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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
Eelderbaan
Hoogeweg
Boterdiepstrook
Zuidwending
Groene long
Spakenpad

EB
HW
BD
ZW
GL
SP

CENTRUM
Noorderplantsoen
Pioenpark
Oude hortus
Oostersluis

NP
PP
OH
OS

OOST
Driebond-Euvelgunne
Hunzezone (Eemspoort)
Duinkerkenstraat

DB
HE
DK

WEST
Kranenburg N+O
Westrand hoogkerk
A7 Zuidzijde
Roderwolderdijk – Rozenburglaan

KR
WE
AZ
RR
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Figuur 1

1.2

Overzicht van alle SES-gebieden in en rond de stad Groningen.

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 het Noorderplantsoen. 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 kerngebied het Noorderplantsoen

11

Het Noorderplantsoen is ontstaan in 1879 naar aanleiding van de Vestingswet uit 1874.
Het plantsoen is aangelegd in de Engelse stijl op de vier vroeg-17e-eeuwse bolwerken de
Boteringe-, Jats-, Kruid-, en Reitdiepsdwinger. De Engelse stijl gaat uit van een
asymmetrische aanleg, slingerende paden, spiegelende waterpartijen, zichtlijnen in
combinatie met hoogte verschillen, zachtglooiende grasvelden en de suggestie van een
onbegrensde ruimte met behulp van bosschages. De hoogteverschillen en meanders in
dit gebied leenden zich daar zeer goed voor. Tussen 1997 en 2004 heeft een
herinrichting van het park plaatsgevonden met als belangrijkste oogpunt het herstel van
de historisch kenmerken (de Engelse stijl) met behoud van ecologisch waarden
(www.noorderplantsoen.nl). Een grote stap in de richting van een betere waterkwaliteit is
gezet met het project ‘Stedelijke watermolen’. Voor dit project zijn het Noorderplantsoen,
het CiBoGa-terrein en een deel van het Oosterhamrikkanaal aan elkaar gekoppeld, wat
veel meerwaarde oplevert (Gemeente Groningen 2004, van der Ploeg et al. 2009, van
Nierop 2009).
Aansluiting op SES-gebieden
Het kerngebied Noorderplantsoen wordt slechts aan de noordkant begrenst door een
andere SES-gebied, namelijk de verbindingszone Wilhelminakade. Ten oosten van het
Noorderplantsoen ligt het kerngebied Oude Hortus, dat echter niet direct grenst aan het
Noorderplantsoen.
Beheer
Het beheer wordt uitgevoerd door de wijkpost volgens het beheerplan (van de Zwet &
Hovinga-Boersma 1999). Voor het beheer van Noorderplantsoen is het plantsoen
verdeeld in verschillende zones. Op de dwingers, de voormalige bolwerken, is het beheer
gericht op de versterking van de ecologische waarden. Belangrijk hierbij is het vervangen
van uitheemse soorten door inheemse soorten en het creëren van geleidelijke
overgangen van beplanting naar grasland. Buiten de dwingers is het beheer grotendeels
traditioneel. De gazons worden intensief onderhouden. Wel wordt specifiek rekening
gehouden met de stinzen beplanting; afstemming met het maaibeheer, voldoende
lichtinval in het voorjaar en niet te veel betreding. Voor de Jatsdwinger is een apart
werkplan opgesteld. De Jatsdwinger is de enige plek in het Noorderplantsoen die als bos
omschreven kan worden (De Groene Ruimte 1999, 2005). De vijvers zijn in 2004
gebaggerd.

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.
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2.2.1 Structuurkartering
Het Noorderplantsoen wordt gekarakteriseerd door gazons met verspreid boomgroepen
en grotere tot kleinere perkjes (Figuur 3). De perken in het Noorderplantsoen beperken
zich niet tot zeer laag zogenoemd gemeenteplantsoen, maar bestaan vaak ook wat hoger
opgaand struweel. Met uitzondering van de vijver bij de Jatsdwinger zijn alle vijvers
beschoeid (Figuur 2). In twee van de vijvers (vlak 1 en 29) is geen watervegetatie
aangetroffen. In de twee andere vijvers is de watervegetatie slecht ontwikkeld. De vijver
bij de Jatsdwinger heeft wel een aarden oever, die bovendien aan de oostkant niet meer
intensief gemaaid wordt, waardoor zich hier een ruige graslandvegetatie heeft kunnen
ontwikkelen. Bloemrijke graslanden komen niet voor in het Noorderplantsoen. Het bos bij
de Jatsdwinger is erg open, er is niet tot nauwelijks sprake van een ondergroei van
struweel. Kenmerkend voor het plantsoen zijn de zeer grote en oude bomen.

Figuur 2 Links één van de vijvers met een beschoeide oever en rechts de vijver bij de Jatsdwinger waar de
oever niet meer beschoeid is en tevens niet meer intensief gemaaid wordt.
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2.2.2 Vegetatie
Resultaten – doelsoorten
Voor het Noorderplantsoen, dat een parkstructuur heeft en bestaat uit vijvers en
bosplantsoen, is een lange lijst doelsoorten en begeleidende soorten aangewezen (Tabel
2, Figuur 5, 6 en 7).
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

Doelsoorten
Adderwortel
Bosgeelster
Bostulp
Brede orchis / Rietorchis
Breed klokje
Dotterbloem
Drijvend fonteinkruid
Echte koekoeksbloem
Gele kornoelje
Gele plomp
Haarlems klokkenspel
Kamgras
Knoopkruid
Lenteklokje
Mispel
Pinksterbloem
Wilde kamperfoelie
Wintereik
Witte narcis
Zomerlinde
Zwanenbloem

Persicaria bistorta
Gagea lutea
Tulipa sylvestris
Dactylorhiza majalis
Campanula latifolia
Caltha palustris palustris
Potamogeton natans
Silene flos-cuculi
Cornus mas
Nuphar lutea
Saxifraga granulata ‘Plena’
Cynosurus cristatus
Centaurea jacea
Leucojum vernum
Mespilus germanica
Cardamine pratensis
Lonicera periclymenum
Quercus petraea
Narcissus poeticus
Tilia platyphyllos
Butomus umbellatus

2
1
1
1

6
7
7
-

Begeleidende soorten
Aalbes
Bosanemoon
Daslook
Grauwe wilg
Groot heksenkruid
Holwortel
Hondsroos
Kikkerbeet
Moerasrolklaver
Moerasvaren
Ruig klokje
Stijve waterranonkel
Vingerhelmbloem
Watermunt
Winterakoniet

Ribes rubrum
Anemone nemorosa
Allium ursinum
Salix cinerea cinerea
Circaea lutetiana
Corydalis cava
Rosa canina
Hydrocharis morsus-ranae
Lotus pedunculatus
Thelypteris palustris
Campanula trachelium
Ranunculus circinatus
Corydalis solida
Mentha aquatica
Eranthis hyemalis

2
2
-

-

Overige soorten
Gewone vogelmelk
Waterdrieblad

Ornithogalum umbellatum
Menyanthes trifoliata

1
2

7

Waargenomen

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•
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Een groot deel van deze soorten betreft stinzenplanten waarvan een heel aantal soorten
is aangetroffen en ook in grote hoeveelheden. Daarbij moet gezegd worden dat volgens
onderstaande tabel Winterakoniet (Eranthis hyemalis) niet is aangetroffen, maar dat deze
wel degelijk in het gebied voorkomt. De reden dat de soort niet in de tabel staat als
waargenomen is omdat deze soort niet langs één van de uitgelegde transecten voorkomt
en het ook geen doelsoort betreft waarvan altijd de locatie op GPS wordt vastgelegd.
Hetzelfde kan gelden voor andere begeleidende soorten die niet langs de transecten
voorkomen.
In het Noorderplantsoen is van zes 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 7 Links één van de formele vijvers omsloten door gazon en rechts Bosgeelster die lokaal en masse in
de gazons voorkomt.

Potenties en evaluatie doelsoorten
Voor het Noorderplantsoen zijn een heleboel doelsoorten en begeleidende soorten
aangewezen waaronder veel stinzenplanten. Deze stinzenplanten zijn ook deels
aangetroffen en voor de niet aangetroffen soorten is zeker ruimte en geschikt habitat
aanwezig. Omdat stinzenplanten niet uit zichzelf in het gebied voorkomen zullen deze
soorten aangeplant moeten worden, maar gezien de uitstraling van het gebied en het feit
dat er al veel andere stinzenplanten aanwezig zijn is dat geen probleem.
Voor andere soorten die zijn aangewezen zoals Brede orchis / Rietorchis (Dactylorhiza
majalis), Knoopkruid (Centaurea jacea) en Moerasvaren (Thelypteris palustris) is geen
geschikt habitat aanwezig. In verband met de formele uitstraling van het park met zijn
strakke vijvers is het niet wensenlijk ingrijpende inrichtingsmaatregelen te nemen. Voor
de soorten waarvoor momenteel geen geschikt habitat aanwezig is geldt daarom dat ze
in de toekomst ook niet voor kunnen komen. Het voorstel is daarom om deze soorten
niet langer aan te houden als doelsoort of begeleidende soort (Tabel 3).
Als laatste is een aantal waterplanten aangewezen voor het gebied. Omdat de graasdruk
van eenden en ganzen erg hoog is krijgen deze soorten geen kans. Ook in de toekomst
zal de graasdruk hoog blijven waardoor het aanhouden van de soorten als doelsoort of
begeleidende soort niet realistisch is.
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Voor een aantal aangewezen begeleidende soorten geldt dat ze nu in hoge dichtheden
voorkomen in het gebied en zelfs kenmerkend zijn voor het gebied. Het gaat dan om
Holwortel (Corydalis cava), Daslook (Allium ursinum) en Winterakoniet. Voorgesteld
wordt daarom om deze soorten op te nemen als doelsoort.

