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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 een monitoringsplan opgesteld en is een start gemaakt met de 

monitoringactiviteiten. In de periode 2008-2012 is het merendeel van de SES-gebieden 

door ons gemonitord. Het uitgevoerde onderzoek kan worden gezien als 0-meting. In 

2013 is gestart met de 2
e
 ronde. De komende jaren zullen alle SES-gebieden opnieuw 

worden onderzocht. Door de gegevens van de 0-meting en de nog uit te voeren 

monitoring naast elkaar te leggen wil de gemeente een beeld krijgen van de toe- dan wel 

afname van het aantal (doel)soorten. Na uitvoering van de 0-meting zijn adviezen 

opgesteld voor aanpassingen van het groenbeheer en of de inrichting van een gebied. Bij 

de nieuwe monitoringsronde zal dan ook gekeken worden of veranderingen die hebben 

plaatsgevonden in beheer en inrichting een positieve uitwerking hebben gehad op het 

voorkomen van de gewenste doelsoorten.  

 

Voor 2015 staan 6 gebieden op het programma (Tabel 1, Figuur 1). Dit zijn vrijwel 

allemaal gebieden die in 2010 ook zijn gemonitord. Uitzondering vormt de Planetenlaan / 

Park Selwerd waar de 0-meting in 2011 heeft plaatsgevonden. 
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Tabel 1 Overzicht van de SES gebieden die in 2015 zijn gemonitord.  

NOORD 
 

 

CENTRUM 
 

Boterdiepstrook BD 

 

Noorderplantsoen NP 

Eelderbaan EB 

 

Oostersluis OS 

Planetenlaan / Park Selwerd PL 

 

  

  

 

  

WEST  

 

  

Kranenburg N + O KR 

 

  

 

 

Figuur 1 Overzicht van alle SES-gebieden in en rond de stad Groningen. 
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1.2 Doel 

Het doel van de SES monitoring is tweeledig: 

1. Nagaan of de nagestreefde doelsoorten in een gebied aanwezig zijn. 

2. Nagaan welke beschermde planten en dieren -in het kader van de Flora- en 

faunawet – in het gebied voorkomen. 

1.3 Opzet 

De methodiek en tijdsinspanning voor wat betreft de monitoring blijft ongewijzigd in 

vergelijking met de T0 meting. Alleen op die manier is een betrouwbare vergelijking met 

de eerste monitoringsronde mogelijk. De wijze waarop de structuurkartering en de 

monitoring van de soortgroepen worden uitgevoerd en hoe de gegevens moeten worden 

aangeleverd staat beschreven in het Monitoringsplan Stedelijke Ecologische Structuur 

(SES) Groningen, Achtergrondrapportage en de bijbehorende handleidingen (zie 

Hoofdstuk 4). 

 

Belangrijk is dat de monitoring een goed beeld geeft van de effecten van veranderingen 

in beheer en inrichting in relatie tot de aangetroffen (doel)soorten. Vaatplanten, 

zoogdieren en vogels worden vlakdekkend geïnventariseerd, waardoor het effect van een 

genomen maatregel op deze soortgroepen goed te meten is. Vlinders, libellen en 

amfibieën worden langs transecten gemonitord. Maatregelen zijn echter niet altijd 

genomen langs transecten. Aangenomen wordt dat een maatregel enige uitstralende 

werking heeft naar de omgeving. Om optimaal te kunnen meten wat het effect is van een 

maatregel kan het soms nodig zijn een nieuw transect aan te wijzen. 

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, welke zeer vroeg in het voorjaar vliegt. Omdat te 

ondervangen is een extra vroege inventarisatieronde uitgevoerd voor het Oranjetipje.  

 

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de aanwezige vaatplanten 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. Voorbeelden hiervan zijn Pinksterbloem en 

Vogelmelk. Ten tijde van de voorjaarsronde bloeien deze soorten nog niet en bij aanvang 

van de zomerronde zijn de meeste exemplaren al weer uitgebloeid. De kans dat een 

soort geheel is gemist als gevolg van seizoensfluctuaties wordt als klein ingeschat. 
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1.5 Leeswijzer 

In deze rapportage worden de bevindingen weergegeven die voortkomen uit de in 2015 

uitgevoerde monitoring in het SES-gebied Noorderplantsoen. Hoofdstuk 1 is het 

inleidende hoofdstuk met het doel en de opzet van het onderzoek. In hoofdstuk 2 worden 

voor de structuurkartering en de verschillende soortgroepen zowel de resultaten van de 

monitoringsronde als de resultaten van de vergelijking en analyse besproken. Het 

hoofdstuk begint met een analyse van de knelpunten die naar voren zijn gekomen bij de 

0-meting, de genomen maatregelen en de verwachte effecten hiervan op de biotopen en 

(doel)soorten in het gebied. Waarna voor zowel de structuurkartering als de verschillende 

soortgroepen wordt besproken of de resultaten overeen komen met deze verwachtingen. 

