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Landschap verbindt  

Landschapsbeheer Flevoland streeft naar ontwikkeling,  

beheer en behoud van een ecologisch waardevol 

landschap met een streekeigen karakter, zowel in het 

landelijk als stedelijk gebied.  

Samen met bewoners, overheden en agrariërs zoekt 

Landschapsbeheer naar kansen voor natuur en 

landschap. 

 

 

Het werk van Landschapsbeheer Flevoland is onder te 

verdelen in vier werkvelden : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgerparticipatie  

Landschapsbeheer stimuleert betrokkenheid van 

bewoners bij de natuur en het landschap in de eigen 

leefomgeving. Samen verantwoordelijk voor de inrichting 

en het beheer van de eigen ‘achtertuin’.  

                                                                    

 

Soortenbeheer  

In het Flevolandse landschap horen tal van plant- en 

diersoorten. De (tijdelijke) aanvullende maatregelen die 

Landschapsbeheer uitvoert, dragen bij aan het 

realiseren van een zelf functionerend ecosysteem.  

 

 

Cultuurhistorie en Aardkunde                                             

De geschiedenis van Flevoland heeft mens en landschap 

bepaald. Om de eigen leefomgeving goed te begrijpen 

speelt kennis van het ontstaan van het gebied een 

belangrijke rol.  

                                                                          

 

Landschap  

Singels, laanbomen, bermen, dijken, dorpsbossen, 

weilanden, akkers, stedelijk groen en groot open water 

zijn dragers van het landschap. Beheer, behoud en 

ontwikkeling van deze landschapselementen dragen bij 

aan de beleving van ons landschap.  

 

Colofon 

Titel : Wijziging bestemmingsplan: Netl, ecologische effecten 
Auteur   : J. Nagel en R. Wielink 

Datum   : maart 2020 

                                         (wijziging rapportage: bijlage 2 toegevoegd (natura2000-gebieden) in                 

februari 2021). 

Foto’s   : J. Nagel 
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Samenvatting 
Netl wil, op de gronden nabij Leemringweg 19 te Kraggenburg, zich verder ontwikkelen tot een 

recreatie- en evenemententerrein. Daarvoor is een bestemmingswijziging noodzakelijk. Dit 

document geeft uitsluitsel of er soorten of beschermde terreinen in de omgeving zijn, die de 

wijziging van het bestemmingsplan kunnen blokkeren.  

Er komen verschillende beschermde soorten voor in of vlakbij het terrein van Netl. Geen van deze 

soorten zal een wijziging in het bestemmingsplan volledig blokkeren. Wel vragen sommige 

soorten aandacht bij de inrichting en/of uitvoering van de plannen (tabel 1).  

Tabel 1, overzicht soorten met aandachtspunten. Geel: enige aandacht. Oranje: enige beperkingen. Rood: soort heeft veel 
invloed op de inrichting van het gebied. 

Beperkingen spelen vooral langs de randen van Netl, en dan met name langs de Zwolse Vaart en 

de bosrand Voorsterbos – Netl. Ontwikkelingen op deze locaties vragen maatwerk vanwege het 

voorkomen van beschermde soorten en de status van het Voorsterbos en Zwolse Vaart als NNN-

terreinen. Negatieve invloed op deze terreinen dient voorkomen te worden. Hierbij moet 

bijvoorbeeld gedacht worden aan: invloed van licht, geluid en recreatie. Op voorhand is nu niet te 

bepalen op welke wijze activiteiten in deze zone plaats kunnen Als er meer duidelijk is over de 

precieze inrichting en gebruik van het terrein, zal nader onderzoek nodig zijn om te bepalen welke 
soorten precies beïnvloed worden door de activiteiten en hoe (eventueel) gemitigeerd kan 

worden. 

 

Daarnaast liggen er in de omgeving van Netl, Natura2000-gebieden. De nabijgelegen 

Natura2000-gebieden zijn : 

- Weerribben (9,3 km)  

- Wieden (7,5 km) 

- Zwarte Meer (6,7 km)  

- Ketel & Vossenmeer (8,5 km)   
De ontwikkelingen bij Netl mogen geen negatieve invloed hebben op deze gebieden. De extra 

recreatieve druk die de bestemmingswijziging kan opleveren in die natuurgebieden, is 

verwaarloos klein. Er is dan ook geen reden om te veronderstellen dat de ontwikkelingen effect 

hebben op een van de Natura2000 gebieden. Wel kan het zo zijn dat er een effect is door een 

verhoogde stikstofdepositie. Netl onderzoekt zelf of een aerius-analyse noodzakelijk is.  

 

Soort Blokkeert de soort(groep) de bestemmingswijziging?  
Das Nee  
Steenmarter Nee  
Boommarter Nee  
Franjestaart / gewone grootoorvleermuis Nee  
Meer- en watervleermuis Nee  
Tweekleurige vleermuis en bosvleermuis Nee  
Gewone dwergvleermuis en laatvlieger Nee  
Rosse vleermuis Nee  
Ruige dwergvleermuis Nee  
Otter Nee  
Ringslang Nee  
Rugstreeppad Nee  
Gevlekte witsnuitlibel Nee  
Grote vos Nee  
Grote weerschijnvlinder Nee  
Noordse winterjuffer Nee  
Stofzaad Nee  
Jaarrond beschermde vogels Nee  
Broedende vogels Nee (rekening mee houden binnen broedseizoen)  
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Inleiding 
 
Netl, De Wildste Tuin (in het vervolg Netl), wil op de gronden nabij Leemringweg 19  te 

Kraggenburg zich verder ontwikkelen tot een recreatie- en evenemententerrein. 

 

Een van de onderwerpen die dan aandacht vraagt, is een wijziging van het bestemmingsplan. Om 

duidelijkheid te hebben of deze bestemmingsplanwijziging plaats kan vinden, mag de 

ontwikkeling niet zodanig zijn dat de aanwezige beschermde diersoorten en/of de doelstellingen 

van de nabijgelegen natuurterreinen onomkeerbaar beschadigd raken. In dat geval zou de 

bestemmingsplanwijziging geen doorgang kunnen vinden. 

 

Er is al eerder onderzoek gedaan naar de natuurwaarden van dit terrein (Reinhold, J., 2015. 

Natuurwaarden Netl-Kraggenburg). Dit onderzoek was drie jaar geldig. Met het oog op de 

mogelijke ontwikkelingen en de vernieuwde Wet natuurbescherming (voorheen flora- en 

faunawet), is het noodzakelijk om opnieuw een analyse te maken. 

 

Doel van dit document is om inzicht te geven in de aanwezige beschermde soorten in de 

omgeving van het terrein en om te toetsen of de wezenlijke kenmerken en waarden van de 

nabijgelegene NNN-gebieden onomkeerbaar beschadigd kan raken en wat de mogelijke invloed is 

op de nabijgelegen Natura2000-gebieden.  
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Methode  
 

De vraagstelling voor dit onderzoek bestaat uit de volgende elementen:  

- Welke beschermde soorten komen (mogelijk) voor in het plangebied en heeft de ontwikkeling 

van een recreatie- en evenemententerrein (onomkeerbaar) negatief effect op deze soorten? Zo ja, 

met welke aspecten moet globaal rekening gehouden worden?  

- Tast de komst van een recreatie- en evenemententerrein de wezenlijke kenmerken en waarden 

(onomkeerbaar) aan van de nabijgelegen NNN-terreinen en/of zijn er (negatieve) effecten op 

nabijgelegen Natura2000-gebieden?  

- Heeft de ontwikkeling van een recreatie- en evenemententerrein dusdanig effect op de 

aanwezige beschermde diersoorten en/of de wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN dat 

de bestemmingswijziging niet kan plaatsvinden? Wat zijn aandachtspunten bij de eventuele 

wijziging van het bestemmingsplan op gebied van natuurwaarden? 

 

Samenstellen lijst aanwezige beschermde soorten 

De Wet natuurbescherming kent een lange lijst van beschermde soorten. Om inzicht te krijgen in 

de mogelijk aanwezige beschermde soorten binnen het plangebied is eerst een lijst gemaakt van 

de aanwezige beschermde soorten in de Noordoostpolder. Daarbij is uitgegaan van de bekende 

verspreiding van soorten. Zowel recent als in het verleden. Ook heeft de onderzoeker van 

Landschapsbeheer Flevoland op 5 februari 2020 een veldbezoek afgelegd om de potentie van 

het gebied te beoordelen.  

Ook van soorten, waarvan waarnemingen bekend zijn maar die mogelijk dwaalgast zijn, zijn 

meegenomen. 

Niet meegenomen zijn de niet-broedende vogels. Op de lijst staan een aantal vogelsoorten die 

alleen als wintergast in Nederland verblijven. Het zijn vaak watervogels waarvoor gebieden zijn 

aangewezen (Natura 2000 en NNN).  