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

Bosgeelster
Bostulp
Breed klokje
Daslook
Dotterbloem
Gele kornoelje
Gele plomp
Haarlems klokkenspel
Holwortel
Lenteklokje
Mispel
Pinksterbloem
Wilde kamperfoelie
Winterakoniet
Wintereik
Witte narcis
Zomerlinde

Gagea lutea
Tulipa sylvestris
Campanula latifolia
Allium ursinum
Caltha palustris palustris
Cornus mas
Nuphar lutea
Saxifraga granulata ‘Plena’
Corydalis cava
Leucojum vernum
Mespilus germanica
Cardamine pratensis
Lonicera periclymenum
Eranthis hyemalis
Quercus petraea
Narcissus poeticus
Tilia platyphyllos

Aalbes
Bosanemoon
Groot heksenkruid
Hondsroos
Vingerhelmbloem

Ribes rubrum
Anemone nemorosa
Circaea lutetiana
Rosa canina
Corydalis solida

Adderwortel
Brede orchis / Rietorchis
Drijvend fonteinkruid
Echte koekoeksbloem
Grauwe wilg
Kamgras
Kikkerbeet
Knoopkruid
Moerasrolklaver
Moerasvaren
Ruig klokje
Stijve waterranonkel
Watermunt
Zwanenbloem

Persicaria bistorta
Dactylorhiza majalis
Potamogeton natans
Silene flos-cuculi
Salix cinerea cinerea
Cynosurus cristatus
Hydrocharis morsus-ranae
Centaurea jacea
Lotus pedunculatus
Thelypteris palustris
Campanula trachelium
Ranunculus circinatus
Mentha aquatica
Butomus umbellatus

A BD BV SD SV GD GV D O W S M HS NS
•

•
• •
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

D
D
D
B
D
D
D
D
B
D
D
D
D
B
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

B
B
B
B
B

B
B
B
B
B

D
D
D
D
B
D
B
D
B
B
B
B
B
D

-
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Aanbevelingen
Het Noorderplantsoen is een park waar zeer veel mensen recreëren. Er wordt gebruik
gemaakt van de gazons om te spelen en zonnen, er zijn speeltoestellen aanwezig en in
de vijvers zijn veel eenden en ganzen aanwezig die gevoerd worden. Ingrijpende
wijzigingen in de inrichting van het gebied zijn daarom niet wenselijk. Wat wel mogelijk is
is het nog meer versterken van de sterke punten van het gebied. In het park zijn zeer
veel stinzenplanten aanwezig waarvan vooral de Bosgeelster in zeer grote aantallen
voorkomt en daar zelfs landelijk bekend om is. Wij bevelen daarom aan het beheer van
het park op met name stinzenplanten te continueren. Belangrijk hierbij is onder andere
dat gazons pas gemaaid worden als de stinzenplanten zijn uitgebloeid en zaad hebben
gezet. Mocht dit niet mogelijk zijn in verband met recreatiemogelijkheden zou in ieder
geval een strook waar de soorten voorkomen ongemoeid moeten worden gelaten zodat
ze kans hebben zich uit te breiden.
Stinzenplanten die nu niet zijn aangetroffen zoals Bostulp (Tulipa sylvestris),
Lenteklokje (Leucojum vernum) en Witte narcis (Narcissus poeticus) kunnen worden
aangeplant op strategische plaatsen langs wandel- en fietspaden waar nog weinig
andere stinzenplanten staan.
Op enkele plekken langs de vijvers is het mogelijk om het gras iets langer te laten
groeien, zodat bijvoorbeeld een soort als Pinksterbloem kans heeft zich te vestigen en
zich voort te planten. Eén van die plekken is ten zuiden en oosten van de meest
zuidelijke vijver waar nu ook al redelijk wat Pinksterbloem staat. Verder zal moeten
worden gekeken op welke plaatsen veel mensen recreëren en het gras kort moet blijven
en welke plaatsen mogelijkheden bieden om het gras wat langer te laten groeien.
Tenslotte zijn in het gebied een aantal plaatsen waar een nogal monotone vegetatie van
dezelfde soort struik staat. Het gaat dan met name om de Sneeuwbes die veel in het
noordelijke deel van het gebied staat. Dit deel van het park kan veel aantrekkelijker
worden gemaakt voor zowel mensen als flora en fauna door wat meer diversiteit aan te
brengen in het soort struiken. Te denken valt dan ook aan de aanplant van de
begeleidende soorten Aalbes (Ribes rubrum) en Hondsroos (Rosa canina), maar ook aan
soorten als Sporkehout (Rhamnus frangula) en Krentenboompje (Amelanchier lamarckii).
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Figuur 8 Ligging van de transecten en waargenomen doelsoorten vlinders en libellen in het
Noorderplantsoen. Doelsoorten amfibieën zijn niet waargenomen (1/2).
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Figuur 9 Ligging van de transecten en waargenomen doelsoorten vlinders en libellen in het
Noorderplantsoen. Doelsoorten amfibieën zijn niet waargenomen (2/2).
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2.2.3 Dagvlinders
Resultaten
Het Noorderplantsoen is in 2010 negen maal bezocht, waarbij negen dagvlindersoorten
zijn waargenomen (Bijlage III). In augustus zijn enkele monitoringsrondes uitgevallen
vanwege grootschalige festiviteiten (Noorderzon). Van de doelsoorten is alleen het
Landkaartje (Araschnia levana) waargenomen, van de begeleidende soorten alleen de
Atalanta (Vanessa atalanta) (Tabel 4, Figuur 8 en 9).
Tabel 4
In de tabel staan voor de dagvlinders alle aangewezen doelsoorten en begeleidende soorten voor
het Noorderplantsoen. 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
Gehakkelde aurelia
Hooibeestje
Landkaartje

Polygonia c-album
Coenonympha pamphilus
Araschnia levana

-

-

•

Begeleidende soorten
Atalanta
Kleine vos

Vanessa atalanta
Aglais urticae

-

-

•

Een opmerkelijke waarneming was die van de Glasvleugelpijlstaart (Hemaris fuciformis)
bij T06. Dit is een dagactieve nachtvlinder die graag langs warme zonnige bosranden of
open plaatsen in bossen foerageert. De rupsen van deze soort leven onder andere op
Sneeuwbes (Symphoricarpos albus), welke in voldoende mate aanwezig is in het
Noorderplantsoen.

Figuur 10 Bos en struweel bij T03 waar zon en schaduw zich afwisselen (linkerfoto), hier is met name het
Bont Zandoogje te vinden (rechterfoto).

Potenties en evaluatie doelsoorten
Het Noorderplantsoen is arm aan dagvlinders, wat met name te wijten is aan het vrijwel
ontbreken van kruidige ondergroei, geschikte voedselplanten of ruige schrale
graslandjes. Voor dagvlinders die afhankelijk zijn van graslanden biedt het
Noorderplantsoen momenteel praktisch geen mogelijkheden. Om graslandsoorten aan te
trekken zijn er drastische ingrepen nodig. De meeste gazons zijn klein en omgeven door
hoge, oude bomen en zijn onderhevig aan grote recreatiedruk. Dit maakt de
mogelijkheden voor de ontwikkeling van graslanden met een hogere natuurwaarde
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kleiner. Randen van grote speelvelden zoals langs de Oranjesingel of het oevertalud aan
de Noorderbuitensingel (T01 dat op het zuiden ligt) zouden hiervoor overigens wel in
aanmerking kunnen komen.
Als nieuwe doelsoorten zijn de Eikenpage (Neozephyrus quercus) en de Citroenvlinder
(Gonepteryx rhamni) aangewezen (Tabel 5). Deze soorten zijn niet waargenomen maar
zouden met enkele ingrepen als de aanplant van de juiste voedselplanten goed aan te
trekken zijn. Voor de Eikenpage (Neozephyrus quercus) zijn er enkele hoge oude eiken
aanwezig in het park. Deze zijn echter niet talrijk en tamelijk verscholen tussen de andere
boomkruinen, waardoor de kans op vestiging van een populatie momenteel vrij klein is.
Vestiging is echter niet uit te sluiten. Ook elders in de stad, zoals in het gebied
Rabenhaupt (Berg et al. 2010) is deze soort waargenomen.
De Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album) kan mogelijk over het hoofd zijn gezien,
maar is waarschijnlijk niet talrijk geweest doordat de dichtheid aan waardplanten zeer
laag is. Het park biedt echter gezien het samenspel tussen zonbeschenen gedeelten en
struwelen met het juiste beheer wel voldoende mogelijkheden voor vestiging.
Het Boomblauwtje (Celastrina argiolus) is als nieuwe begeleidende soort aangewezen,
deze is matig vertegenwoordigd maar zou samen met de Citroenvlinder door enkele
ingrepen betere mogelijkheden moeten vinden in het gebied.
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