Verder wordt per soortgroep ingegaan op de knelpunten en potenties voor die soortgroep 

en worden aanbevelingen gedaan. In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste resultaten uit 

de vergelijking en analyse samengevat, wordt aangegeven wat na de nieuwe 

monitoringsronde nog belangrijke knelpunten zijn voor het gebied en wordt op basis van 

deze knelpunten per beheerseenheid gericht advies gegeven voor zowel inrichtings- als 

beheermaatregelen. 

 

In 2015 zijn naast de SES-monitoring ook 32 stadswateren onderzocht. Een deel van 

deze stadswateren ligt binnen de Stedelijke Ecologische Structuur. In hoofdstuk 4 worden 

de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd in de vorm van factsheets voor de punten 

die binnen het SES-gebied Noorderplantsoen liggen. 

 

Factsheet 

De factsheet voorin het rapport kan gelezen worden als een samenvatting van het 

onderzoek. In de factsheet staan de belangrijkste knelpunten die naar voren zijn 

gekomen bij de 0-meting, de maatregelen die genomen zijn qua beheer en inrichting in 

de jaren na de 0-meting en beknopt de resultaten van de monitoring. Rechtsboven in elk 

tekst- of figuurblok wordt verwezen naar de betreffende paragraaf in het rapport waar 

meer detailinformatie kan worden opgezocht.  
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2 Resultaten 

2.1 Gebiedsbeschrijving 

Kerngebied Noorderplantsoen (19,4 ha) ligt aan de noordkant van het centrum van de 

stad. Het kerngebied Noorderplantsoen wordt slechts aan de zuidkant begrenst door een 

ander SES-gebied, namelijk de verbindingszone Wilhelminakade (WK). Ten oosten van 

het Noorderplantsoen ligt het kerngebied Oude Hortus (OH), dat echter niet direct grenst 

aan het Noorderplantsoen. 

 

Het Noorderplantsoen wordt gekarakteriseerd door gazons met verspreid boomgroepen 

en grotere tot kleinere perken. 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. De 

vijvers bevatten geen tot zeer weinig watervegetatie. 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 met struweel. Kenmerkend voor 

het plantsoen zijn de zeer grote en oude bomen. 

 

Huidig beheer 

Het beheer van het Noorderplantsoen is de afgelopen vijf jaar niet gewijzigd. 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. Er bestaat een vermoeden dat bollen soms te snel na de bloei 

afgemaaid worden waardoor er geen reserves opgeslagen kunnen worden in de bol en 

de bloemen zich niet goed kunnen handhaven of uitbreiden. Tijdens de monitoring zal 

hier extra aandacht voor zijn. 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, daarna niet 

weer. In het plantsoen is een losloopgebied en loslooproute gekomen voor honden 

(Figuur 2). 
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Figuur 2 De bruine delen in het plantsoen zijn aangewezen als losloopgebied voor honden 

2.2 Analyse knelpunten 0-meting en genomen maatregelen 

Tabel 2 laat de knelpunten zien die naar voren zijn gekomen bij de 0-meting, de 

maatregelen die genomen zijn voor wat betreft inrichting en beheer in de jaren na de 0-

meting en de verwachting voor de nieuwe monitoringsronde op basis van deze 

gegevens, voor de biotopen en (doel)soorten in het gebied. In paragraaf 2.3 wordt 

besproken of de resultaten van 2015 overeen komen met deze verwachtingen. 
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Tabel 2 Analyse knelpunten 0-meting, genomen maatregelen en de verwachting voor de nieuwe 

monitoringsronde 

Beheereenheid Knelpunt 2010 Genomen maatregel Verwachting 

 
Water / Oever 

 
Beschoeide oevers langs vijvers 
met als gevolg;  
- slecht ontwikkelde 
oevervegetatie 
- ontbreken geschikt habitat 
voor veel libellen en amfibieën  
 
Veel eenden en ganzen met als 
gevolg; 
- slecht ontwikkelde 
watervegetatie (submerse 
vegetatie ontbreekt vrijwel 
geheel) waardoor geschikt 
habitat voor libellen ontbreekt 
 

 
Beheer van de vijvers is 
ongewijzigd 

 
Geen verbetering van de oever- 
en watervegetaties en geen 
verandering in het aantal 
doelsoorten en aantal individuen 
libellen en amfibieën 
 