 

Vrijstelling Flevoland 

Per provincie is een lijst samengesteld van soorten waarvoor een vrijstelling geldt. Dit zijn meestal 

algemeen voorkomende soorten die door geplande ruimtelijke ontwikkelingen niet bedreigd 
worden in hun staat van instandhouding. Voor deze soorten hoeft dan ook (bijna) nooit een 

ontheffing Wet natuurbescherming aangevraagd te worden. Deze soorten zijn daarom niet 

opgenomen in de analyse. 

 

(Mogelijk) voorkomen binnen het terrein van Netl 

Er is gekozen om de lijst van (mogelijk) aanwezige soorten in het gebied liever groter te maken 

dan waarschijnlijk het geval is. Dus als een soort mogelijk voorkomt in de Noordoostpolder en de 

soort zou, gezien zijn ecologie, kunnen leven in het huidige studiegebied dan zal de soort 

aangemerkt worden als (mogelijk) voorkomend. 

Mocht uit deze studie blijken dat de (mogelijk) aanwezige beschermde soorten geen belemmering 

vormen voor de bestemmingswijziging, dan is nader onderzoek niet meer nodig. Als er wel 

belemmeringen optreden is ook duidelijk naar welke soorten nader onderzoek verricht moet 

worden. 

 

Soorten die bij een verdere ontwikkeling aandacht vragen 

Naar aanleiding van bovenstaande analyses ontstaat een lijst met soorten die mogelijk 

voorkomen in het gebied en die in elk geval nadere aandacht vragen. Belangrijk hierbij zijn twee 

zaken: 

 Kan de soort de verdere ontwikkeling van Netl daadwerkelijk blokkeren? 

 Vraagt de soort wel aandacht bij de nadere detaillering en uitvoering van het plan, maar is 
het onwaarschijnlijk dat het plan volledig blokkeert? 

Per soort(groep) zal een korte omschrijving gemaakt worden waarom de soort op de lijst staat en 

een inschatting van de risico’s als de soort(groep) daadwerkelijk voorkomt.  
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NNN-terreinen en Natura2000 

Binnen dit onderzoek zijn de mogelijke effecten op de nabij gelegen NNN-terreinen onderzocht.  

Het terrein van Netl ligt nabij de Zwolsevaart en het Voorsterbos. Dit zijn gebieden die onderdeel 

uitmaken van Natuur Netwerk Nederland (NNN), maar beiden vallen onder een andere 

beschrijving. Voor deze gebieden zijn wezenlijke kenmerken en waarden geraadpleegd en heeft 

een analyse plaatsgevonden of de geplande activiteiten bij Netl schadelijk kunnen zijn voor deze 

kenmerken en waarden.. Sinds 2019 is de informatie over de wezenlijke kenmerken en waarden 

via de website www.nnn.flevoland.nl te raadplegen 
 
Natura2000 (zie ook bijlage 2) 

Nederland kent ruim 160 Natura 2000-gebieden. Dit netwerk bestaat uit gebieden die zijn 

aangewezen onder de Vogelrichtlijn en onder de Habitatrichtlijn. De ontwikkelingen bij Netl 

mogen geen negatieve invloed hebben op deze gebieden. 

 

Op enige afstand van Netl liggen Natura2000 gebieden. Te weten: 

- Weerribben (9,3 km)  

- Wieden (7,8 km) 

- Zwarte Meer (6,4 km)  

- Ketel & Vossenmeer (8,5 km) 

 
Informatie over de locatie van Natura2000 gebieden te vinden  via: 
https://www.natura2000.nl/gebieden 

 

  

http://www.nnn.flevoland.nl/
https://www.natura2000.nl/gebieden
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Resultaat 
 

Beschermde soorten 
 
Om inzicht te krijgen in de soorten die mogelijk voorkomen op het terrein van Netl, is een lijst 

gemaakt van beschermde soorten. Zie hiervoor tabel 2. De met rood gearceerde soorten worden 

in dit hoofdstuk nader geanalyseerd.  

 
Tabel 2: Beschermde soorten van de Wet natuurbescherming in de Noordoostpolder. Voor de vogels is de 

lijst beperkt tot de broedende vogels en behorende bij bijzondere artikelen van de Vogelrichtlijn. 

Aangegeven is binnen welk artikel de soort valt en of er een vrijstelling geldt binnen Flevoland. Voor het 

terrein van Netl is aangegeven of de soort mogelijk voorkomt (N). Groen zijn de soorten van de 

vrijstellingslijst, blauw zijn vogelsoorten met een bijzondere beschermingsstatus maar waarbij de 

broedende vogels moeten worden ontzien. Het zijn de rood gekleurde soorten die op termijn (ook buiten de 

reproductieperiode)  aandacht vragen. 
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Vogels appelvink VR         N 

Vogels baardman VR         N 

Vogels bergeend VR         N 

Vogels blauwborst VR         N 

Vogels boerenzwaluw VR         N 

Vogels bonte vliegenvanger VR         N 

Vogels boomklever VR         N 

Vogels boomkruiper VR         N 

Vogels boompieper VR         N 

Vogels boomvalk VR         N 

Vogels bosrietzanger VR         N 

Vogels braamsluiper VR         N 

Vogels brandgans VR         N 

Vogels buizerd VR         N 

Vogels cetti's zanger VR         N 

Vogels ekster VR         N 

Vogels fitis VR         N 

Vogels fluiter VR         N 

Vogels gekraagde roodstaart VR         N 

Vogels gele kwikstaart VR         N 

Vogels gierzwaluw VR         N 

Vogels goudhaan VR         N 

Vogels grasmus VR         N 

Vogels graspieper VR         N 

Vogels grauwe klauwier VR         N 

Vogels grauwe vliegenvanger VR         N 

Vogels groenling VR         N 

Vogels grote bonte specht VR         N 

Vogels havik VR         N 

Vogels heggenmus VR         N 

Vogels huismus VR         N 

Vogels huiszwaluw VR         N 
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Vogels ijsvogel VR         N 

Vogels kerkuil VR         N 

Vogels kleine karekiet VR         N 

Vogels kneu VR         N 

Vogels koolmees VR         N 

Vogels kruisbek VR         N 

Vogels kuifmees VR         N 

Vogels matkop VR         N 

Vogels nachtegaal VR         N 

Vogels oeverzwaluw VR         N 

Vogels pimpelmees VR         N 

Vogels putter VR         N 

Vogels ransuil VR         N 

Vogels rietgors VR         N 

Vogels rietzanger VR         N 

Vogels roodborst VR         N 

Vogels roodborsttapuit VR         N 

Vogels sperwer VR         N 

Vogels spotvogel VR         N 

Vogels spreeuw VR         N 

Vogels sprinkhaanzanger VR         N 

Vogels tjiftjaf VR         N 

Vogels torenvalk VR         N 

Vogels tuinfluiter VR         N 

Vogels wielewaal VR         N 

Vogels winterkoning VR         N 

Vogels witte kwikstaart VR         N 

Vogels zwarte kraai VR         N 

Vogels zwarte roodstaart VR         N 

Vogels zwartkop VR         N 

Zoogdieren aardmuis     AS x   N 

Zoogdieren boommarter     AS     N 

Zoogdieren bosmuis     AS x   N 

Zoogdieren bosvleermuis   HR       N 

Zoogdieren bunzing     AS x   N 

Zoogdieren das     AS     N 

Zoogdieren dwergmuis     AS x   N 

Zoogdieren dwergspitsmuis     AS x   N 

Zoogdieren egel     AS x   N 

Zoogdieren franjestaart   HR       N 

Zoogdieren gewone bosspitsmuis     AS x   N 

Zoogdieren 
gewone 
dwergvleermuis   HR       N 

Zoogdieren 
gewone 
grootoorvleermuis   HR       N 

Zoogdieren haas     AS x   N 

Zoogdieren hermelijn     AS x   N 

Zoogdieren huisspitsmuis     AS x   N 

Zoogdieren kleine dwergvleermuis   HR   x   N 

Zoogdieren konijn     AS x   N 

Zoogdieren laatvlieger   HR       N 

Zoogdieren meervleermuis   HR       N 

Zoogdieren otter   HR       N 

Zoogdieren ree     AS x   N 

Zoogdieren rosse vleermuis   HR       N 
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Zoogdieren rosse woelmuis     AS x   N 

Zoogdieren ruige dwergvleermuis   HR       N 

Zoogdieren steenmarter     AS     N 

Zoogdieren tweekleurige vleermuis   HR       N 

Zoogdieren veldmuis     AS x   N 

Zoogdieren vos     AS x   N 

Zoogdieren watervleermuis   HR       N 

Zoogdieren wezel     AS x   N 

Zoogdieren woelrat     AS x   N 

Amfibiëen bruine kikker     AS x   N 

Amfibiëen gewone pad     AS x   N 

Amfibiëen 
kleine 
watersalamander     AS x   N 

Amfibiëen meerkikker     AS     N 

Amfibiëen 
middelste groene 
kikker/bastaard kikker     AS x   N 

Amfibiëen rugstreeppad   HR       N 

Reptielen ringslang     AS     N 

Insecten gevlekte witsnuitlibel   HR       N 

Insecten grote vos     AS     N 

Insecten 
grote 
weerschijnvlinder     AS     N 

Insecten noordse winterjuffer   HR       N 

Planten stofzaad           N 
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Das 

De das is met zijn typische uiterlijk met bijna geen ander zoogdier te verwarren. Burchten graaft 

de das het liefst in bosjes, maar foerageren doet het dier graag op weiden en akkers. Het 

verspreidingsbeeld van de das wisselt in Flevoland sterk, omdat de das bijna geen vaste voet aan 

de grond krijgt in Flevoland. 