Citroenvlinder
Eikenpage
Gehakkelde aurelia
Hooibeestje
Landkaartje

Gonepteryx rhamni
Neozephyrus quercus
Polygonia c-album
Coenonympha pamphilus
Araschnia levana

•
•

Atalanta
Boomblauwtje
Kleine vos

Vanessa atalanta
Celastrina argiolus
Aglais urticae

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

D
D
D

D
D
D
D
D

B
B

B
B
B

Aanbevelingen
Om het Noorderplantsoen voor dagvlinders tot een geschikte leefomgeving te maken zou
met name voor soorten die bos en struweel prefereren veel gedaan kunnen worden.
Waardplanten als Grote Brandnetel, Klimop, Sporkehout, Iep en Wilg zouden aangeplant
kunnen worden of zoveel mogelijk moeten blijven staan om soorten als het
Boomblauwtje, de Citroenvlinder en de Gehakkelde aurelia in stand te houden en zo
mogelijk uit te doen breiden. Sporkehout is een van de voedselplanten van de rupsen van
de Citroenvlinder en het Boomblauwtje en is tevens een belangrijke nectarbron voor
onder andere de Eikenpage. Eiken zouden bijvoorbeeld op plaatsen waar andere hoge
oude bomen verdwijnen aangeplant kunnen worden om de kansen voor vestiging van de
Eikenpage te vergroten, bijvoorkeur in combinatie met de aanplant van Vuilboom in de
directe omgeving.
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Langs de gazons zou een ruige zoom met kruiden kunnen worden gecreëerd, waarbij de
overgang geleidelijk is. Deze zone zou in de herfst en winter minimaal gedeeltelijk
onberoerd moeten blijven om overwinterende dieren een kans te geven te overleven.
Aanbevolen wordt om in de herfst en winter de strooisellaag niet volledig op te ruimen.
Hierbij kan worden gedacht aan het Boomblauwtje die hierin als pop overwintert. Zoals
eerder opgemerkt kunnen grote speelvelden een rol spelen bij de ontwikkeling van meer
kruidenrijke graslanden. Hierbij zou het om een afgebakend gebied kunnen gaan dat
(tijdelijk) niet door recreanten of ganzen betreden wordt. Momenteel zijn de overgangen
tussen de verschillende deelbiotopen vaak zeer abrupt (Figuur 11)

Figuur 11 Gazon te midden van bos en struweel bij T06, geschikte plaatsen voor het creëren van een
kruidenrijke zoom langs de bosranden (linkerfoto) en een zuidhelling (T01) waar gedeeltelijk ruimte is voor
verschraling (rechterfoto).
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2.2.4 Libellen
Resultaten
Het SES-gebied Noorderplantsoen is negen keer bezocht, waarbij 10 juffer- en
libellensoorten zijn waargenomen (Bijlage IV). Het lage aantal soorten is met name te
wijten aan het karakter van de aanwezige wateren, deze zijn meestal sterk beschaduwd
en kennen veelal een beschoeide oever zonder enige structuur in de vegetatie. De
submerse vegetatie is vaak erg schaars en ontbreekt zelfs in veel wateren. De
doelsoorten Blauwe glazenmaker (Aeshna cyanea), Gewone pantserjuffer (Lestes
sponsa) zijn niet waargenomen, de Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum) en de
Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula) wel (Tabel 6, Figuur 8 en 9). De begeleidende
soorten Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella) en Lantaarntje (Ischnura elegans) zijn
beide waargenomen. De Paardenbijter (Aeshna mixta) is niet waargenomen maar maakt
waarschijnlijk wel geregeld gebruik van het park als jachtgebied.
De Variabele waterjuffer en de Vuurjuffer zijn enkele malen waargenomen, onder
andere bij T02. De onderzochte oevers van T02 zijn erg schaduwrijk maar aan de
zuidzijde bevind zich een zonnig gelegen, beschoeide maar kruidenrijke oever. Dit is van
de onderzochte transecten de rijkste aan juffers, aan de overzijde hiervan ligt een
rietkraag die waarschijnlijk een belangrijke rol vervult voor de hier voorkomende juffers.
De concentraties van andere juffers zijn hier relatief hoog, de begeleidende soorten
Azuurwaterjuffer en Lantaarntje zijn hier in beperkt aantal waargenomen. De
Houtpantserjuffer (Lestes viridis) is in lage aantallen te vinden in de overhangende
vegetatie langs de verschillende wateren.
Tabel 6
In de tabel staan voor de libellen alle aangewezen doelsoorten en begeleidende soorten voor het
Noorderplantsoen. 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
Blauwe glazenmaker
Gewone pantserjuffer
Variabele waterjuffer
Vuurjuffer

Aeshna cyanea
Lestes sponsa
Coenagrion pulchellum
Pyrrhosoma nymphula

-

-

•
•

Begeleidende soorten
Azuurwaterjuffer
Lantaarntje

Coenagrion puella
Ischnura elegans

-

-

•
•

Potenties en evaluatie doelsoorten
Voor de voortplanting en ontwikkeling zijn de wateren in het Noorderplantsoen maar zeer
matig geschikt. De meeste onderzochte oevers kennen geen emerse vegetatie en in het
water is vaak geen submerse vegetatie aanwezig. Daarmee is het aanwezige water
weinig geschikt voor juffers en libellen. Het Noorderplantsoen vervult op veel plaatsen
een recreatiefunctie en gazons worden tot en met de directe oeverzone gemaaid. Hier
blijft erg weinig geschikte leefgebied beschikbaar voor volwassen libellen.
De Grote keizerlibel is aangewezen als nieuwe doelsoort (Tabel 7). Mits er ingrepen
plaatsvinden zou de soort zich in het Noorderplantsoen moeten kunnen vestigen.
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Plaatsen om eitjes af te zetten lijken momenteel nog erg schaars, maar meer submerse
vegetatie door het hele waterlichaam zal aanwezig moeten zijn. T02 lijkt hiervoor op korte
termijn de beste plaats (Figuur 12). Dergelijke vegetatie trekt ook de Kleine roodoogjuffer
(Erythromma viridulum) en de Grote roodoogjuffer (Erythromma najas) aan, beide
soorten zijn schaars aanwezig maar met de juiste ingrepen zijn grotere aantallen te
verwachten. Om deze reden zijn ze hierin betrokken als begeleidende soorten. Op
plaatsen elders in het plantsoen waar de submerse vegetatie wel voldoende aanwezig is,
bijvoorbeeld in de centraal gelegen vijver met de fonteinen, zijn de aantallen van deze
nieuwe begeleiders aanmerkelijk hoger.
Voor de Blauwe glazenmaker zijn de wateren maar matig geschikt om zich in te kunnen
ontwikkelen. Aan de andere kant is het park wel optimaal voor deze soort als jachtgebied.
De Blauwe glazenmaker vliegt bij voorkeur langs een afwisseling van struweel en bos
zoals bospaden, open plaatsen in bos en bosranden.
De Gewone pantserjuffer (Lestes spons) krijgt momenteel in het Noorderlantsoen geen
kansen om zich hier succesvol te vestigen. De verspreiding binnen Nederland laat zien
dat de soort voornamelijk op de zandgronden voorkomt, vaak bij wateren die af en toe
droog kunnen vallen en een brede zone met oevervegetatie kennen. Zonder drastische
ingrepen is toekomstige vestiging niet te verwachten.

Figuur 12 Links zuidzijde T02 met kruidenrijke oever en aan de overzijde een rietkraag. Rechts een van de
vele beschoeide en volledig gemaaide oevers welke voor juffers en libellen weinig levensruimte overlaten.

Tabel 7

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

Blauwe glazenmaker
Gewone pantserjuffer
Keizerlibel
Variabele waterjuffer
Vuurjuffer

Aeshna cyanea
Lestes sponsa
Anax imperator
Coenagrion pulchellum
Pyrrhosoma nymphula

•
•
•
•
•

D
D
D
D

D
D
D
D
D

Azuurwaterjuffer
Grote roodoogjuffer
Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje

Coenagrion puella
Erythromma najas
Erythromma viridulum
Ischnura elegans

•
•
•
•

B
B

B
B
B
B
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Aanbevelingen
Om het Noorderplantsoen voor juffers en libellen tot een meer aantrekkelijke
leefomgeving te maken zou de beschoeiing op verschillende plaatsen weggehaald
moeten worden en plaats moeten maken voor een geleidelijk aflopende oever met
voldoende submerse-, emerse- en oevervegetatie (Figuur 13). Vanuit cultuur historisch
oogpunt is deze ingreep echter onwenselijk te noemen. Kroosvorming is plaatselijk
aanwezig, maar wordt waarschijnlijk deels weer gereduceerd door eenden. Een deel van
de grote speelvelden langs de Oranjesingel zou kunnen worden ingericht met een
ondiepe poel waarbij de omliggende omgeving verschraald zou kunnen worden,
maatregelen die ook voor dagvlinders positief zouden zijn. In dergelijke nieuwe poelen is
mogelijk de Gewone pantserjuffer te aan te trekken. Ook het aanleggen van nieuwe
poelen is waarschijnlijk vanuit het oogpunt van de cultuur historische waarde van het park
niet een haalbare maatregel.

