vlinders Lengte (m) 

AZ T01 •  •  •  •  112 

AZ T02 •  •  •  •  115 

AZ T03 •  
 

•  •  251 
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Bijlage IIa Vegetatie - transecten 

De ligging van de transecten is weergegeven in Figuur 5. 

 

AZT01 

Transect T01 ligt in het uiterste oosten van het gebied rondom een poeltje naast een 

fietspad. Ten tijde van het veldbezoek half mei was de poel slechts zeer beperkt begroeid 

en bevatte deze nog veel water. Aan het einde van het seizoen was de vegetatieve 

bedekking van de poel echter vrijwel volledig geworden en bevatte de poel nog slechts 

heel weinig water. De dominant voorkomende soort in en rond de poel is Riet 

(Phragmites australis) die maar weinig ruimte laat voor andere soorten. Alleen Harig 

wilgenroosje (Epilobium hirsutum), Liesgras (Glyceria maxima), Haagwinde (Convolvulus 

sepium) en Grote lisdodde (Typha latifolia) weten zich nog in redelijke aantallen te 

handhaven. Op delen direct langs het fietspad waar frequent wordt gemaaid en waar de 

grasmat voornamelijk bestaat uit Ruw beemdgras (Poa trivialis) zijn ook nog redelijk wat 

klavers en andere gazonkruiden te vinden. Sporadisch staan langs de oever zaailingen of 

kleine exemplaren van struiken zoals Zomereik (Quercus robur), wilg en Amerikaanse 

vogelkers (Prunus serotina). Door verstoring van de grond door vergraving rond delen 

van de poel is een behoorlijke hoeveelheid kale grond aanwezig langs het transect. 

 

AZT02 

Dit transect ligt langs de oostoever van een brede sloot. De sloot ligt door omliggende 

bosschages erg beschaduwd hoewel langs het transect zelf nauwelijks bomen aanwezig 

zijn. De oevers zijn erg steil waardoor van een waterminnende oevervegetatie geen 

sprake is. Ook waterplanten in de sloot zelf ontbreken vrijwel volledig op een enkele Gele 

lis (Iris pseudacorus) en wat Liesgras na. De vegetatie op de oever bestaat in hoofdzaak 

uit grassen waarbij Gestreepte witbol (Holcus lanatus) verreweg de dominante soort is.  

Verder komt Ruw beemdgras nog in redelijke aantallen voor terwijl andere grassoorten 

slechts af en toe voorkomen. Kruiden zijn zeldzaam hoewel Ridderzuring (Rumex 

obtusifolius) daarop een uitzondering vormt en frequent voorkomt tussen de grassen. 

 

AZT03 

In het westelijke deel van het gebied is een moestuinencomplex aanwezig. T03 ligt 

binnen dit complex langs de rand van een struweel. Het struweel is door de aanplant van 

onder andere fruitdragende struiken zeer soortenrijk en bevat ruim 30 soorten bomen en 

struiken. De bovenlaag van het struweel wordt bepaald door Es (Fraxinus excelsior) die 

ook gelijk de meest voorkomende soort is. Verder komen algemene soorten als Zwarte 

els (Alnus glutinosa), Zachte en Ruwe berk (Betula pubescens en B. pendula), Eenstijlige 

meidoorn (Crataegus monogyna), Wilde liguster (Ligustrum vulgare) en Gewone braam 

(Rubus fruticosa) voor. Wat ongewoner zijn soorten als peer (Pyrus sp.), Wilde 

kamperfoelie (Lonicera periclymenum), Aalbes (Ribes rubrum), Kruisbes (Ribes uva-

crispa) en Brem (Cytisus scoparius). Verder komen vooral langs de rand van het struweel 

diverse grassen en kruiden voor en zijn tussen de struiken diverse stinzenplanten te 

vinden. De meest opvallende stinzenplanten zijn Bosanemoon (Anemone nemorosa), 

Italiaanse aronskelk (Arum italicum), Wilde hyacint (Hyacinthoides non-scripta) en Narcis 

(Narcissus sp.).  
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Bijlage IIb Soortenlijst vegetatie 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Doelsoort Begeleidende soort FF RL 
 

Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum  
 

+  -  -  
 

Gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum  
  

1  -  
 

Aalbes Ribes rubrum  
  

-  -  

Akkerdistel Cirsium arvense  
  

-  -  

Alpenbes Ribes alpinum  
  

-  -  

Amerikaans krentenboompje Amelanchier lamarckii  
  

-  -  

Amerikaanse vogelkers Prunus serotina  
  

-  -  

Appel Malus  
  

-  -  

Bijvoet Artemisia vulgaris  
  

-  -  

Bosandoorn Stachys sylvatica  
  

-  -  

Bosanemoon Anemone nemorosa  
  

-  -  

Bosveldkers Cardamine flexuosa  
  

-  -  

Brem Cytisus scoparius  
  

-  -  

Dwergmispel Cotoneaster  
  

-  -  

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna  
  

-  -  

Egelantier Rosa rubiginosa  
  

-  -  

Es Fraxinus excelsior  
  

-  -  

Fioringras Agrostis stolonifera  
  

-  -  

Gele lis Iris pseudacorus  
  

-  -  

Gestreepte witbol Holcus lanatus  
  

-  -  

Gewone braam Rubus fruticosus  
  

-  -  

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus  
  

-  -  

Gewone hoornbloem Cerastium fontanum vulgare  
  

-  -  

Gewone rolklaver Lotus corniculatus  
  

-  -  

Gewone smeerwortel Symphytum officinale  
  

-  -  

Gewone vlier Sambucus nigra  
  

-  -  

Gewoon speenkruid Ficaria verna verna  
  

-  -  

Gladde iep Ulmus minor  
  

-  -  

Grauwe wilg en rossige wilg Salix cinerea  
  

-  -  

Grote brandnetel Urtica dioica  
  

-  -  

Grote lisdodde Typha latifolia  
  

-  -  

Grote vossenstaart Alopecurus pratensis  
  

-  -  

Grote weegbree Plantago major major  
  

-  -  

Haagbeuk Carpinus betulus  
  

-  -  

Haagwinde Convolvulus sepium  
  

-  -  

Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum  
  

-  -  

Hazelaar Corylus avellana  
  

-  -  

Heermoes Equisetum arvense  
  

-  -  

Heggenwikke Vicia sepium  
  

-  -  

Hondsdraf Glechoma hederacea  
  

-  -  

Hondsroos Rosa canina  
  

-  -  

Hulst Ilex aquifolium  
  

-  -  

Italiaanse aronskelk Arum italicum  
  

-  -  

Kerspruim Prunus cerasifera  
  

-  -  

Kleefkruid Galium aparine  
  

-  -  

Klein kroos Lemna minor  
  

-  -  

Kleine klaver Trifolium dubium  
  

-  -  

Klimop Hedera helix  
  

-  -  

Kraakwilg Salix fragilis  
  

-  -  

Kropaar Dactylis glomerata  
  

-  -  

Kruipend zenegroen Ajuga reptans  
  

-  -  

Kruipende boterbloem Ranunculus repens  
  

-  -  

Kruisbes Ribes uva-crispa  
  

-  -  

Kweek Elytrigia repens  
  

-  -  
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Doelsoort Begeleidende soort FF RL 

Late guldenroede Solidago gigantea  
  

-  -  

Lelietje-van-dalen Convallaria majalis  
  

-  -  

Liesgras Glyceria maxima  
  

-  -  

Look-zonder-look Alliaria petiolata  
  

-  -  

Narcis Narcissus  
  

-  -  

Oranje havikskruid Hieracium aurantiacum  
  

-  -  

Paardenbloem Taraxacum officinale  
  

-  -  

Peer Pyrus communis  
  

-  -  

Perzikkruid Persicaria maculosa  
  

-  -  

Peterseliebraam Rubus laciniatus  
  

-  -  

Pitrus Juncus effusus  
  

-  -  

Prachtframboos Rubus spectabilis  
  

-  -  

Reuzenberenklauw Heracleum mantegazzianum  
  

-  -  

Ridderzuring Rumex obtusifolius  
  

-  -  

Riet Phragmites australis  
  

-  -  

Rietgras Phalaris arundinacea  
  

-  -  

Robertskruid Geranium robertianum  
  

-  -  

Rode klaver Trifolium pratense  
  

-  -  

Rode kornoelje Cornus sanguinea  
  

-  -  

Rood zwenkgras Festuca rubra  
  

-  -  

Ruw beemdgras Poa trivialis  
  

-  -  

Ruwe berk Betula pendula  
  

-  -  

Scherpe boterbloem Ranunculus acris  
  

-  -  

Sedum Sedum  
  

-  -  

Slipbladige ooievaarsbek Geranium dissectum  
  

-  -  

Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana  
  

-  -  

Smalle weegbree Plantago lanceolata  
  

-  -  

Sneeuwbes Symphoricarpos  
  

-  -  

Stinkende gouwe Chelidonium majus  
  

-  -  

Veldbeemdgras Poa pratensis  
  

-  -  

Veldzuring Rumex acetosa  
  

-  -  

Vogelmuur Stellaria media  
  

-  -  

Wilde hyacint Hyacinthoides non-scripta  
  

-  -  

Wilde liguster Ligustrum vulgare  
  

-  -  

Witte klaver Trifolium repens  
  

-  -  

Witte paardenkastanje Aesculus hippocastanum  
  

-  -  

Zachte berk Betula pubescens  
  

-  -  

Zachte dravik Bromus hordeaceus  
  

-  -  

Zevenblad Aegopodium podagraria  
  

-  -  

Zilverschoon Potentilla anserina  
  

-  -  

Zomereik Quercus robur  
  

-  -  

Zuurbes Berberis vulgaris  
  

-  -  

Zwarte els Alnus glutinosa  
  

-  -  

Totaal vaatplanten 97  0  1  1  0 
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Bijlage III Soortenlijst dagvlinders 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Doelsoort Begeleidende soort FF RL 
 