In de directe omgeving van Netl komt de das op dit moment niet voor. Het terrein zelf is ook niet 

erg aantrekkelijk voor deze soort en heeft weinig potentie. De bosjes op het terrein zijn te klein en 

staan teveel onder invloed van recreatie. Er hoeft op dit moment geen rekening gehouden te 

worden met de das. Daarmee zal de soort de wijziging in het bestemmingsplan ook niet 

blokkeren. 

 

Steenmarter 

De steenmarter wordt gemeld uit de regio van de Leemringweg (Heemskerk, 2011). De soort is 

vrij sterk gebonden aan gebouwen alwaar het dier haar jongen grootbrengt. Jagen doet het dier in 

stedelijk, agrarisch of bosrijk gebied. De steenmarter is een echte cultuurvolger geworden en 

neemt in Nederland in aantal toe.  

Het gebied van Netl is redelijk goed jachtgebied en minder geschikt als voortplantingsgebied: er 

zijn maar weinig gebouwen. 

De geplande ontwikkelingen en de ligging ervan in het gebied vormen mogelijk een bedreiging 

voor de steenmarter, maar er wordt niet verwacht dat de voorgenomen ontwikkelingen grote 

beperkingen met zich meebrengt. De soort zal een wijziging in het bestemmingsplan niet 

blokkeren. Ook zal het bij de inrichting van het gebied redelijk makkelijk zijn om rekening te 

houden met deze soort. 

 

Boommarter 

De boommarter komt zeker in het Voorsterbos voor. Netl is als jachtgebied redelijk geschikt, maar 

voor boommarter niet geschikt om een verblijfplaats te hebben. Er zijn geen oude bossen op het 

terrein waar het dier jongen in groot kan brengen. Verwacht wordt dat de boommarter 

onregelmatig gebruikt maakt van het gebied en in het bijzonder dan de delen die grenzen aan het 

Voorsterbos en/of Zwolse Vaart. 

De geplande ontwikkelingen en de ligging ervan in het gebied vormen mogelijk een bedreiging 

voor de boommarter, maar bij de inrichting kan hier eenvoudig rekening mee gehouden worden 

door de grenzen aan het Voorsterbos en/of Zwolse Vaart te ontzien. Er is geen reden om te 

veronderstellen dat de boommarter de wijziging in het bestemmingsplan blokkeert. Ook zal het bij 

de inrichting en gebruik van het gebied redelijk makkelijk zijn om rekening te houden met deze 

soort.  

 

Franjestaart en gewone grootoorvleermuis 

Franjestaart en gewone grootoorvleermuis zijn twee vleermuissoorten die overwinteren in een 

winterverblijf in het Waterloopbos op enkele kilometers afstand van het Netl-terrein 

(waarnemingen Landschapsbeheer). Franjestaart en gewone grootoorvleermuis jagen in bossen 

en kleinschalig landschap. De kans dat zij jagen boven het terrein van Netl is daarmee klein maar 

ook niet uitgesloten. Verstoring door lichtbronnen, geluid, menselijk handelen is bij deze soorten 

niet bekend. Zomerverblijfplaatsen bestaan bij deze soorten uit holle bomen (en gebouwen: 

gewone grootoorvleermuis).  

De franjestaart en gewone grootoorvleermuis zullen de wijziging in het bestemmingsplan niet 

blokkeren, maar behoeven wel enige aandacht.  

Bij werkzaamheden aan bestaande gebouwen moet van tevoren onderzocht worden of er een 

verblijfplaats is van de gewone grootoorvleermuis. Indien er bomen gekapt worden, moet van 

tevoren duidelijk zijn of er holle bomen aanwezig zijn die mogelijk gebruikt worden als 

verblijfplaats. Holle bomen worden niet verwacht op Netl, gezien de leeftijd van de bomen.  
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Meer- en watervleermuis 

Water- en meervleermuis zijn sterk water gebonden vleermuissoorten. Zij jagen bij voorkeur vlak 

boven het wateroppervlak. De meervleermuis doet dit vooral boven grotere wateren (Zwolse Vaart 

of Kadoelermeer), watervleermuis vaker boven kleinere wateren (maar ook boven Zwolse vaart).  

Onderzoek toont aan dat meervleermuis waarschijnlijk een verblijfplaats heeft in de bebouwing 

van Kraggenburg (Reinhold et al , 2007). Watervleermuis huist liever in een holle boom. Beide 

soorten zijn gevoelig voor lichtverstoring. Vooral op de vliegroute tussen verblijfplaats en 

jachtgebied worden trajecten met licht gemeden. Boven de Zwolse Vaart vliegen in elk geval 

meervleermuizen en zeer waarschijnlijk ook watervleermuizen.  

Deze soorten zullen een wijziging in het bestemmingsplan niet blokkeren. Maar bij de inrichting 

zal sterk rekening gehouden moeten worden met deze soorten.  

De recreatieplas is mogelijk jachtgebied van de watervleermuis. Omdat de soort gevoelig is voor 

lichtverstoring, moet hier bij de inrichting rekening mee gehouden worden. Licht op de 

recreatieplas dient voorkomen te worden. Daarnaast is de Zwolse Vaart een belangrijke 

lijnstructuur, die de beide soorten graag volgen. Licht op de Zwolse Vaart dient ook voorkomen te 

worden.  

 

Bosvleermuis en tweekleurige vleermuis 

De bosvleermuis is een zeldzame verschijning. Deze soort jaagt vooral boven boomkronen, op 

open plekken in het bos, boven waterpartijen en in een parkachtige omgeving (soms bij 

lantarenpalen). De dichtstbijzijnde waarnemingen zijn gedaan bij Urk en bij de Weerribben.   

Ook de tweekleurige vleermuis is een zeldzame verschijning. Waarnemingen in Flevoland zijn 

bekend uit de regio Urk. Het jachtgedrag lijkt op dat van de laatvlieger en rosse vleermuis.  

Voor beide soorten heeft het plangebied vooral potentie als jachtgebied. Verblijfplaatsen worden 

niet verwacht, vanwege het ontbreken van oudere bomen waardoor er geen boomholtes verwacht 

worden. Mogelijk zijn de gebouwen op het terrein wel geschikt. 

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor verblijfplaatsen van deze soorten in het 

Voorsterbos. Het aantreffen van verblijfplaatsen voor deze soorten zou de bestemmingswijziging 

niet blokkeren, maar wel grote invloed hebben op de inrichting van het gebied.  

 

Gewone dwergvleermuis en laatvlieger 

De gewone dwergvleermuis en laatvlieger zijn twee vleermuissoorten die overdag in gebouwen 

huizen. Beide behoren tot de algemeenste vleermuissoorten van Flevoland. Beide soorten zijn 

ook weinig kritisch betreffende het jachtgebied: halfopen landschappen hebben de voorkeur, 

zeker in combinatie met water. Zeer open agrarische gebieden zijn minder geliefd. Het Netl-

terrein is daarmee een geschikt gebied. 

Deze soorten zullen een wijziging in het bestemmingsplan niet blokkeren.  

Waarschijnlijk is het vrij eenvoudig om rekening te houden met deze soorten in de uiteindelijke 

plannen. Opgemerkt moet worden dat dit soorten zijn die huizen in gebouwen. Indien er 

werkzaamheden zijn aan bestaande gebouwen, zal er eerst nader onderzoek nodig zijn.  

 

Rosse vleermuis 

De rosse vleermuis is een vleermuissoort die zowel ’s zomers als ’s winters in holle bomen woont. 

Jagen op insecten doet het dier op grote hoogte (boven de boomkruinen) en op grote afstand van 

verblijfplaatsen. Voorkeursjachtgebied zijn moerasgebieden, bosranden of meren. Van het 

Voorsterbos is bekend dat er verblijfplaatsen zijn in zomer en herfst (paartijd). De rosse vleermuis 

zal een wijziging in het bestemmingsplan niet blokkeren.  

Ook zal het bij de inrichting van het gebied redelijk makkelijk zijn om rekening te houden met 

deze soort. Wel moet opgemerkt worden dat de soort huist in holle bomen, maar deze worden 

niet verwacht op Netl, gezien de leeftijd van de bomen. 