Figuur 13 Links noordoostzijde T01 waar juffers zich op spaarzame plaatsen met oevervegetatie als deze
concentreren. Rechts een oever (noordzijde T04) met weinig mogelijkheden voor juffers en libellen.
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2.2.5 Amfibieën en reptielen
Resultaten
In het Noorderplantsoen zijn geen amfibieën waargenomen (Tabel 8, Figuur 8 en 9,
Bijlage V).
Tabel 8
In de tabel staan voor de amfibieën alle aangewezen doelsoorten en begeleidende soorten voor het
Noorderplantsoen. 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

Doelsoorten
Groene kikker complex
Kleine watersalamander

Rana esculenta synklepton
Lissotriton vulgaris

1
1

-

Begeleidende soorten
Bruine kikker
Gewone pad

Rana temporaria
Bufo bufo

1
1

-

Waargenomen

Potenties en evaluatie doelsoorten
Het Groene kikker complex (Rana esculenta synklepton) omvat twee soorten, Poelkikker
(Rana lessonae) en Meerkikker (Rana ridibunda) en de hybride Bastaardkikker (Rana
esculenta). De Poelkikker is een indicatieve soort die voorkomt op de Nederlandse Rode
Lijst en wordt streng beschermd onder de Flora- en faunawet. De Meerkikker en de
Bastaardkikker worden niet bedreigd en kennen een lichte bescherming onder de Floraen faunawet (www.ravon.nl). Omdat de soorten over het algemeen goed van elkaar te
onderscheiden zijn, wordt aanbevolen om niet meer het gehele complex als doelsoort of
begeleidende soort op te nemen, maar afhankelijk van het gebied een keuze te maken
voor Poelkikker, Meerkikker en/of Bastaardkikker.
Het Noorderplantsoen kent veel potentie voor amfibieën ook al werden deze niet
waargenomen tijdens de inventarisatie. In het verleden (eigen waarneming Christophe
Brochard in 2003) is hier wel Bruine kikker (Rana temporaria) aangetroffen. De
Bastaardkikker, is een algemene soort in Groningen. Deze soort is niet kenmerkend voor
een typisch en hoogwaardig milieu. Aanbevolen wordt de soort op te nemen als
begeleidende soort. De Kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris) is een haalbare
doelsoort voor het Noorderplantsoen (Tabel 9), zeker in het midden van het gebied bij
T02. Hier is voldoende vegetatie aanwezig, welks schuilmogelijkheden biedt .

Tabel 9

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

Kleine watersalamander

Lissotriton vulgaris

•

D

D

Bastaardkikker
Bruine kikker
Gewone pad

Rana esculenta
Rana temporaria
Bufo bufo

•
•
•

B
B

B
B
B

Groene kikker complex

Rana esculenta synklepton

•

D

-
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Aanbevelingen
Om het Noorderplantsoen aantrekkelijke te maken voor amfibieën zouden de houten
oeverbeschoeiingen verwijderd moeten worden. Op deze manier ontstaat een betere
overgang van oever naar water, zodat de oevervegetatie zich beter kan ontwikkelen.
Echter gezien de cultuurhistorische waarde van het park is een dergelijke ingreep niet
realistisch.
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2.2.6 Vogels
Resultaten
Vier doelsoorten zijn in het Noorderplantsoen aangetroffen (Tabel 10, Figuur 4). De
Boomklever (Sitta europaea) was met acht territoria aanwezig. In één van de territoria
bevinden zich ook waarnemingen van een zingende vogel en tweemaal een individu in
de Oude Hortus. De Boomklever werd gelijkmatig over het Noorderplantsoen
waargenomen. Eén nest is gevonden. De soort broedt in boomholten en nestkasten. Van
de Braamsluiper (Sylvia curruca) is één territorium vastgesteld in het zuiden van het
Noorderplantsoen. De zang werd tijdens twee veldbezoeken gehoord vanuit dicht
struikgewas. In delen van het park met goed ontwikkelde ondergroei bevonden zich
negen territoria van de Zwartkop (Sylvia atricapilla). Deze waren gelijkmatig over het
park verdeeld. Het Waterhoen (Gallinula chloropus) kwam met vijf territoria voor in het
Noorderplantsoen. In elke vijver is een territorium vastgesteld. Een nest met pas
uitgekomen jongen werd gevonden aan de rand van de centrale vijver. In een andere
vijver werden bijna volgroeide jongen gezien. Fuut (Podiceps cristatus), Ransuil (Asio
otus) en Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) zijn niet in het Noorderplantsoen
aangetroffen.

Tabel 10 In de tabel staan voor de vogels alle aangewezen doelsoorten en begeleidende soorten voor het
Noorderplantsoen. In de laatste kolom is aangegeven of de soort is waargenomen. Voor uitleg FF en RL zie
Tabel 2. De laatste twee kolommen geven een vergelijking tussen het aantal aangetroffen territoria in 2010 en
in 1995/1996 (Modderman et al. 2001)
Nederlandse naam

Wetenschappelijke
naam

FF RL

Waargenomen

Aantal territoria
2010

1995 / 1996

•
•

0
8
1
0
0
5
9

0/2
6/4
1/1
0/0
0/0
5/5
6/5

•
•
•
•
•
•

6
0
10
4
7
>20

13 / 12
1/1
12 / 4
2/3
11 / 5
+/+

Doelsoorten
Bonte vliegenvanger
Boomklever
Braamsluiper
Fuut
Ransuil
Waterhoen
Zwartkop

Ficedula hypoleuca
Sitta europaea
Sylvia curruca
Podiceps cristatus
Asio otus
Gallinula chloropus
Sylvia atricapilla

+
+
+
+
+
+
+

6
-

Begeleidende
soorten
Boomkruiper
Ekster
Groenling
Meerkoet
Vink
Wilde eend

Certhia brachydactyla
Pica pica
Chloris chloris
Fulica atra
Fringilla coelebs
Anas platyrhynchos