 
Grasland 

 
Graslanden in gazonbeheer;  
- weinig tot geen kruidenrijk 
grasland 
- te weinig kruiden voor 
dagvlinders en onvoldoende 
waardplanten (brandnetel, look 
zonder look, vuilboom), 
- weinig hoogopgaande 
vegetatie voor zoogdieren 
 
Grote recreatiedruk 
 

 
Graslandbeheer is ongewijzigd, 
wel heeft Stadsbeheer de indruk 
dat er in het vroege voorjaar te 
vroeg wordt begonnen met 
maaien (te kort na de bloei van 
de stinzen)  
 
Recreatiedruk is toegenomen  
 

 
Geen verbetering van de 
graslandvegetaties en geen 
verandering in het aantal 
(doel)soorten vegetatie (muv de 
stinzen) doordat de graslanden 
nog altijd grotendeels in 
gazonbeheer zijn. 
 
Afname stinzen doordat ze te 
vroeg worden gemaaid 
 
Geen verbetering in het aantal 
(doel)soorten dagvlinders 
 
 

 
Bosplantsoen 

 
Perken en struwelen zijn 
monotoon van aard en bevatten 
veel uitheemse soorten; 
- onvoldoende waardplanten 
(brandnetel, look zonder look, 
vuilboom), 
 
Nauwelijks ondergroei in het 
bos bij de Jatsdwinger met als 
gevolg; 
geen dekking voor 
grondgebonden zoogdieren 
 

 
Bosbeheer / Beheer van de 
plantsoenen is ongewijzigd, wel 
is relatief veel gesnoeid 
waardoor de 
struwelen/plantsoenen opener 
zijn geworden 
 
Recreatiedruk is toegenomen 
 
 

 
Geen verandering in aantal 
(doel)soorten dagvlinders en 
mogelijk lichte afname 
grondgebonden zoogdieren door 
het opener worden van 
plantsoenen en de toegenomen 
recreatiedruk 
 

 
Overig 

 
lichtuitstraling bij de ingang van 
het Sikkenspoortje te groot; is 
mogelijk één van de redenen dat 
het poortje niet door 
vleermuizen als 
overwinteringsplek wordt 
gebruikt  
 
Vleermuiskasten niet geschikt 
voor vleermuizen door 
gebrekkig onderhoud 
 

 
Deel van het park is recent 
hondenlosloopgebied geworden 

 
Afname broedvogels door 
verstoring door loslopende 
honden 
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2.3 Resultaten 2015 en Vergelijking 2010-2015 

Hieronder worden van de structuurkartering en van de afzonderlijke soortgroepen de 

belangrijkste resultaten van de monitoring in 2015 besproken en wordt een vergelijking 

gemaakt met de gegevens van de 0-meting in 2010. Daarnaast wordt per soortgroep iets 

gezegd over de potenties en worden aanbevelingen gegeven voor beheer en inrichting. 

 

De transect-kaarten van de SES- gebieden die in 2015 zijn gemonitord, zijn opgenomen 

in een afzonderlijke rapportage (Patberg & Berg 2015). 

2.3.1 Structuurkartering 

Het Noorderplantsoen is in de periode 2010-2015 nauwelijks veranderd. Alleen het 

aandeel verruigd grasland is licht toegenomen (Figuur 3). 

 

 

Figuur 3 Biotoopontwikkeling in de periode 2010 – 2015 

Het Noorderplantsoen wordt net als in 2010 gekarakteriseerd door gazons met verspreid 

boomgroepen en grotere tot kleinere perken (Figuur 5 t/m 8). Met uitzondering van de 

vijver bij de Jatsdwinger zijn alle vijvers beschoeid en bevatten geen tot zeer weinig 

watervegetatie. Uitzondering vormt de vijver centraal in het plantsoen (Figuur 4). De 

vijver bij de Jatsdwinger heeft wel een aarden oever. De westkant werd in 2010 nog 

onderhouden als gazon, maar wordt nu net als de oostkant niet meer intensief gemaaid, 

waardoor zich hier een ruige graslandvegetatie heeft kunnen ontwikkelen (Figuur 4). 