13 

 

 

Ruige dwergvleermuis 

Ook de ruige dwergvleermuis is een soort die jaarrond voornamelijk in holle bomen woont. In de 

zomer bestaat de Nederlandse populatie voornamelijk uit mannelijke dieren. In de herfst komen 

vrouwelijke dieren uit oostelijk Europa naar Nederland om hier te paren en te overwinteren. Deze 

dieren verdwijnen weer in het voorjaar. Vooral in de herfst stelt de ruige dwergvleermuis weinig 

eisen aan haar verblijfplaats: allerlei spleten, kieren, en holten in zowel bomen als gebouwen 

worden dan gebruikt. Op het terrein van Netl is de aanwezigheid van een verblijfplaats in die 

periode zeer aannemelijk in de bestaande gebouwen. 

De soort zal de bestemmingswijziging niet blokkeren. Indien er werkzaamheden zijn aan 

bestaande gebouwen of indien er bomen van het terrein verwijderd worden, zal eerst nader 

onderzoek moeten plaatsvinden naar deze soort. Holle bomen worden niet verwacht op Netl, 

gezien de leeftijd van de bomen. 

Otter 

Het is sinds 2013/2014 duidelijk dat de otter voorkomt 

langs de Zwolse Vaart. Monitoring vindt plaats door ’s 

winters driemaal op vaste locaties te zoeken naar 

sporen. Ten hoogte van het terrein van Netl liggen 

enkele van deze meetpunten.  

Op basis van de bekende gegevens kon niet 

geconcludeerd worden dat de otter op het terrein van 

Netl zelf actief is, maar naar aanleiding van het 

veldbezoek op 5 februari 2020 is vastgesteld dat de 

otter gebruik maakt van het terrein (figuur 2 en 3). 

Gezien de actieradius van een otter (20 km voor een 

mannelijk dier) was dit niet onverwacht.  

Het gebied van Netl leent zich vooral als jachtgebied waarbij het dier ook de in verhouding 

ondiepere water in het gebied goed kan benutten. Als verblijfplaats hebben de rietstroken langs 

de Zwolse Vaart enige potentie, maar het tegenoverliggende terrein van Natuurmonumenten 

geeft het dier meer mogelijkheden voor dekking. 

De otter zal de wijziging in het 

bestemmingsplan niet blokkeren.  

Wel behoeft de soort aandacht. Met name 

langs de Zwolse Vaart zullen er beperkingen 

liggen. Dit betreft een belangrijke migratieroute 

voor deze soort.  

Verstoring door een toename van recreatie in 

de rest van het terrein is onwaarschijnlijk. 

Otters trekken nu ook door bewoonde en sterk 

recreatieve gebieden in hun kerngebied de 

Weerribben.  

 

 

 

 

  

Figuur 1, otterspraint binnen plangebied 

 Figuur 2, Otterwaarnemingen (lichtblauwe stippen). 
Donkerblauwe stippen zijn andere waarnemingen van 
meerkoet/wilde eend. 
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Ringslang 

Zeer onregelmatig wordt in het Voorsterbos een ringslang aangetroffen. Reproductie is nog nooit 

in deze regio vastgesteld waardoor het waarschijnlijk uitzwervende dieren zijn van de grote 

populatie in de Weerribben. In het Netl-terrein is nog nooit een ringslang aangetroffen en er is ook 

geen reden om aan te nemen dat er (veel) dieren aanwezig zijn.   

De geplande ontwikkelingen vormen dan ook geen bedreiging voor de ringslang, mits de functie 

als verbindingszone van de Zwolse Vaart beschermd wordt. De lijnstructuur in het landschap 

vormt een lijn waarlangs ringslangen graag trekken (Reinhold & Ter Woord, 2009).  

De soort zal een wijziging in het bestemmingsplan niet blokkeren. Maar bij de inrichting zal sterk 

rekening gehouden moeten worden met de lijnstructuur in het landschap langs de Zwolse Vaart. 

Ontwikkelingen direct langs de Zwolse Vaart zullen daardoor lastig worden. 

 

Rugstreeppad 

Ravon, de landelijke stichting voor reptielen, amfibieën en vissen, heeft in 2015 voor het laatst 

een monitoringsronde voor de rugstreeppad uitgevoerd in de Noordoostpolder. Toen is de 

rugstreeppad niet op het terrein van Netl aangetroffen, maar het is mogelijk dat hij er toch 

voorkomt. De zanderige ondergrond heeft potentie.   

Voor een pionierssoort als de rugstreeppad zijn ruimtelijke ontwikkelingen, als daarbij gegraven 

wordt en grond verzet wordt, erg interessant. Er kunnen kleine watertjes ontstaan (soms is een 

rijspoor van rupsbanden waar water in blijft staan al genoeg) die de rugstreeppad gebruikt voor 

voortplanting. Echter zijn de huidige, kleinere poelen zijn niet interessant. Deze bevatten op dit 

moment teveel begroeiing en er is niet genoeg sprake van een pionierssituatie.  

Grotere wateren die aangesloten zijn op de Zwolse Vaart zijn ook niet interessant. In deze 

wateren leeft teveel vis, waardoor de larven van de rugstreeppad niet tot wasdom komen.  

De rugstreeppad zal de bestemmingswijziging niet tegenhouden, maar mogelijk moet er tijdens 

de werkzaamheden (met name als er sprake is van grondverzet) rekening gehouden worden met 

dat de soort zich kan vestigen. 

 

Gevlekte witsnuitlibel 

In en om het Voorsterbos zijn de laatste jaren gevlekte witsnuitlibellen waargenomen. Of er 

sprake is van een reproducerende populatie is onbekend maar de aantallen die gemeld worden 

zijn erg klein. Reproductie op het Netl-terrein is zeer onwaarschijnlijk: de belangrijkste 

waterpartijen hebben verbinding met de Zwolse Vaart. De zuurtegraad van dit water is 

waarschijnlijk niet geschikt voor reproductie: te basisch. Op Netl bevinden zich ook afgesloten 

poelen. Ook deze zijn niet geschikt voor de soort. Het habitat in deze poelen is niet geschikt voor 

voortplanting. Voldoende ondergedoken waterplanten ontbreken, en er is geen duidelijke 

verlandingszone met waterplanten waar de larven kunnen leven. 

De gevlekte witsnuitlibel zal de wijziging in het bestemmingsplan niet blokkeren. Hij komt op dit 

moment niet voor binnen het plangebied en er is te weinig perspectief voor deze soort op dit 

terrein in de toekomst. 
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Grote vos 

De grote vos is een zwerflustige vlinder die zich sinds 2019 weer reproduceert in Nederland 

(Vlinderstichting, 2019). Er zijn waarnemingen bekend uit de Noordoostpolder van zwervende 

individuen, maar de soort is niet op het plangebied van Netl geconstateerd. Ook in het 

Voorsterbos zijn geen waarnemingen/reproductie bekend. Er kan niet uitgesloten worden dat de 

grote vos zich op een zeker moment zal vestigen in het Voorsterbos. Vestiging op het terrein van 

Netl ligt minder voor de hand gezien de leeftijd van de bomen, alleen de bosrand Netl-

Voorsterbos heeft enige potentie.  

Rupsen van de grote vos worden gevonden langs bosranden en brede bospaden. Maar op dit 

moment is alleen voortplanting bekend uit de provincies Noord-Brabant, Limburg, Drenthe en 

Noord-Holland.  

Op dit moment wordt dan ook niet verwacht dat de grote vos zich zal vestigen binnen het 

plangebied. Er hoeft op dit moment dan ook geen rekening gehouden te worden met deze soort. 

 

Grote weerschijnvlinder 

De grote weerschijnvlinder komt voor in het Voorsterbos. De soort is afhankelijke van kleine, luwe 

open plekken in bossen en van gevarieerde bosranden (Vlinderstichting, 2019). De soort heeft 

waarschijnlijk mogelijkheden langs de bosrand Netl – Voorsterbos. Op het terrein van Netl zelf, 

ligt minder potentie. 

De grote weerschijnvlinder zal de bestemmingswijziging niet blokkeren, maar bij ontwikkelingen 

zal sterk rekening gehouden moeten worden met deze soort. Hierdoor zijn ontwikkelingen nabij 

de bosrand Netl – Voorsterbos lastig.  

Noordse winterjuffer 

De Noordse winterjuffer plant zich voor in het Wendelbos, onderdeel van het Voorsterbos. Dit ligt 

op ongeveer 1 kilometer afstand van Netl. De soort is niet aangetroffen op het terrein van Netl en 

dit wordt dit ook niet verwacht. Het is een typische soort van laagveengebieden. Aan deze 

voorwaarden voldoet het terrein van Netl niet. 

De Noordse winterjuffer zal de wijziging in het bestemmingsplan niet blokkeren. Hij komt op dit 

moment niet voor binnen het plangebied en er is te weinig perspectief voor deze soort op dit 

terrein in de toekomst. 