+
+
+
+
+
+

-

•
•

Alle begeleidende soorten waren in het Noorderplantsoen aanwezig. Van de Ekster (Pica
pica) zijn een keer twee individuen gezien, een andere keer één. Er is geen nest ontdekt.
Waarschijnlijk broedde de Ekster buiten het park. De andere begeleidende soorten
kwamen als broedvogel in het Noorderplantsoen voor: van de Vink (Fringilla coelebs) zijn
zeker zeven territoria vastgesteld, van de Groenling (Chloris chloris) tien en van de
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Boomkruiper (Certhia brachydactyla) zes. Er zijn vier nesten van de Meerkoet (Fulica
atra) langs de oevers van de vijvers gevonden. De Wilde eend (Anas platyrhynchos) was
met twintig of meer individuen in en rond de vijvers aanwezig.
Het aantal soepeenden (Anas platyrhynchos domesticus) bedroeg meer dan 25.
Waarschijnlijk hebben slechts enkele wilde eenden en soepeenden jongen
grootgebracht. Ook is er een groep van ongeveer twintig soepganzen (Anser anser forma
domesticus) in het Noorderplantsoen, waarvan zeker één paar succesvol gebroed heeft.
Een paar nijlganzen (Alopochen aegyptiaca) bracht acht jongen groot. De Kuifeend
(Aythya fuligula) was het gehele voorjaar met twee tot vijf individuen in de vijvers
aanwezig. Van deze soort zijn geen nestindicerende waarnemingen gedaan.
Opvallend in het Noorderplantsoen is het grote aantal holenbroeders. Van de Grote bonte
specht (Dendrocopos major) zijn drie territoria vastgesteld. Van de Spreeuw (Sturnus
vulgaris) waren meer dan 30 broedparen aanwezig. De Holenduif (Columba oenas)
kwam met acht territoria in het Noorderplantsoen voor. Zijn roep werd vooral gehoord in
de bosgedeelten met de oudste bomen, waarin geschikte holten aanwezig zijn. Dergelijke
holten zijn ook bruikbaar als nestholte voor de Kauw (Corvus monedula). Van deze soort
was een kolonie aanwezig, die in oude teruggezette holle wilgen broedde. Er waren
zeker twaalf nesten, maar vaak werden er nog meer kauwen gezien. Van de Grauwe
vliegenvanger (Muscicapa striata), die in halfopen holten broedt, is één nestindicerende
waarneming gedaan in een ouder bosgedeelte nabij de theekoepel.
Zeer veel voorkomende vogelsoorten waren Merel (Turdus merula) en Houtduif
(Columba palumbus): beide waren met meer dan 25 broedparen in het Noorderplantsoen
aanwezig. Bijlage VII geeft een overzicht van alle aangetroffen vogels.
Potenties en evaluatie doelsoorten
Van de doelsoorten zijn Boomklever, Waterhoen en Zwartkop met relatief veel territoria
in het Noorderplantsoen aanwezig. De territoria van Boomklever en Zwartkop zijn
gelijkmatig over de bosgedeelten verdeeld. De aantallen zijn hoger dan bij de
inventarisatie in 1995 en 1996 (Tabel 10, Modderman et al. 2001). Het Waterhoen
broedde in elke vijver met één paar. Het Noorderplantsoen is daarmee goed bezet met
deze doelsoorten. Van de Braamsluiper is één territorium vastgesteld. Dat bevond zich
in het zuidelijk gedeelte, dat door zijn grotere openheid met enkele dichte struwelen
geschikter voor deze soort is dan het noordelijk deel van het park. Het aantal territoria
van Braamsluiper en Waterhoen was even hoog als in 1995 en 1996 (Tabel 10).
Fuut, Bonte vliegenvanger en Ransuil zijn niet aangetroffen. Deze soorten kwamen
midden jaren negentig ook niet in het Noorderplantsoen voor, behalve de Bonte
vliegenvanger met twee paar in 1996. De Fuut vindt in de vele kanalen en grote vijvers,
die de stad Groningen rijk is, waarschijnlijk een beter broedbiotoop dan in de kleinere
vijvers in het Noorderplantsoen. Gezien de toename van de Fuut in steden, ook in
kleinere wateren (Hustings & Vergeer 2002), zouden ook in het Noorderplantsoen een of
enkele paren kunnen broeden. De noordelijke vijver lijkt daarvoor het meest geschikt,
doordat deze opener is dan de overige vijvers. Extra oevervegetatie geeft de soort hier
meer broedgelegenheid.
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De Bonte vliegenvanger broedt bijna uitsluitend in nestkasten, maar ondervindt daarbij
veel concurrentie van met name Koolmees (Parus major) en Boomklever, die in het
Noorderplantsoen erg talrijk zijn. Bovendien nemen de aantallen bonte vliegenvangers
op veel plaatsen af, waarschijnlijk in verband met de klimaatverandering (Hustings &
Vergeer 2002). Het ophangen van extra nestkasten hoeft daardoor niet te leiden tot meer
broedgevallen van de Bonte vliegenvanger in het Noorderplantsoen.
De Ransuil broedt op oude nesten van bijvoorbeeld de Zwarte kraai (Corvus corone).
Het aantal zwarte kraaien in het Noorderplantsoen is laag: er zijn maar twee nesten en
enkele territoriale dieren waargenomen. Er is een toename van de Zwarte kraai in steden
(Hustings & Vergeer 2002). Het aantal geschikte nesten voor de Ransuil kan daardoor
de komende jaren in het Noorderplantsoen toenemen. Mogelijk ligt het park te ver van
goede voedselgebieden. In (de buurt van) de Noorderbegraafplaats, op ruim 0,5 km
noordelijk van het Noorderplantsoen, heeft de Ransuil in 2010 echter wel succesvol
gebroed. Als het aanbod van geschikte nesten groeit, kan de Ransuil mogelijk ook in het
Noorderplantsoen tot broeden komen.
Het park is van groot belang voor holenbroeders. Sinds de jaren negentig is het aantal
spreeuwen, holenduiven en boomklevers sterk gestegen. De Grote bonte specht blijft
met drie territoria in aantal gelijk aan 1995. Deze soort hakt zelf zijn nesthol, dat later
weer gebruikt kan worden door bijvoorbeeld spreeuwen en in een later stadium door
vleermuizen. Grotere natuurlijke holten worden gebruikt door Holenduif en Kauw. De
makkelijk te monitoren Grote bonte specht en Holenduif zijn geschikt als doelsoort voor
het Noorderplantsoen (Tabel 11).
Van september 2009 tot februari 2010 is de Bosuil (Strix aluco) in het Noorderplantsoen
waargenomen (www.avifaunagroningen.nl). Een mannetje liet regelmatig zijn territoriale
roep horen. Dit werd ook door omwonenden gemeld. In februari 2010 zijn daarom twee
bosuilkasten opgehangen in het park. Tijdens de veldbezoeken dit voorjaar, waaronder
ook twee avondbezoeken en één nachtbezoek, is de Bosuil niet meer gehoord. Er werd
ook niet op nabootsing van het geluid gereageerd. De Bosuil is als holenbroeder een
geschikte doelsoort voor het Noorderplantsoen. Dan is echter wel een inventarisatieronde
met geluidnabootsing in de periode december tot februari gewenst (Tabel 11).
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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

Bonte vliegenvanger
Boomklever
Bosuil
Braamsluiper
Fuut
Grote bonte specht
Holenduif
Ransuil
Waterhoen
Zwartkop

Ficedula hypoleuca
Sitta europaea
Strix aluco
Sylvia curruca
Podiceps cristatus
Dendrocopos major
Columba oenas
Asio otus
Gallinula chloropus
Sylvia atricapilla

•
•

Boomkruiper
Ekster
Groenling
Meerkoet
Vink
Wilde eend

Certhia brachydactyla
Pica pica
Chloris chloris
Fulica atra
Fringilla coelebs
Anas platyrhynchos

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B

Aanbevelingen
Voor de huidige en toekomstige doelsoorten hoeven nauwelijks extra maatregelen te
worden getroffen. Het aantal holenbroeders nam na de herinrichting van het
Noorderplantsoen in 1998-2000 aanvankelijk af (Modderman et al. 2001), maar heeft zich
hersteld. Enkele soorten zijn zelfs talrijker dan in 1995 en 1996. Om de Fuut
broedgelegenheid te bieden kan langs de noordelijke vijver oevervegetatie worden
aangeplant of bevorderd. Voor de Ransuil kunnen kunstmatige nesten in de bomen
worden aangebracht. Aanbevolen wordt echter de mogelijke toename van kraaiennesten
af te wachten.
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2.2.7 Zoogdieren
Resultaten
Tijdens het onderzoek in 2010 werden in het gebied 117 waarnemingen van in totaal 10
soorten zoogdieren opgetekend (Bijlage VIII). Hieronder bevinden zich zes doelsoorten
voor het gebied (Tabel 12, Figuur 5 en 6). Naast de in de tabel genoemde soorten zijn
ook Mol (Talpa europaea), Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), Laatvlieger
(Eptesicus serotinus), Woelrat (Arvicola amphibius) en Muskusrat (Ondatra zibethicus)
waargenomen.

Tabel 12 In de tabel staan voor de zoogdieren alle aangewezen doelsoorten en begeleidende soorten voor
het Noorderplantsoen. In de laatste kolom is aangegeven of de soort is waargenomen. Voor uitleg FF en RL zie
Tabel 2.
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Doelsoorten
Egel
Grootoorvleermuis
Meervleermuis
Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis
Steenmarter
Watervleermuis

Erinaceus europaeus
Plecotus auritus
Myotis dasycneme
Nyctalus noctula
Pipistrellus nathusii
Martes foina
Myotis daubentoni

FF

RL

Waargenomen

1
3
3
3
3
2
3

-

•
•
•
•
•
•

Potenties en evaluatie doelsoorten
Vleermuizen
Het Noorderplantsoen is op stedelijk niveau een belangrijk vleermuisgebied. Door het
parkachtige karakter van het gebied met een afwisseling van meer besloten en meer
open gebiedsdelen en de aanwezigheid van grotere en kleinere waterpartijen is het
gebied voor veel soorten vleermuizen zeer geschikt als foerageerbiotoop. Dit uit zich niet
alleen in een voor stedelijke omgeving groot aantal soorten, maar ook in relatief hoge
dichtheden. Aangetroffen zijn zes soorten vleermuizen, waaronder de doelsoorten
Watervleermuis (Myotis daubentonii), Meervleermuis (Myotis dasycneme), Ruige
dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) en Rosse vleermuis (Nyctalus noctula).
Daarnaast zijn ook de Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en de Laatvlieger
(Eptesicus serotinus) waargenomen.
In de bomen in het gebied zijn verblijfplaatsen aanwezig van de Rosse vleermuis en de
Ruige dwergvleermuis. Bij de Rosse vleermuis gaat het bij de verblijfplaatsen zowel
om zomer- als paarverblijfplaatsen. De zomerverblijfplaatsen betreffen voor zover bekend
groepen mannetjes. De aanwezigheid van kraamverblijfplaatsen is echter niet geheel uit
te sluiten. Bij de Ruige dwergvleermuis gaat het bij de verblijfplaatsen om
paarverblijfplaatsen in de nazomer. Te verwachten is echter dat er ook in voorjaar en
zomer enkele verblijfplaatsen van deze soort in gebruik zijn. Verblijfplaatsen van de
Watervleermuis zijn niet aangetroffen, maar zijn mogelijk in sommige jaren wel
aanwezig (Tabel 13).
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In het gebied hangen momenteel al een aantal vleermuiskasten. Deze zijn echter door
gebrekkig onderhoud (het niet jaarlijks schoonmaken van de kasten) momenteel
ongeschikt als verblijfplaats voor vleermuizen.
De doelsoort Grootoorvleermuis (Plecotus auritus) is niet waargenomen, ondanks dat
er gericht naar deze soort gezocht is.
In het gebied bevindt zich een speciaal voor overwinterende vleermuizen ingerichte oude
vestinggang (Sikkenspoortje). Hierin zijn tot op heden nog geen overwinterende
vleermuizen aangetroffen. Mogelijk zorgt de lichtuitstraling van nabije straatverlichting
ervoor dat vleermuizen niet op deze locatie overwinteren.
Terrestrische zoogdieren
In het gebied is betrekkelijk weinig dekking aanwezig, waardoor de geschiktheid als
leefgebied voor terrestrische zoogdieren beperkt is. Desondanks zijn de doelsoorten
Steenmarter (Martes foina) en Egel (Erinaceua europaeus) wel aanwezig.