Bloemrijke graslanden komen nog altijd niet voor in het Noorderplantsoen. 
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Figuur 4 Links de vijver centraal in het Noorderplantsoen. De enige vijver in het plantsoen met een goed 

ontwikkelde watervegetatie. Rechts de vijver bij de Jatsdwinger met een aardenoever en een grotendeels ruige 

en hoogopgaande oevervegetatie.  
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Figuur 5 Resultaten structuurkartering Noorderplantsoen 2010 (1/2). 
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Figuur 6 Resultaten structuurkartering Noorderplantsoen 2015 (1/2). 
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Figuur 7 Resultaten structuurkartering Noorderplantsoen 2010 (2/2). 
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Figuur 8 Resultaten structuurkartering Noorderplantsoen 2015 (2/2). 
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2.3.2 Vegetatie 

Resultaten 2015 

In het Noorderplantsoen zijn in 2015 tien doelsoorten en één begeleidende soort 

aangetroffen (Tabel 3, Figuur 9 t/m Figuur 12). Daarnaast zijn nog vier overige soorten 

aangetroffen. Deze soorten zijn wettelijk beschermd volgens de Flora- en faunawet óf 

staan op de Rode lijst. Voor Waterdrieblad geldt beide. 

Tabel 3 In de tabel staan voor de vaatplanten alle aangewezen doelsoorten en begeleidende soorten voor 

Noorderplantsoen. In de laatste twee kolommen is aangegeven of de soort is waargenomen in de betreffende 

jaren. 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 2010 2015 

 Doelsoorten 

Bosgeelster Gagea lutea - - • • 

Bostulp Tulipa sylvestris - 6 
  

Breed klokje Campanula latifolia 1 - 
  

Daslook Allium ursinum 2 - • • 

Dotterbloem Caltha palustris palustris 1 - • 
 

Gele kornoelje Cornus mas - 7 • • 

Gele plomp Nuphar lutea - - • • 

Haarlems klokkenspel Saxifraga granulata ‘Plena’ - - 
  

Holwortel Corydalis cava - - • • 

Lenteklokje Leucojum vernum - - 
 

• 

Mispel Mespilus germanica - - • • 

Pinksterbloem Cardamine pratensis - - • • 

Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum - - 
  

Winterakoniet Eranthis hyemalis - -  • 

Wintereik Quercus petraea - -  • 

Witte narcis Narcissus poeticus - - 
  

Zomerlinde Tilia platyphyllos - - 
  

 Begeleidende soorten 

Aalbes Ribes rubrum - - 
  

Bosanemoon Anemone nemorosa - - • 
 

Groot heksenkruid Circaea lutetiana - - 
 

• 

Hondsroos Rosa canina - - 
  

Vingerhelmbloem Corydalis solida - - 
  

 Overige soorten 

Bosaardbei Fragaria vesca - 7 
 

• 

Gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum 1 - • 
 

Kamgras Cynosurus cristatus - 7 
 

• 

Ruig klokje Campanula trachelium 2 - 
 

• 

Waterdrieblad Menyanthes trifoliata 2 7 • • 

 

 

Vergelijking en analyse resultaten 

Ten opzichte van de eerste monitoringsronde in 2010 zijn er een aantal kleine 

veranderingen in het voorkomen van doelsoorten en begeleidende soorten. Zo is de 

doelsoort Lenteklokje waargenomen terwijl deze in 2010 nog niet werd waargenomen. 

Winterakoniet staat niet in de tabel als waargenomen bij 2010. Winterakoniet kwam 
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echter ook in 2010 al in het plantsoen voor. De reden dat de soort niet in de tabel staat 

als waargenomen is omdat deze soort niet langs één van de transecten voorkwam en in 

2010 ook nog niet was aangewezen als doelsoort. Van doelsoorten wordt altijd de locatie 

op GPS vastgelegd. Hetzelfde kan gelden voor andere begeleidende soorten die niet 

langs de transecten voorkomen. De doelsoort Dotterbloem is in 2015 niet meer 

waargenomen. In 2010 is Bosanemoon als enige begeleidende soort aangetroffen. Voor 

2015 staat deze soort niet in de tabel omdat de soort niet langs één van de transecten is 

waargenomen. Bosanemoon komt echter wel voor in het Noorderplantsoen. Van de 

overige soorten zijn Bosaardbei, Kamgras en Ruig klokje nieuw ten opzichte van 2010.  

 

Knelpunten en potenties 

Het Noorderplantsoen is een park waar zeer veel mensen recreëren. Er wordt gebruik 

gemaakt van de gazons om te spelen en zonnen. De parkstructuur met vijvers, gazon en 

bosplantsoen biedt over het algemeen een zeer gevarieerde aanblik. Samen met de 

grote variatie aan plantensoorten die in het plantsoen aanwezig is, is het plantsoen een 

zeer gewaardeerd gebied. Op het gebied van de vegetatie kent het gebied dan ook 

nauwelijks knelpunten. Wijzigingen in het gebied zijn dan ook niet aan de orde. 