 

Stofzaad  

Stofzaad komt in de omgeving van Netl voor. De dichtstbijzijnde groeiplaats is op 1 kilometer 

afstand. De soort heeft specifieke bodemomstandigheden nodig, mycorrhiza en groeit in 

schemerdonkere loof- en naaldbossen waar nauwelijks andere begroeiing aanwezig is. Op dit 

moment komt de soort niet voor op het terrein. De voorgenomen bestemmingswijziging heeft dan 

ook geen invloed op deze soort. 

Er kan niet uitgesloten worden dat de soort zich ooit vestigt op het terrein, maar op dit moment is 

daar geen enkele aanwijzing voor en zijn de omstandigheden op Netl ook niet geschikt.  

 

Vaste verblijfplaatsen vogels 

Broedende vogels zijn altijd beschermd. Daarnaast zijn nog een aantal vogels aanvullend 

beschermd. De volgende soorten zouden een jaarrond beschermd verblijfplaats kunnen hebben 

op Netl: boomvalk, buizerd, havik, kerkuil, ransuil, huismus, gierzwaluw. 

 

Roofvogels 

Er zijn geen jaarrond beschermde nesten of verblijfplaatsen aangetroffen van de bovengenoemde 

roofvogels. Daarnaast is gecontroleerd of er meldingen zijn bij de roofvogelwerkgroep 

Noordoostpolder van jaarrond beschermde roofvogels op Netl, en deze zijn niet bekend.  

Tijdens het veldbezoek is er een sperwernest gevonden, maar dit nest is niet jaarrond 

beschermd. Er staat een torenvalkkast op het terrein, maar de verblijfplaats van de torenvalk is 
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ook niet jaarrond beschermd (opgemerkt moet worden dat broedende vogels altijd beschermd 

zijn. Met het oog op mogelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld evenementen, kan het handig 

zijn om de torenvalkkast voor het broedseizoen te verplaatsen naar de rand van het Netl-terrein.) 

In de diverse (open) gebouwen is gezocht naar sporen/braakballen van de kerkuil. Deze zijn niet 

aangetroffen. De mogelijkheden voor deze soort zijn ook beperkt binnen het plangebied, dus het 

is niet helemaal onverwacht dat er geen (sporen van) kerkuil aangetroffen is. 

Aangezien er geen vaste verblijfplaatsen van beschermde vogels aangetroffen zijn, worden er 

geen beperkingen verwacht. Als duidelijk wordt welke ontwikkelingen precies gaan plaatsvinden, 

is mogelijk nog wel nader onderzoek nodig. 

Gierzwaluw en huismus 

Mogelijk komen gierzwaluw en huismus voor bij de diverse gebouwen op het terrein, met name 

de gebouwen langs de Leemringweg hebben potentie. Als er werkzaamheden zijn aan deze 

gebouwen, dient er nader onderzoek gedaan te worden naar deze soorten. 

De gierzwaluw en huismus zullen een wijziging in het bestemmingsplan niet blokkeren. 

Wel dient er, bij werkzaamheden aan bestaande gebouwen, onderzoek gedaan te worden naar 

het voorkomen van deze soorten zodat er eventueel mitigerende maatregelen getroffen kunnen 

worden. 

 

Broedende vogels 

Alle broedende vogels zijn beschermd binnen de Wet natuurbescherming. Het is belangrijk om te 

realiseren dat broedende vogels niet dusdanig verstoord mogen worden dat hun broedsucces in 

het geding komt. Het broedseizoen loopt in zijn algemeenheid van 15 maart tot en met 15 juli. 

Buiten het ‘broedseizoen’ werken is dus in zijn algemeenheid eenvoudiger, maar elke broedende 

vogel blijft beschermd en mag niet verstoord worden. Dat het terrein interessant is voor diverse 

broedende vogels, zal de bestemmingswijziging niet blokkeren. Bij ruimtelijke ontwikkelingen zal 

wel getoetst moeten worden of er broedende vogels verstoord worden. Beperkingen zullen vooral 

opspelen in de aanwezige bosschages op Netl en de bosrand bij Netl – Voorsterbos.  

 

Evenementen 

Ook bij evenementen zal rekening gehouden moeten worden met broedende vogels. Op de kaart 

in figuur 3 (blz. 17) is aangegeven waar broedende vogels het meest waarschijnlijk zijn. Er is wel 

ruimte voor activiteiten op deze plekken, maar van tevoren moet duidelijk zijn op welke manier er 

rekening gehouden wordt met broedende vogels. Waar de ruimte precies zit, is pas te beoordelen 

door een ecoloog op het moment dat er duidelijkheid is over de invulling van het evenement 

(zoals de precieze duur, locatie, activiteiten, geschat bezoekersaantal, overdag/’s nachts, afstand 

tot mogelijke verstoringsbron). Daarnaast speelt de duur van de (mogelijke) verstoring in de 

broedperiode mee, dus het totaal aantal dagen dat er evenementen/activiteiten zijn tijdens het 

broedseizoen (Henk Sierdsema, 2014). 

Op dit moment wordt het terrein al gebruikt als recreatieterrein. Waarschijnlijk broeden er op dit 

moment vooral vogels die relatief tolerant zijn voor recreatie, maar harde gegevens om dit te 

ondersteunen ontbreken. Aan te bevelen is om eens in de drie jaar de broedvogels te monitoren, 

zodat duidelijk wordt voor welke vogels het terrein van waarde is. Daarmee kan ook beter 

beoordeeld worden hoe gevoelig deze soorten zijn voor (bepaalde soorten) verstoring.  

 

Mogelijke maatregelen om broedende vogels te ontzien / te voorkomen zijn: 

- Het afzetten van nestlocaties, waardoor de recreatiedruk beperkt(er) blijft 

- Het broedvrij houden van bepaalde delen van het terrein 

- Verlichting / geluid afwenden op bepaalde gedeelten 
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Wet natuurbescherming 

In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van alle soort(groepen) die mogelijk voorkomen binnen 

het plangebied en beschermd zijn binnen de Wet natuurbescherming (zie ook tabel 2).  Per 

soort(groep) is er een analyse gemaakt of de soort de voorgenomen bestemmingswijziging kan 

blokkeren. Figuur 3 laat de belangrijkste aandachtsgebieden zien.  

 
Tabel 3, overzicht soorten met aandachtspunten. Geel: weinig knelpunten verwacht. Oranje: enige beperkingen. Rood: soort 

heeft veel invloed op de inrichting van het gebied en de mogelijke activiteiten. 

 

 

Figuur 3*, plangebied Netl. Zie voor toelichting pagina 18. 

Soort Blokkeert de soort(groep) de bestemmingswijziging?  
Das Nee  
Steenmarter Nee  
Boommarter Nee  
Franjestaart / gewone grootoorvleermuis Nee  
Meer- en watervleermuis Nee  
Tweekleurige vleermuis en bosvleermuis Nee  
Gewone dwergvleermuis en laatvlieger Nee  
Rosse vleermuis Nee  
Ruige dwergvleermuis Nee  
Otter Nee  
Ringslang Nee  
Rugstreeppad Nee  
Gevlekte witsnuitlibel Nee  
Grote vos Nee  
Grote weerschijnvlinder Nee  
Noordse winterjuffer Nee  
Stofzaad Nee  
Jaarrond beschermde vogels Nee  
Broedende vogels Nee (rekening mee houden binnen broedseizoen)  
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Geel/groen 

Bij de geel/groene gedeelten in figuur 3* is waarschijnlijk vrij eenvoudig rekening te houden met  

soorten. Het gaat hier met name om open structuren met weinig kansen voor broedende vogels.  

Oranje 

De oranje kleur geeft aan dat er meer soorten verwacht kunnen worden. Afhankelijk van de 

precieze wensen, moet hier rekening mee gehouden worden. 

 

Bij de gebouwen die een oranje kleur hebben gekregen, speelt vooral de mogelijke aanwezigheid 

van (verblijfplaatsen van) huismus, gierzwaluw en/of vleermuizen. Bij werkzaamheden aan deze 

gebouwen, met name als dit het dak of de dakrand of de spouw betreft, dient eerst nader 

onderzoek gedaan te worden. Afhankelijk van de precieze voorgenomen werkzaamheden, kan 

bepaald worden welke soorten onderzocht dienen te worden. Als er in het nader onderzoek 

geconstateerd wordt dat er verblijfplaatsen aanwezig zijn, is het waarschijnlijk wel vrij eenvoudig 

te mitigeren/compenseren. Bij activiteiten rondom gebouwen speelt de aanwezigheid van 

huismus, gierzwaluw of vleermuis niet. 

 

Het oranje gedeelte op het recreatiewater op het terrein zelf, is mogelijk van belang als 

jachtgebied voor diverse soorten vleermuizen. Licht op het water dient zoveel mogelijk voorkomen 

te worden. Mogelijk zit hier wel ruimte, afhankelijk van de precieze invulling. 

 

Zie voor evenementen in de oranje gedeelten ook de alinea ‘broedende vogels’. Afhankelijk van 

de invulling kan bepaald worden welke activiteiten mogelijk zijn. 