Tabel 13

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

Nederlandse naam
Egel
Grootoorvleermuis
Meervleermuis
Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis
Steenmarter
Watervleermuis

Wetenschappelijke naam
Erinaceus europaeus
Plecotus auritus
Myotis dasycneme
Nyctalus noctula
Pipistrellus nathusii
Martes foina
Myotis daubentoni

A BD BV SD SV GD GV D O W S M
• • • • • • •
•
• • • •
•
•
•
• •
•
• • • •
•
• •
•
• • • •
•
• •
• • • • •
•
• • • •
• •

HS
D
D
D
D
D
D
D

NS
D
D
D
D
D
D
D

Aanbevelingen
Vleermuizen
De verblijfplaatsen in de bomen in het park bevinden zich voor een belangrijk deel in
wilgen. Deze bomen hebben een relatief korte levensduur. De afgelopen jaren zijn
tenminste twee verblijfplaatsen van de Rosse vleermuis verdwenen doordat de wilgen
waarin de verblijfplaatsen aanwezig waren zijn omgevallen. Ook zijn er een aantal iepen
met holtes gekapt in verband met iepenziekte. Bij het beheer van de bomen in het gebied
dient het behoud van bomen met holtes, en dan met name wilgen, een aandachtspunt te
zijn. In plaats van minder vitale bomen geheel te kappen kan in veel gevallen worden
volstaan met het inkorten van gevaarlijke takken.
De in het park aanwezige vleermuiskasten zijn momenteel ten gevolge van gebrekkig
onderhoud niet geschikt voor vleermuizen. Geadviseerd wordt de kasten jaarlijks schoon
te maken en op te nemen in een monitoringsonderzoek naar het gebruik van de kasten.
Geadviseerd wordt de lichtuitstraling bij de ingang van het Sikkenspoortje te
verminderen. Dit vergroot de kans dat het poortje door vleermuizen als
overwinteringsplek gebruikt gaat worden.
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Terrestrische zoogdieren
In het gebied is relatief weinig dekking aanwezig. Een methode om voor meer dekking te
zorgen is de aanleg van takkenrillen in de bosschages in het gebied. Dit is in het verleden
wel gedaan. De rillen bleken echter gevoelig voor vandalisme, waarbij enkele rillen in
brand zijn gestoken. Om deze reden dient terughoudend te worden omgegaan met deze
beheermaatregel.
De oeverzones in het gebied zijn grotendeels onbegroeid. In delen van het gebied
zouden vooroevers kunnen worden aangelegd met een kruidenrijke water- en
oeverplantenvegetatie. De vooroevers dienen op de oever zelf over te gaan in een strook
met een ruigere, opgaande grasvegetatie. Deze maatregel is in gunstig voor meerdere
soorten kleine terrestrische zoogdieren, waaronder de stedelijke doelsoorten Dwergmuis
(Micromys minutus) en Woelrat (Arvicola amphibius).
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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 VIII geven een overzicht
van alle soorten die zijn aangetroffen.

Tabel 14 Totaal aantal aangetroffen soorten per soortgroep voor het Noorderplantsoen. Voor uitleg FF en RL
zie Tabel 2.
Soortgroep

Aangetroffen soorten

Doelsoorten

Begeleidende soorten

FF

RL

Vaatplanten

115

6

3

4

2

Dagvlinders

10

1

1

0

0

Libellen

11

2

2

0

0

Vissen

2

0

0

0

0

Amfibieën

0

0

0

0

0

Vogels

49

4

6

44

4

Zoogdieren

11

6

0

10

1

Totaal

198

19

12

58

7
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Tabel 15 Overzicht per soortgroep van alle aangetroffen doelsoorten en begeleidende soorten in het
Noorderplantsoen.
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Status

Vaatplanten
Bosanemoon
Bosgeelster
Daslook
Dotterbloem
Gele kornoelje
Gele plomp
Holwortel
Mispel
Pinksterbloem

Anemone nemorosa
Gagea lutea
Allium ursinum
Caltha palustris palustris
Cornus mas
Nuphar lutea
Corydalis cava
Mespilus germanica
Cardamine pratensis

B
D
B
D
D
D
B
D
D

Dagvlinders
Atalanta
Landkaartje

Vanessa atalanta
Araschnia levana

B
D

Libellen
Azuurwaterjuffer
Lantaarntje
Variabele waterjuffer
Vuurjuffer

Coenagrion puella
Ischnura elegans
Coenagrion pulchellum
Pyrrhosoma nymphula

B
B
D
D

Vogels
Boomklever
Boomkruiper
Braamsluiper
Ekster
Groenling
Meerkoet
Vink
Waterhoen
Wilde eend
Zwartkop

Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Sylvia curruca
Pica pica
Chloris chloris
Fulica atra
Fringilla coelebs
Gallinula chloropus
Anas platyrhynchos
Sylvia atricapilla

D
B
D
B
B
B
B
D
B
D

Zoogdieren
Egel
Meervleermuis
Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis
Steenmarter
Watervleermuis

Erinaceus europaeus
Myotis dasycneme
Nyctalus noctula
Pipistrellus nathusii
Martes foina
Myotis daubentoni

D
D
D
D
D
D
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Opmerkingen en advies ten aanzien van beheer en
inrichting

Belangrijkste natuurwaarden en knelpunten
Het Noorderplantsoen is ondanks het intensieve recreatieve gebruik van grote waarde
voor een groot aantal vogels en vleermuizen. Opvallend in het Noorderplantsoen is het
grote aantal holenbroeders onder de broedvogels. Het Noorderplantsoen is op stedelijk
niveau een belangrijk vleermuisgebied. Het gebied is zeer geschikt als foerageerbiotoop
door de afwisseling van meer besloten en meer open gebiedsdelen en de aanwezigheid
van grotere en kleinere waterpartijen en tevens zijn oude bomen aanwezig die dienen als
zomerverblijfplaats en paarplaats voor de Rosse vleermuis en de Ruige dwergvleermuis.
Winterverblijfplaatsen zijn niet bekend. In het Sikkenpoortje, dat is ingericht voor
overwinterende vleermuizen, zijn tot op heden geen vleermuizen aangetroffen. Ook staat
het park bekend om de grote hoeveelheid stinzenplanten in het voorjaar.
Voor de overige soortgroepen is het Noorderplantsoen op dit moment van zeer beperkte
waarde. Het park kent welliswaar een groot aantal verschillende biotopen, maar de
overgang tussen die biotopen is vaak zeer abrupt. De vijvers zijn deels beschaduwd en
hebben veelal een beschoeide oever zonder enige structuur in de vegetatie. De
submerse vegetatie is vaak erg schaars en ontbreekt zelfs in veel wateren. De
graslanden zijn in beheer als gazon en ook ontbreekt in veel van de plantsoenen een
kruidige ondergroei.
Aanbevelingen ten aanzien van inrichtingsmaatregelen
Water /Oever
Om het park geschikt te maken als leefgebied voor libellen, amfibieën en vogels als Fuut
zijn grootschalige inrichtingsmaatregelen nodig. De beschoeiing rond de vijvers zal
verwijderd moeten worden en plaats moeten maken voor een geleidelijk oplopende
oever. De vraag is of dit wenselijk is gezien de cultuurhistorische waarde van het park.
Wanneer het niet mogelijk is, of onwenselijk wordt geacht, om de beschoeiing te
verwijderen kan gedacht worden aan het aanleggen van vooroevers met een kruidenrijke
water- en oeverplantenvegetatie.
Gazon/kruidlaag
Voor de stinzenplanten die zijn aangewezen als doelsoort (Bostulp, Lenteklokje, Witte
narcis) en nu niet of nauwelijks voorkomen in het park wordt aangeraden deze aan te
planten op strategische plaatsen langs wandel- en fietspaden waar nog weinig andere
stinzenplanten staan.
Bosplantsoen
Op plaatsen waar oude bomen verdwijnen wordt aanbevolen eiken aan te planten om de
kansen voor de nieuw aangewezen doelsoort Eikenpage te vergroten.

42

Koeman en Bijkerk rapport 2010-054

Struweel
Veel van de struwelen in het park zijn nogal monotoon van aard. Zo staat in het noorden
van het gebied veel Sneeuwbes. Aanbevolen wordt meer variatie aan te brengen in deze
monotone vegetatie. Door dit te combineren met het aanplanten van waardplanten voor
verschillende dagvlinders kan veel gedaan worden aan het creëren van een geschikte
leefomgeving voor dagvlinders die bos en struweel prefereren. Waardplanten als Grote
Brandnetel, Klimop, Sporkehout, Iep en Wilg zouden aangeplant kunnen worden. Dit sluit
ook mooi aan bij het al gevoerde beheer waarbij uitheemse soorten worden vervangen
door inheemse soorten
Aanbevelingen ten aanzien van beheersmaatregelen
Gazon/kruidlaag
Het maaibeheer, waarbij rekening wordt gehouden met de stinzenbeplanting moet
voortgezet worden.
Ondanks de grote recreatiedruk moet het wel mogelijk zijn om kruidenrijke graslanden te
ontwikkelen binnen het Noorderplantsoen. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld aanwezig
langs de randen van grote speelvelden zoals langs de Oranjesingel of het oevertalud aan
de Noorderbuitensingel (T01 dat op het zuiden ligt).
Bosplantsoen
Aanbevolen wordt om in de herfst en winter de strooisellaag niet volledig op te ruimen.
Verschillende dagvlinders kunnen hierin als pop overwinteren. Om zoveel mogelijk holtes
te behouden als nestgelegenheid en als verblijfplaats voor vleermuizen wordt
aangeraden minder vitale bomen niet geheel te kappen, maar indien mogelijk alleen de
gevaarlijke takken te verwijderen.
Zoom
De overgangen van struweel naar de gazons is nu nog zeer abrupt. Langs de gazons zou
een ruige zoom kunnen worden gecreëerd, waardoor de overgang veel geleidelijker
wordt. Deze zone zou in de herfst en winter minimaal gedeeltelijk onberoerd moeten
blijven om overwinterende dieren een kans te geven te overleven.
Overig
De in het park aanwezige vleermuiskasten zijn momenteel ten gevolge van gebrekkig
onderhoud niet geschikt voor vleermuizen. Geadviseerd wordt de kasten jaarlijks schoon
te maken en op te nemen in een monitoringsonderzoek naar het gebruik van de kasten.
Geadviseerd wordt de lichtuitstraling bij de ingang van het Sikkenspoortje te
verminderen. Dit vergroot de kans dat het poortje door vleermuizen als
overwinteringsplek gebruikt gaat worden.
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Tabel 16 Per beheerseenheid de belangrijkste aanbevelingen, uitgesplitst naar beheersmaatregelen en
inrichtingsmaatregelen.
Beheereenheid

Inrichtingsmaatregelen

Beheersmaatregelen

Water

Mogelijkheden onderzoeken voor het
aanleggen van een vooroever..