Koevinkje Aphantopus hyperantus  +  
 

-  -  
 

Atalanta Vanessa atalanta  
  

-  -  

Bont zandoogje Pararge aegeria  
  

-  -  

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni  
  

-  -  

Dagpauwoog Aglais io  
  

-  -  

Klein geaderd witje Pieris napi  
  

-  -  

Klein koolwitje Pieris rapae  
  

-  -  

Kleine vos Aglais urticae  
  

-  -  

Oranjetipje Anthocharis cardamines  
  

-  -  

Totaal dagvlinders 9  1  0  0  0 
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Bijlage IV Soortenlijst libellen 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Doelsoort Begeleidende soort FF RL 
 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella  
  

-  -  

Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes  
  

-  -  

Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea  
  

-  -  

Grote roodoogjuffer Erythromma najas  
  

-  -  

Heidelibel Sympetrum  
  

-  -  

Houtpantserjuffer Lestes viridis  
  

-  -  

Lantaarntje Ischnura elegans  
  

-  -  

Paardenbijter Aeshna mixta  
  

-  -  

Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum  
  

-  -  

Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum  
  

-  -  

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula  
  

-  -  

Watersnuffel Enallagma cyathigerum  
  

-  -  

Totaal libellen 12  0  0  0  0 
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Bijlage V Soortenlijst amfibieën 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Doelsoort Begeleidende soort FF RL 
 

Gewone pad Bufo bufo  
  

1  -  

Totaal amfibieën 1  0  0  1  0 
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Bijlage VI Soortenlijst vissen 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Doelsoort Begeleidende soort FF RL 
 

Baars Perca fluviatilis  
  

-  -  

Riviergrondel Gobio gobio  
  

-  -  

Snoek Esox lucius  
  

-  -  

Zeelt Tinca tinca  
  

-  -  

Totaal vissen 4  0  0  0  0 
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Bijlage VII Soortenlijst vogels 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Doelsoort Begeleidende soort FF RL 
 

Grote lijster Turdus viscivorus  
 

+  +  -  

Tuinfluiter Sylvia borin  
 

+  +  -  

Zwartkop Sylvia atricapilla  
 

+  +  -  
 

Grutto Limosa limosa  
  

+  7  

Huismus Passer domesticus  
  

+  7  

Koekoek Cuculus canorus  
  

+  6  

Ransuil Asio otus  
  

+  6  

Visdief Sterna hirundo  
  

+  6  
 

Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca  
  

+  -  

Boomkruiper Certhia brachydactyla  
  

+  -  

Braamsluiper Sylvia curruca  
  

+  -  

Ekster Pica pica  
  

+  -  

Fitis Phylloscopus trochilus  
  

+  -  

Gaai Garrulus glandarius  
  

+  -  

Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus  
  

+  -  

Grasmus Sylvia communis  
  

+  -  

Groenling Chloris chloris  
  

+  -  

Grote bonte specht Dendrocopos major  
  

+  -  

Grote Canadese gans Branta canadensis  
  

+  -  

Heggenmus Prunella modularis  
  

+  -  

Houtduif Columba palumbus  
  

+  -  

Kauw Corvus monedula  
  

+  -  

Kleine mantelmeeuw Larus fuscus  
  

+  -  

Kokmeeuw Larus ridibundus  
  

+  -  

Koolmees Parus major  
  

+  -  

Meerkoet Fulica atra  
  

+  -  

Merel Turdus merula  
  

+  -  

Pimpelmees Parus caeruleus  
  

+  -  

Putter Carduelis carduelis  
  

+  -  

Roodborst Erithacus rubecula  
  

+  -  

Scholekster Haematopus ostralegus  
  

+  -  

Spreeuw Sturnus vulgaris  
  

+  -  

Staartmees Aegithalos caudatus  
  

+  -  

Stormmeeuw Larus canus  
  

+  -  

Tjiftjaf Phylloscopus collybita  
  

+  -  

Turkse tortel Streptopelia decaocto  
  

+  -  

Vink Fringilla coelebs  
  

+  -  

Waterhoen Gallinula chloropus  
  

+  -  

Wilde eend Anas platyrhynchos  
  

+  -  

Winterkoning Troglodytes troglodytes  
  

+  -  

Witte kwikstaart Motacilla alba  
  

+  -  

Zanglijster Turdus philomelos  
  

+  -  

Zwarte kraai Corvus corone  
  

+  -  
 

Stadsduif Columba livia domestica  
  

-  -  

Totaal vogels 44  0  3  43  5 
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Bijlage VIII Soortenlijst zoogdieren 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Doelsoort Begeleidende soort FF RL 
 

Rosse vleermuis Nyctalus noctula  +  
 

3  -  

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii  +  
 

3  -  

Steenmarter Martes foina  +  
 

2  -  

Dwergmuis Micromys minutus  +  
 

1  -  

Egel Erinaceus europaeus  +  
 

1  -  
 

Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus  
  

3  -  

Mol Talpa europaea  
  

1  -  
 

Huiskat Felis catus  
  

-  -  

Totaal zoogdieren 8  5  0  7  0 

 

 