 

Paars 

Het paarse gedeelte bestaat uit een bosschage, waar zeker broedende vogels verwacht worden 

tijdens het broedseizoen. Dit betekent dat de mogelijkheden in deze gebieden tijdens het 

broedseizoen beperkt zullen zijn, zie ook alinea ‘broedende vogels’. 

Ook de oeverzwaluwwand is paars gekleurd. In de periode dat de oeverzwaluwen aan het 

broeden zijn, dient verstoring aan deze nesten voorkomen te worden.  

Rood 

Bij de rode gedeelten zoals de verbinding Zwolse Vaart en rand Voorsterbos is meer aandacht 

nodig en zijn vooral de mogelijkheden  voor permanente ontwikkelingen punt van aandacht. Hier 

spelen naast een aantal strikt beschermde soorten ook effecten op de waarden van de 

(nabijgelegen) NNN-gebieden een bepalende rol op de mogelijkheden.  

 

 

*Deze kaart geeft slechts een richtlijn waarop gestuurd kan worden. Alles is afhankelijk van de 

precieze invulling van de daadwerkelijke activiteit/werkzaamheden. Wel maakt de kaart duidelijk 

waar het eenvoudiger is om te sturen op ontwikkelingen en waar de meeste ruimte ligt wat 

betreft ecologie.    
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NNN-terreinen 

 

Het terrein van Netl ligt nabij de Zwolsevaart en het Voorsterbos (figuur 4). Dit zijn gebieden die 

onderdeel uitmaken van Natuur Netwerk Nederland (NNN) en daardoor gebiedsbescherming 

krijgen binnen de Wet natuurbescherming. De mogelijke effecten op de NNN worden in dit 

hoofdstuk omschreven. Deze wezenlijke kenmerken en waarden zijn door de provincie Flevoland 

in 2019 herzien.  

 

Via de website www.nnn.flevoland.nl is informatie over de wezenlijke kenmerken en waarden van 

het NNN-gebied Verbindingszone Zwolsevaart en van het gebied  Voorsterbos te vinden. In 

onderstaande kaders is een beknopte beschrijving opgenomen. Een uitgebreide omschrijving is 

terug te vinden op genoemde website en in bijlage 1. 

  

Figuur 2, NNN-terreinen Zwolsevaart en Voorsterbos. Netl ligt bij de oranje ster. 

 

 

  

http://www.nnn.flevoland.nl/
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Zwolse Vaart 
Globaal komt het erop neer dat de Zwolse Vaart een verbindingszone is voor diverse soorten 

(figuur 5, bijlage 1). Het gaat dan om o.a. verschillende vissen, water- en meervleermuis, otter en 

ringslang. De functie als verbindingszone mag niet verslechteren. Dit betekent dat de oever 

dekking moet bieden. Struweel, ruigte, riet en ruige oeverzones spelen daarin een belangrijke rol.  

Gezien de wezenlijke kenmerken en waarden, zijn er activiteiten te bedenken die invloed hebben 

op het functioneren van de vaart, en daardoor vermeden moeten worden. Te denken valt 

bijvoorbeeld aan: 

 

- Invloed van licht op de vaart (o.a. vleermuizen). 

Verlichting op het water (lampen, lasers) zal niet mogelijk zijn, gezien de negatieve effecten op de 

wezenlijke kenmerken en waarden van de Zwolse Vaart. Verlichting heeft negatieve effecten op 

de verbindingszone voor otters. Ook zijn er negatieve effecten op vleermuizen, die verstoord 

raken door verlichting op het wateroppervlakte. Mogelijk zit er ruimte in incidentele activiteiten 

omdat deze een kortstondig karakter hebben, maar dit moet per activiteit bekeken worden door 

een ecoloog. 

 

- Invloed van geluid op de vaart 

Er is weinig bekend over de invloed van geluid en verstoring van zoogdieren. Er is meer bekend 

over de invloed van geluid in relatie tot broedvogels, maar het is lastig om hier een eenduidige 

conclusie aan te verbinden. Aannemelijk lijkt wel dat incidenteel geluid (zoals bij een evenement) 

meer invloed heeft dan constant geluid (zoals aanwezig in een stad). Om schade aan de 

wezenlijke kenmerken en waarden van de Zwolse Vaart, dient geluid langs de vaart zoveel 

mogelijk voorkomen te worden, met name in de schemering en als het donker is. Mogelijk zit er 

ruimte in incidentele activiteiten omdat deze een kortstondig karakter hebben, maar dit moet per 

activiteit bekeken worden door een ecoloog. 

 

- Invloed van recreatie op de vaart 

Om de functie als verbindingszone te behouden, is het belangrijk dat er weinig verstoring is in het 

gebied door recreatie. Toenemende recreatiedruk nabij de vaart dient voorkomen te worden. 

Duidelijk is ook dat er weinig mogelijkheden zijn tot het aanleggen van harde structuren bij de 

vaart, zoals steigers. De oever moet dekking blijven bieden, struweel, ruige, riet en ruige 

oeverzones spelen daarin een belangrijke rol.  
 

De nabijheid van de Zwolse Vaart en zijn beschermde status, gaat de bestemmingswijziging niet 

tegenhouden. Maar bij de uiteindelijke inrichting en activiteiten, zal sterk rekening gehouden 

moeten worden met de wezenlijke kenmerken en waarden. Zo wordt het waarschijnlijk erg lastig 

om activiteiten te ontplooien direct naast de Zwolse Vaart. 

Concreet is het volgende vastgesteld over de wezenlijke kenmerken en waarden van de 

Zwolsevaart (Provincie Flevoland, 2019): 

• Natte verbindingszone voor vissen  

• Foerageergebied van en corridor voor meervleermuis en watervleermuis  

• Verbindingszone en potentieel leefgebied voor otter 

Figuur 5, kader Zwolse Vaart 
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Voorsterbos 
Globaal komt het erop neer dat het Voorsterbos als één van de oudste bossen van Flevoland een 

waardevol leefgebied en stapsteen is voor veel soorten vogels, vleermuizen en andere bosfauna 

en –flora. Onder andere Franjestaart (en veel andere vleermuissoorten), Noordse winterjuffer, 

grote weerschijnvlinder en boommarter komen hier voor (figuur 6 en bijlage 1). 

De nabijheid van het Voorsterbos gaat de bestemmingswijziging op Netl niet tegenhouden. Maar 

de uiteindelijke inrichting van Netl mag geen invloed hebben op het functioneren van het 

Voorsterbos. De functie als belangrijk leefgebied en als stapsteen voor soorten vanaf het ‘oude 

land’ mag niet verslechteren. Dit betekent dat het waarschijnlijk lastig is om activiteiten te 

ontplooien direct langs de bosrand Netl – Voorsterbos. Hier ligt potentieel leefgebied voor diverse 

beschermde soorten. Er zijn activiteiten te bedenken die invloed hebben op het functioneren van 

het Voorsterbos. Dit speelt met name bij de bosrand Voorsterbos – Netl. De beperkingen zullen 

vooral liggen in de volgende aspecten:  

 

- invloed van licht (lichtvervuiling) 

De bosrand vormt een lijnstructuur richting de Zwolse Vaart. De boommarter zou gebruik kunnen 

maken van de bosrand, waardoor lichtvervuiling hier voorkomen dient te worden. Ook 

vleermuizen maken waarschijnlijk gebruik van de bosrand en zijn ook gevoelig voor verstoring 

door licht. Mogelijk zit er ruimte in incidentele activiteiten omdat deze een kortstondig karakter 

hebben, maar dit moet per activiteit bekeken worden door een ecoloog. 

 

- Invloed van geluid 

Er is weinig bekend over de invloed van geluid en verstoring van zoogdieren. Er is meer bekend 

over de invloed van geluid in relatie tot broedvogels, maar het is lastig om hier een eenduidige 

conclusie aan te verbinden. Aannemelijk lijkt wel dat incidenteel geluid (zoals bij een evenement) 

meer invloed heeft dan constant geluid (zoals aanwezig in een stad). Om schade aan de 

wezenlijke kenmerken en waarden van het Voorsterbos, dient geluid op deze locatie zoveel 

mogelijk voorkomen te worden, met name in de schemering en als het donker is. Mogelijk zit er 

ruimte in incidentele activiteiten omdat deze een kortstondig karakter hebben, maar dit moet per 

activiteit bekeken worden door een ecoloog. 
 

- Invloed van recreatie 

De functie als belangrijk leefgebied voor diverse soorten, waaronder bosvogels, dient behouden 

te worden. Daarom is het lastig om activiteiten te ontplooien direct langs de bosrand, omdat deze 

invloed kunnen hebben op het Voorsterbos. Recreatiedruk die erg toeneemt langs de bosrand, 

heeft waarschijnlijk weerslag op de dichtheden van broedvogels.  