-

Oever

-

-

Gazon/kruidlaag

Aanplanten van nog ontbrekende
stinzenplanten (Bostulp, Lenteklokje, Witte
narcis)

Maaibeheer waarbij rekening wordt
gehouden met stinzenplanten voortzetten;
Kruidenrijke graslanden ontwikkelen langs
de randen van de grotere gazons (bijv.
speelvelden langs de Oranjesingel) of op
oevertaluds (bijv. Noorderbuitensingel)

Bosplantsoen

Eiken aanplanten t.b.v. Eikepage op
locaties waar oude bomen worden
verwijderd

Strooisellaag niet volledig verwijderen in
herfst en winter;
Alleen gevaarlijke takken verwijderen om
holtes te behouden.

Struweel

Waardplanten voor dagvlinders aanplanten (Grote Brandnetel, Klimop, Sporkehout, Iep,
Wilg)

Zoom

-

Kruidenrijke zoom ontwikkelen tussen de
gazons en het struweel.

Overig

-

Vleermuiskasten jaarlijks schoon maken;
Lichtuitstraling bij ingang Sikkenpoortje
verminderen.
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Bijlage I
Transectcode
NP T01
NP T02
NP T03
NP T04
NP T05
NP T06

Overzicht transecten
Vegetatie
•
•
•
•
•
•

Amfibieën
•
•
•
•

Libellen
•
•
•
•
•
•

Vlinders
•
•
•
•
•
•

Lengte (m)
448
489
115
338
224
133
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Bijlage IIa

49

Vegetatie - transecten

De ligging van de transecten is weergegeven in Figuur 8 en 9.
NPT01
T01 ligt rondom de meest noordelijk gelegen vijver in het gebied. De oevers van de vijver
bestaan voornamelijk uit gazon met Engels raaigras (Lolium perenne) als dominante
soort en de bekende gazonkruiden zoals Witte klaver (Trifolium repens) en Smalle
weegbree (Plantago lanceolata). Opvallend is het lokaal veelvuldig voorkomen van
Gewone ereprijs (Veronica chamaedrys). Naast gazon zijn hier en daar kleine
bosschages te vinden langs de oever met soorten als Rode kornoelje (Cornus
sanguineum), Hazelaar (Corylus avellana), Spierstruik (Spirea arguta) en diverse soorten
wilg. Daarnaast zijn hier en daar bomen aangeplant in het gazon waaronder Noorse
esdoorn (Acer platanoides) en de wat bijzonderdere Moerascipres (Taxodium distichum).
Af en toe komen stinzenplanten als Krokus (Crocus sp.) en Bosgeelster (Gagea lutea)
voor tussen de bosschages of in het gazon direct langs de oever. De vijver zelf is
bijzonder arm aan waterplanten waarschijnlijk door de hoge dichtheid aan eenden en
ganzen die er voorkomt. Sporadisch zijn emerse soorten langs de oever te vinden zoals
Wolfspoot (Lycopus europaeus) en Kalmoes (Acorus calamus).
NPT02
Transect T02 ligt langs de oostelijke oever van de langste vijver in het gebied. Deze vijver
loopt direct langs een groot stuk bosplantsoen waardoor de oever van de vijver
grotendeels bedekt wordt door bomen en struiken. Doordat ook nog een flinke bedekking
aanwezig is van de kruidlaag is de totale bedekking van de oever volledig. Dat kan niet
gezegd worden van de vijver zelf die net als de vijver bij T01 vrijwel geen waterplanten
bevat. Het aantal soorten bomen en struiken op de oever is zeer groot en bevat naast
algemene soorten als Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), Sleedoorn (Prunus
spinosa) en Noorse esdoorn (Acer platanoides) ook wat zeldzamere soorten als Hulst
(Ilex aquifolium) en Duinroos (Rosa pimpinellifolia). Onder de struiken staan lokaal veel
stinzenplanten zoals Holwortel (Corydalis cava), Daslook (Allium ursinum) en Gewoon
sneeuwklokje (Galanthus nivalis).
NPT03
Helemaal in het noorden van het gebied vlakbij T01 ligt langs een struweel T03. Het
struweel wordt omsloten door gazon met de bekende gazonkruiden. De scheiding tussen
gazon en struweel is scherp en het struweel heeft een dichte structuur waardoor er
tussen de bomen en struiken weinig ruimte is voor kruiden. Alleen op de uiterste rand
groeien kruiden als Speenkruid (Ficaria verna) en Geel nagelkruid (Geum urbanum). Het
struweel wordt gedomineerd door Zuurbes (Berberis vulgaris) en Sneeuwbes
(Symphoricarpos albus). Daarnaast komen soorten voor als Witte paardenkastanje
(Aesculus hippocastanum), Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), Beuk (Fagus
sylvatica) en Wilde liguster (Ligustrum vulgare).
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NPT04
In het zuiden van het gebied ligt T04 langs de oostoever van één van de vijvers. De
oever zelf bestaat geheel uit gazon waar hier en daar bomen in staan. De bedekking is
volledig hoewel het gras zeer kort is gegraasd door de vele eenden en ganzen die in de
vijver voorkomen. De kruiden die in het gazon voorkomen bestaan dan ook voornamelijk
uit rozetvormende soorten die goed bestand zijn tegen intensieve begrazing zoals Grote
weegbree (Plantago major), Zilverschoon (Potentilla anserina), Paardenbloem
(Taraxacum officinale) en Duizendblad (Achillea millefolium). Bomen die in het gazon
voorkomen zijn bijvoorbeeld Eenstijlige meidoorn en Canadapopulier (Populus x
canadensis). De vijver zelf bevat langs het transect in het geheel geen waterplanten.
NPT05
T05 loopt over de oostoever van de meest zuidelijke vijver. Net als bij T04 bevat ook
deze vijver geen enkele waterplant langs het transect. Het gras is hier minder afgegraasd
dan bij T04 maar ten tijden van het veldbezoek werd het net gemaaid waardoor de
vegetatie evengoed kort was. Opvallend is hier dat het gazon naast Engels raaigras ook
veel Ruw beemdgras (Poa trivialis) bevat. Verder komen de bekend gazonkruiden voor
en bedekt Witte klaver grote delen van het transect. Langs dit transect komt
Pinksterbloem (Cardamine pratensis) ook in redelijke aantallen voor. Net als bij T04
komen ook hier af en toe bomen voor in het gazon.
NPT06
Ten oosten van T05 is een verhoging aanwezig in het gebied met daarop struweel. Aan
de oostkant van deze verhoging loopt T06 langs de rand van het struweel. Tussen
struweel en gazon is langs grote delen van het transect een strook met lage kruiden en
struiken aangeplant die bestaat uit diverse exoten zoals de Blazenstruik (Colutea sp.),
Zuurbes (Berberis darwinii) en Voorjaarslathyrus (Lathyrus vernus) maar ook soorten als
Donkere ooievaarsbek (Geranium phaeum), Gevlekt longkruid (Pulmonaria officinalis) en
Speenkruid. In het struweel zelf komen soorten als Zuurbes (Berberis vulgaris), Noorse
esdoorn en Taxus (Taxus baccata) veel voor. Opvallend is het grote aantal zaailingen
van de Gewone esdoorn.
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Bijlage IIb

Soortenlijst vegetatie

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Dotterbloem
Gele kornoelje
Bosgeelster
Gele plomp
Mispel
Pinksterbloem

Caltha palustris palustris
Cornus mas
Gagea lutea
Nuphar lutea
Mespilus germanica
Cardamine pratensis