Concreet is het volgende vastgesteld over de wezenlijke kenmerken en waarden van het 

Voorsterbos (Provincie Flevoland, 2019): 

• Variatie in bodemtype en grondwaterstanden  

• Eén van de oudste bossen van Flevoland met leefgebied voor bosvogels, vleermuizen en 

andere bosfauna en -flora  

• Stapsteen voor bosflora vanuit het oude land  

 

Lokale wezenlijke kenmerken en waarden  

• Aanwezigheid van kwel  

• Overwinteringsverblijfplaatsen franjestaart  

• Zwarte hoek en Ettenlandse veld: Aanwezigheid van plas-dras situatie in het voorjaar met 

daarmee broedgebied voor weidevogels  

• Vochtige hooilanden en nat schraalland met bijbehorende flora en populatie 

moerassprinkhaan 
Figuur 6, kader Voorsterbos 
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Natura2000 

 
Op enige afstand van Netl liggen Natura2000 gebieden, zie figuur 4. Te weten: 

- Weerribben 9,3 km)  

- Wieden (7,5 km) 

- Zwarte Meer (6,7 km)  

- Ketel & Vossenmeer (8,5 km)   
 

De ontwikkelingen bij Netl mogen geen negatieve invloed hebben op deze gebieden. De extra 

recreatieve druk die de bestemmingswijziging kan opleveren in die natuurgebieden, is 

verwaarloos klein. Er is dan ook geen reden om te veronderstellen dat de ontwikkelingen effect 

hebben op een van de Natura2000 gebieden. 

 

Wel kan het zo zijn dat er effect is door een eventuele verhoogde stikstofdepositie. 

Landschapsbeheer Flevoland is niet gespecialiseerd in dit aspect en geeft hier geen advies over. 

Netl onderzoekt zelf of dit noodzakelijk is. 

  

Figuur7, Netl (blauwe ster) ten opzichte van nabijgelegen Natura2000 gebieden 
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Conclusie 
 

Binnen het onderzoeksgebied komen (mogelijk) verschillende beschermde soorten voor van de 

Wet natuurbescherming. Het huidige gebied intensiever gaan gebruiken kan dus de nodige 

beschermde soorten hinderen. Maar de aanwezige soorten zullen de bestemmingswijziging niet 

tegenhouden. Wel vragen sommige soorten aandacht bij de inrichting (tabel 1).  

Tabel 1, overzicht soorten met aandachtspunten. Geel: enige aandacht. Oranje: enige beperkingen. Rood: soort heeft veel 
invloed op de inrichting van het gebied en/of op de mogelijke activiteiten. 

De belangrijkste aandachtspunten worden hieronder genoemd:  

- Beperkingen ten aanzien van de inrichting spelen vooral langs de randen van Netl, en dan met 

name langs de Zwolse Vaart en de bosrand Voorsterbos – Netl. Activiteiten op deze locaties 

vragen maatwerk vanwege het voorkomen van beschermde soorten en de status van het 
Voorsterbos en Zwolse Vaart als NNN-terreinen. Negatieve invloed op deze terreinen dient 

voorkomen te worden. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de invloed van licht, geluid 

en recreatie.  

- Als er meer duidelijk is over de precieze inrichting van het terrein, zal er nader onderzoek nodig 

zijn om te bepalen welke soorten precies beïnvloed worden door de activiteiten hoe (eventueel) 

gemitigeerd kan worden. 

- Licht op de recreatieplas in Netl dient voorkomen te worden in verband met het mogelijk 

verstoren van jagende vleermuizen. Mogelijk zit er ruimte in incidentele activiteiten omdat deze 

een kortstondig karakter hebben, maar dit moet per activiteit bekeken worden door een ecoloog. 

- Broedende vogels mogen nooit dusdanig verstoord worden dat het broedsucces in het geding 

komt, waardoor werkzaamheden binnen het broedseizoen lastig kunnen zijn. Handiger is om dit 

te plannen buiten het broedseizoen.  

- Bij evenementen moet rekening gehouden worden met broedende vogels, afhankelijk van de 

precieze invulling van het evenement, zie alinea ‘broedende vogels. Aanbevolen wordt om eens in 

de drie jaar onderzoek te laten doen naar broedvogels, om meer inzicht te krijgen in de soorten 

en hoeveelheden van broedende vogels. 

- Bij werkzaamheden aan bestaande gebouwen dient onderzoek gedaan te worden naar 

verblijfplaatsen van vleermuizen en naar nesten van huismus en gierzwaluw. Evenementen nabij 

deze gebouwen zullen zelden effect hebben op deze drie diersoorten.  

Soort Blokkeert de soort(groep) de bestemmingswijziging?  
Das Nee  
Steenmarter Nee  
Boommarter Nee  
Franjestaart / gewone grootoorvleermuis Nee  
Meer- en watervleermuis Nee  
Tweekleurige vleermuis en bosvleermuis Nee  
Gewone dwergvleermuis en laatvlieger Nee  
Rosse vleermuis Nee  
Ruige dwergvleermuis Nee  
Otter Nee  
Ringslang Nee  
Rugstreeppad Nee  
Gevlekte witsnuitlibel Nee  
Grote vos Nee  
Grote weerschijnvlinder Nee  
Noordse winterjuffer Nee  
Stofzaad Nee  
Jaarrond beschermde vogels Nee  
Broedende vogels Nee (rekening mee houden binnen broedseizoen)  
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Daarnaast liggen er in de omgeving van Netl, Natura2000-gebieden. De nabijgelegen 

Natura2000-gebieden zijn : 

- Weerribben 9,3 km)  

- Wieden (7,5 km) 

- Zwarte Meer (6,7 km)  

- Ketel & Vossenmeer (8,5 km)   
De ontwikkelingen bij Netl mogen geen negatieve invloed hebben op deze gebieden. De extra 

recreatieve druk die de bestemmingswijziging kan opleveren in die natuurgebieden, is 

verwaarloos klein. Er is dan ook geen reden om te veronderstellen dat de ontwikkelingen effect 

hebben op een van de Natura2000 gebieden. Wel kan het zo zijn dat er effect is door een 

verhoogde stikstofdepositie. Landschapsbeheer Flevoland doet geen uitspraken over 

stikstofdepositie, Netl onderzoekt zelf of het noodzakelijk is om een analyse uit te laten voeren. 

 

Concluderend zullen de beschermde soorten en nabijgelegen NNN-terreinen en Natura2000 

terreinen de bestemmingswijziging niet blokkeren, maar zijn er wel enige aandachtspunten bij de 

uiteindelijke inrichting van het terrein.  

 

  



25 

 

Literatuur 

 

Heemskerk, R., 2011. Verspreidingsatlas van de Zoogdieren van Flevoland. – rapport 

Landschapsbeheer/VZZ 

 

Reinhold, J., A-J Haarsma , J.R. Regelink & H. J. G. A. Limpens, 2007. Vleermuizen in Flevoland: 

een beschermde diergroep in beeld gebracht: eindrapportage. –rapport LBF 2007. 

 

Reinhold, J. & G. ter Woord, 2009, Ringslangen en Flevolandse kanalen. RAVON 11\ (1/2): 3-5 

 

Reinhold, J., 2015. Natuurwaarden Netl-Kraggenburg. –Rapport Landschapsbeheer LBF-2015-

006 

 

Reinhold, J,, 2019. Monitoren gecompenseerde vleermuisverblijven in het Waterloopbos 2018-

2022. –Rapport Landschapsbeheer LBF-2019-020 

 

Henk Sierdsema, e. (2014). Sovon-rapport 2014/19. Sovon. 

Provincie Flevoland. (2019). Natuur Netwerk Nederland. Opgehaald van https://nnn.flevoland.nl/ 

Vlinderstichting. (2019). Opgehaald van https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-

vlinders/details-vlinder/grote-weerschijnvlinder 

Vlinderstichting. (2019). Opgehaald van 

https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/voor-het-eerst-in-30-jaar-

weer-voortplanting-van-de-grote-vos-in-nederland 

 

  



26 

 

Bijlagen 

 

Bijlage 1 

Naam: Verbindingszone Zwolsevaart 

WKW gebied: Verbindingszone Urker- en Zwolse Vaart 

 

Wezenlijke kenmerken en waarden: 

 

• Natte verbindingszone voor vissen  

• Foerageergebied van en corridor voor meervleermuis en watervleermuis  

• Verbindingszone en potentieel leefgebied voor otter 

 

Context: 

 

Deze ecologische verbindingszone bestaat uit de Urkervaart en de Zwolse Vaart, en doorsnijdt 

van west naar oost de Noordoostpolder. De vaarten vormen daarmee een verbinding tussen NNN-

gebieden in het oosten en westen van de Noordoostpolder en ook tussen de Natura 2000-

gebieden IJsselmeer en Zwarte Meer en zijn van belang als verbindingsroute en foerageergebied 

voor de meervleermuis. De twee vaarten lopen in elkaar over ter hoogte van Emmeloord en staan 

in open verbinding met de Lemstervaart. De Urkervaart loopt van Urk naar Emmeloord. Ten 

noorden van de Urkervaart ligt een smalle strook bosaanplant, welke hier en daar is onderbroken, 

met daarachter een fietspad en een drukke weg (N331). Bij Emmeloord sluit de Urkervaart aan 

op de Lemstervaart en de Zwolse Vaart. De Zwolse Vaart loopt vanaf het Kadoelermeer via het 