Daslook
Bosanemoon
Holwortel

Allium ursinum
Anemone nemorosa
Corydalis cava

Waterdrieblad

Doelsoort Begeleidende soort FF RL
+
+
+
+
+
+

1
-

7
-

2
-

-

Menyanthes trifoliata

2

7

Gewone vogelmelk

Ornithogalum umbellatum

1

-

Akkerdistel
Akkerereprijs
Amerikaanse vogelkers
Beuk
Blauwe anemoon
Blazenstruik
Bosandoorn
Boswilg
Canadapopulier
Donkere ooievaarsbek
Duinroos
Duizendblad
Eenstijlige meidoorn
Engels raaigras
Fluitenkruid
Geel nagelkruid
Geknikte vossenstaart
Gele anemoon
Gele lis
Gele waterkers
Gevlekt longkruid
Gevlekte dovenetel
Gewone berenklauw
Gewone brunel
Gewone ereprijs
Gewone esdoorn
Gewone rolklaver
Gewone smeerwortel
Gewone vlier
Gewone vogelkers
Gewoon sneeuwklokje
Gewoon speenkruid
Grote brandnetel
Grote weegbree
Haagbeuk
Hazelaar
Hondsdraf
Hulst
Kalmoes
Kleefkruid
Klein hoefblad

Berberis darwinii
Cirsium arvense
Veronica agrestis
Prunus serotina
Fagus sylvatica
Anemone apennina
Colutea
Stachys sylvatica
Salix caprea
Populus canadensis (x)
Geranium phaeum
Rosa pimpinellifolia
Achillea millefolium
Crataegus monogyna
Lolium perenne
Anthriscus sylvestris
Geum urbanum
Alopecurus geniculatus
Anemone ranunculoides
Iris pseudacorus
Rorippa amphibia
Pulmonaria officinalis
Lamium maculatum
Heracleum sphondylium
Prunella vulgaris
Veronica chamaedrys
Acer pseudoplatanus
Lotus corniculatus
Symphytum officinale
Sambucus nigra
Prunus padus
Galanthus nivalis
Ficaria verna verna
Urtica dioica
Plantago major major
Carpinus betulus
Corylus avellana
Glechoma hederacea
Ilex aquifolium
Acorus calamus
Galium aparine
Tussilago farfara

-

-

+
+
+
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Nederlandse naam
Klein springzaad
Klimop
Klimopereprijs
Kraakwilg
Krokus
Kropaar
Kruipende boterbloem
Kruipwilg
Late guldenroede
Look-zonder-look
Madeliefje
Mahonie
Moerascipres
Narcis
Noorse esdoorn
Oosterse sterhyacint
Paardenbloem
Pitrus
Plataan
Pronkerwt
Reuzenberenklauw
Ridderzuring
Rietgras
Robinia
Rode beuk
Rode kornoelje
Rood zwenkgras
Ruige zegge
Ruw beemdgras
Ruwe iep
Scherpe boterbloem
Schietwilg
Sleedoorn
Smalle weegbree
Sneeuwbes
Sneeuwbes
Sneeuwspirea
Spaanse aak
Speerdistel
Straatgras
Taxus
Tijmereprijs
Treurwilg
Veenwortel
Veldzuring
Vertakte leeuwentand
Vogelmelk
Vogelmuur
Voorjaarshelmkruid
Wilde hyacint
Wilde kardinaalsmuts
Wilde liguster
Wilde lijsterbes
Witte abeel
Witte klaver
Witte paardenkastanje
Wolfspoot
Zevenblad
Zilverschoon
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Wetenschappelijke naam
Impatiens parviflora
Hedera helix
Veronica hederifolia
Salix fragilis
Crocus
Dactylis glomerata
Ranunculus repens
Salix repens
Solidago gigantea
Alliaria petiolata
Bellis perennis
Mahonia aquifolium
Taxodium distichum
Narcissus
Acer platanoides
Scilla siberica
Taraxacum officinale
Juncus effusus
Platanus hispanica
Lathyrus vernus
Heracleum mantegazzianum
Rumex obtusifolius
Phalaris arundinacea
Robinia pseudoacacia
Fagus sylvatica 'Purpurea'
Cornus sanguinea
Festuca rubra
Carex hirta
Poa trivialis
Ulmus glabra
Ranunculus acris
Salix alba
Prunus spinosa
Plantago lanceolata
Symphoricarpos
Symphoricarpos albus
Spirea arguta
Acer campestre
Cirsium vulgare
Poa annua
Taxus baccata
Veronica serpyllifolia
Salix sepulcralis
Persicaria amphibia
Rumex acetosa
Leontodon autumnalis
Ornithogalum
Stellaria media
Scrophularia vernalis
Hyacinthoides non-scripta
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Sorbus aucuparia
Populus alba
Trifolium repens
Aesculus hippocastanum
Lycopus europaeus
Aegopodium podagraria
Potentilla anserina

Doelsoort Begeleidende soort FF RL
-
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Nederlandse naam
Zuurbes
Zwarte els
Hulst
Totaal vaatplanten

Wetenschappelijke naam
Berberis vulgaris
Alnus glutinosa
Ilex
115

Doelsoort Begeleidende soort FF RL
6

3

4

2
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Bijlage III

Soortenlijst dagvlinders

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Landkaartje

Araschnia levana

Atalanta

Vanessa atalanta

Bont zandoogje
Boomblauwtje
Groot koolwitje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine vuurvlinder
Oranjetipje
Witje
Totaal dagvlinders

Pararge aegeria
Celastrina argiolus
Pieris brassicae
Pieris napi
Pieris rapae
Lycaena phlaeas
Anthocharis cardamines
Pieris
10

Doelsoort Begeleidende soort FF RL
+

1

-

-

+

-

-

1

0

0
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Bijlage IV

Soortenlijst libellen

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Variabele waterjuffer
Vuurjuffer

Coenagrion pulchellum
Pyrrhosoma nymphula

Azuurwaterjuffer
Lantaarntje

Coenagrion puella
Ischnura elegans

Gewone oeverlibel
Grote roodoogjuffer
Heidelibel
Houtpantserjuffer
Kleine roodoogjuffer
Paardenbijter
Viervlek
Totaal libellen

Orthetrum cancellatum
Erythromma najas
Sympetrum
Lestes viridis
Erythromma viridulum
Aeshna mixta
Libellula quadrimaculata
11

Doelsoort Begeleidende soort FF RL
+
+

2

-

-

+
+

-

-

2

0

0
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Bijlage V

Soortenlijst amfibieën

Er zijn geen amfibieën waargenomen.
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Bijlage VI

Soortenlijst vissen

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Aal
Karper
Totaal vissen

Anguilla anguilla
Cyprinus carpio
2

Doelsoort Begeleidende soort FF RL

0

0

0

0

62

Koeman en Bijkerk rapport 2010-054

63

Monitoring SES Groningen 2010 – resultaten Noorderplantsoen

Bijlage VII

Soortenlijst vogels

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Boomklever
Braamsluiper
Waterhoen
Zwartkop

Sitta europaea
Sylvia curruca
Gallinula chloropus
Sylvia atricapilla

Boomkruiper
Ekster
Groenling
Meerkoet
Vink
Wilde eend

Certhia brachydactyla
Pica pica
Chloris chloris
Fulica atra
Fringilla coelebs
Anas platyrhynchos

Grauwe vliegenvanger
Huismus
Huiszwaluw
Visdief

Doelsoort Begeleidende soort FF RL
+
+
+
+

+
+
+
+

-

+
+
+
+
+
+

-

Muscicapa striata
Passer domesticus
Delichon urbicum
Sterna hirundo

+
+
+
+

7
7
7
6

Aalscholver
Blauwe reiger
Fitis
Gaai
Gierzwaluw
Grote bonte specht
Heggenmus
Holenduif
Houtduif
Kauw
Kleine mantelmeeuw
Kokmeeuw
Koolmees
Kuifeend
Merel
Pimpelmees
Putter
Roek
Roodborst
Scholekster
Spreeuw
Staartmees
Tafeleend
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Turkse tortel
Winterkoning
Zanglijster
Zilvermeeuw
Zwarte kraai

Phalacrocorax carbo
Ardea cinerea
Phylloscopus trochilus
Garrulus glandarius
Apus apus
Dendrocopos major
Prunella modularis
Columba oenas
Columba palumbus
Corvus monedula
Larus fuscus
Larus ridibundus
Parus major
Aythya fuligula
Turdus merula
Parus caeruleus
Carduelis carduelis
Corvus frugilegus
Erithacus rubecula
Haematopus ostralegus
Sturnus vulgaris
Aegithalos caudatus
Aythya ferina
Phylloscopus collybita
Sylvia borin
Streptopelia decaocto
Troglodytes troglodytes
Turdus philomelos
Larus argentatus
Corvus corone

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

Nijlgans
Senegal papegaai
Soepeend
Soepgans
Stadsduif
Totaal vogels

Alopochen aegyptiaca
Poicephalus senegalus
Anas platyrhynchos domesticus
Anser anser forma domesticus
Columba livia domestica
49

44

4

+
+
+
+
+
+

4

6
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Bijlage VIII Soortenlijst zoogdieren
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Meervleermuis
Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis
Watervleermuis
Steenmarter
Egel

Myotis dasycneme
Nyctalus noctula
Pipistrellus nathusii
Myotis daubentoni
Martes foina
Erinaceus europaeus

Laatvlieger

Doelsoort Begeleidende soort FF RL
+
+
+
+
+
+

3
3
3
3
2
1

-

Eptesicus serotinus

3

6

Dwergvleermuis
Mol
Woelrat

Pipistrellus pipistrellus
Talpa europaea
Arvicola terrestris

3
1
1

-

Muskusrat
Totaal zoogdieren

Ondatra zibethicus
11

10

1

6

0