Voorsterbos en Marknesse naar Emmeloord. In Marknesse ligt de Marknessersluis die de 

verbinding vormt tussen de twee waterniveaus in de polder. Dit punt vormt tevens een belangrijke 

ecologische barrière door het ontbreken van faunapassages en vistrappen. Tot aan Marknesse 

liggen geen wegen langs de vaart. Het overgrote deel van de oevers langs de vaarten bestaat uit 

stortsteen en houten oeverbeschroeiing. De afgelopen jaren zijn natuurvriendelijke oevers 

aangelegd. De overige oevers zijn steil en de aanwezige rietvegetatie is ruig. De bosjes en 

natuurlijk ingerichte oevers liggen versnipperd, vooral aan de noordzijde van de beide vaarten. In 

beide vaarten is de aanwezigheid bekend van de kleine modderkruiper, alver en winde. De 
vaarten zijn tevens van belang als onderdeel van het leefgebied van meervleermuis en 

watervleermuis en vormen een corridor met stapstenen in de vorm van struweelplekken, ruigte 

en ruige oeverzones. Dit biedt tevens potentieel leefgebied voor soorten als otter en ringslang. 

Voor de blankvoorn en diverse libellen vormen de Urker- en Zwolse Vaart een verbindingszone. 

Door de aanwezigheid van natuurlijke oevers, plas-dras bermen en bosschages langs ongeveer 

een kwart van de totale lengte van de vaarten, is paai- en opgroeigebied, foerageergebied en 

overwinteringsgebied voor vissen aanwezig, maar ook dekkingsgebied voor otter zodat deze 

hierlangs kan migreren. Daarnaast zijn enkele poelen aangelegd als stapsteen. Ten slotte vormt 

de sluis bij het IJsselmeer een barrière voor vissoorten zoals de blankvoorn. 
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Naam: Voorsterbos 

WKW gebied: Voorsterbos 

 

Wezenlijke kenmerken en waarden: 

 

• Variatie in bodemtype en grondwaterstanden  

• Eén van de oudste bossen van Flevoland met leefgebied voor bosvogels, vleermuizen en 

andere bosfauna en -flora  

• Stapsteen voor bosflora vanuit het oude land  

 

Lokale wezenlijke kenmerken en waarden  

• Aanwezigheid van kwel  

• Overwinteringsverblijfplaatsen franjestaart  

• Zwarte hoek en Ettenlandse veld: Aanwezigheid van plas-dras situatie in het voorjaar met 

daarmee broedgebied voor weidevogels  

• Vochtige hooilanden en nat schraalland met bijbehorende flora en populatie moerassprinkhaan 

 

Context: 

 

Het Voorsterbos ligt in de zuidoosthoek van de Noordoostpolder, en beslaat een oppervlakte van 

ca. 950 ha. Het gebied is een groot complex met het eigenlijke Voorsterbos, Waterloopbos, 
Kadoelerbos, Wendelbos met inheemse loofboomsoorten dat periodiek onder water staat, en 

Leemringveld, Kadoelerveld, Voorsterveld, Ettenlandseveld en Zwarte Hoek. Het is één van de 

oudste bossen van Flevoland en heeft daarmee een grote betekenis als leefgebied voor 

bosvogels, vleermuizen, paddenstoelen en andere bosfauna en -flora. Zo herbergt dit oude, 

vochtige loofbos een populatie van de grote weerschijnvlinder. In 1942 is de Noordoostpolder 

drooggevallen en omdat het gebied niet geschikt was voor landbouw, besloot men in de periode 

1944-1945 om hier een bos aan te leggen. Het gebied kent een grote verscheidenheid aan 

grondsoorten, zo is klei, keileem, kalkrijk zandgrond en kalkarm zandgrond aanwezig. Daarnaast 

is er een groot verschil in grondwaterstanden door het gebied. Hierdoor is er een grote diversiteit 

aan flora aanwezig. Door de relatief hoge ligging en de diepe doorsnijding door de Zwolse Vaart 

zijn grote delen van het gebied zeer verdrogingsgevoelig. Het gebied ligt zeer dicht bij het oude 

land en is daarmee een belangrijke stapsteen voor bosflora vanuit het oude land naar Flevoland. 

Centraal in het Voorsterbos ligt het Waterloopbos, dat een industrieel erfgoed monument is. In 

het Waterloopbos komt er plaatselijk krabbenscheervegetaties voor. Ten noordwesten van het 

Voorsterbos is in 2006 het Wendelbos aangeplant met daarin twee beken. Het Wendelbos is een 

jong bos met open plekken met in de winter een hoge waterstand. Hierdoor komt in dit deel van 

het gebied de noordse winterjuffer voor. Aan de noordzijde van het Voorsterbos ligt het 

Voorsterveld met twee percelen, die in 2007 zijn heringericht door het graven van poelen en het 

afgraven van de bovenlaag. Het Voorstelveld is een gebied met afwisseling van droog schraalland 

en vochtig hooiland. Het Voorsterveld bestaat uit droog schraalland met bijzondere planten zoals 

duifkruid, steenanjer en een populatie bruinblauwtje. Dit is de enige plek waar het bruin blauwtje 

voorkomt binnen het Voorsterbos. De bossen bestaan grotendeels uit haagbeuken- en essenbos 

dat is aangeplant van 1944. Het betreft aaneengesloten loofbos, gemengd bos en naaldbos, met 

hier en daar open plekken. Ten noordoosten van het Voorsterbos ligt het Ettenlandseveld. Ten 

zuiden van het Kadoelerbos ligt de Zwarte Hoek. Deze gebieden zijn door de aanwezigheid van 

plas-dras situaties in het voorjaar broed- en leefgebied voor weidevogels. Een groot deel van het 

Kadoelerbos wordt beheerd als dennen-, eiken- en beukenbos. Ook een deel van het 

Waterloopbos en het deel van het Voorsterbos ten zuiden van de Zwolse Vaart wordt zo beheerd. 

In deze gebieden komen holbewonende soorten voor zoals rosse vleermuis en boommarter. Ook 
de franjestaart overwintert in dit deelgebied. De soort overwintert hier in ijskelders en andere 

waterloopkundige elementen. Zowel in het Kadoelerbos als het Waterloopbos komt sterke kwel 

voor. Deze wordt veroorzaakt door de druk van het nabij gelegen Vollenhover- en Kadoelermeer. 

Dit leidt in de winter tot hoge grondwaterstanden die in het voorjaar en zomer echter diep 

wegzakken. De waterkwaliteit is dusdanig dat hier bijzondere flora en fauna te vinden zijn. 

Waterpartijen zijn aanwezig in het Waterloopbos, de beken door het Wendelbos en het 
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Voorsterveld, poelen in Zwarte Hoek, Ettenlandseveld en Kadoelerveld. De wateren zijn van 

belang voor ringslang en libellensoorten. In het Kadoelerveld komen grote aantallen 

rugstreeppadden voor. Het gebied Leemringveld, ten zuidwesten van het Voorsterbos bestaat uit 

heischraal grasland. Het Kraggenburgerveld is een klein in het bosgebied gelegen grasland dat 

van belang is voor orchideeën (rietorchis, grote keverorchis) en voor de moerassprinkhaan. 

Verspreid door het gebied komt keileem voor. Samen met de variatie in grondwaterstand biedt 

het gebied geschikte abiotische omstandigheden voor het zeldzame eiken- en haagbeukenbos. 

  



29 

 

Bijlage 2. Natura2000 gebieden. 
 

Nederland kent ruim 160 Natura 2000-gebieden. Dit netwerk bestaat uit gebieden die zijn 

aangewezen onder de Vogelrichtlijn en onder de Habitatrichtlijn. De ontwikkelingen bij Netl 

mogen geen negatieve invloed hebben op deze gebieden. 

 

Op enige afstand van Netl liggen Natura2000 gebieden. Te weten: 

- Weerribben (9,3 km)  

- Wieden (7,8 km) 

- Zwarte Meer (6,4 km)  

- Ketel & Vossenmeer (8,5 km) 

 

De afstand tot de Natura2000 gebieden is bepaald door middel van metingen via Google Maps.  

Informatie over de locatie van Natura2000 gebieden te vinden  via: 
https://www.natura2000.nl/gebieden 

 

 

 
Afstand tot Weerribben (9,3 km). 

https://www.natura2000.nl/gebieden
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Afstand tot Wieden (7,8 km) 

 

 

 
Afstand tot Zwarte Meer (6,4 km) 
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Afstand tot Ketelmeer & Vossenmeer (8,5 km) 