Daarentegen kent het gebied nog wel enige potentie, bijvoorbeeld op het gebied van de 

stinzenplanten. Zo kunnen stinzenplanten die nu niet zijn aangetroffen zoals Bostulp en 

Witte narcis worden aangeplant op strategische plaatsen langs wandel- en fietspaden 

waar nog geen of weinig andere stinzenplanten staan. Verder worden er relatief weinig 

pinksterbloemen in het gebied aangetroffen, terwijl de gazons daar in potentie (zeer) 

geschikt voor zijn. Verder zijn er in het gebied een aantal plekken waar een monotone 

vegetatie met dezelfde soort struik staat. Net als in 2010 betreft het hier Sneeuwbes die 

veel in het noordelijke deel van het gebied staat. Dit deel van het park kan 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 en Hondsroos, maar ook aan soorten als Sporkehout en 

Krentenboompje. 

 

Aanbevelingen 

Er wordt aanbevolen om met het beheer van het plantsoen meer te richten op de sterke 

punten van het plantsoen, zoals de stinzenplanten. Deze zijn in het park zeer veel 

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. 

De pinksterbloemen zullen meeprofiteren als de stinzen later gemaaid worden. Als wat 

langer gewacht wordt met het maaien van de stinzen, hebben de pinksterbloemen ook 

meer kans om tot bloei te komen en zich uit te breiden.  
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Figuur 9 Verspreidingskaart van doelsoorten, beschermde soorten en Rode lijstsoorten vaatplanten in het 

Noorderplantsoen. Waarnemingen van 2010 zijn vervaagd en waarnemingen van 2015 zijn onvervaagd 

weergegeven. Vaatplanten zijn weergeven in aantalsklassen (1/4). 
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Figuur 10 Verspreidingskaart van doelsoorten, beschermde soorten en Rode lijstsoorten vaatplanten in het 

Noorderplantsoen. Waarnemingen van 2010 zijn vervaagd en waarnemingen van 2015 zijn onvervaagd 

weergegeven. Vaatplanten zijn weergeven in aantalsklassen (2/4). 
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Figuur 11 Verspreidingskaart van doelsoorten, beschermde soorten en Rode lijstsoorten vaatplanten in het 

Noorderplantsoen. Waarnemingen van 2010 zijn vervaagd en waarnemingen van 2015 zijn onvervaagd 

weergegeven. Vaatplanten zijn weergeven in aantalsklassen (3/4). 
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Figuur 12 Verspreidingskaart van doelsoorten, beschermde soorten en Rode lijstsoorten vaatplanten in het 

Noorderplantsoen. Waarnemingen van 2010 zijn vervaagd en waarnemingen van 2015 zijn onvervaagd 

weergegeven. Vaatplanten zijn weergeven in aantalsklassen (4/4). 
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2.3.3 Dagvlinders 

Resultaten 2015 

In totaal werden in 2015 in het Noorderplantsoen acht soorten dagvlinders aangetroffen 

(Tabel 5). Geen van de dagvlinders kwam in grote aantallen voor. Een groot deel van het 

gebied bestaat uit kort, intensief gemaaid gras (strakke gazons) ten bate van recreatie. 

Vlinders waren vooral te zien in perken met ingezaaide en aangeplante kruiden (T03, op 

de hoek van T05 en T06) en rond T01 waar enkele kruiden, zoals Jakobskruidkruid, 

stonden. In het park is het Klein geaderd witje het meeste gezien, met zes exemplaren. 

Van de doelsoorten zijn alleen de Gehakkelde aurelia en het Landkaartje waargenomen 

(Figuur 14 en Figuur 15). De Eikenpage is een lastig te inventariseren soort omdat de 

levenscyclus zich doorgaans geheel in de boomkruin afspeelt. Het is dus niet uitgesloten 

dat de soort toch aanwezig is. De begeleidende soorten Atalanta en Boomblauwtje waren 

aanwezig, Kleine vos ontbrak (Tabel 4). 

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

Noorderplantsoen. In de laatste twee kolommen is aangegeven of de soort is waargenomen in de betreffende 

jaren. Voor uitleg FF en RL zie Tabel 3. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam FF RL 2010 2015 

 Doelsoorten 

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni - - 
  

Eikenpage Neozephyrus quercus - - 
  

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album - - 
 

• 

Hooibeestje Coenonympha pamphilus - - 
  

Landkaartje Araschnia levana - - • • 

 Begeleidende soorten 

Atalanta Vanessa atalanta - - • • 

Boomblauwtje Celastrina argiolus - - • • 

Kleine vos Aglais urticae - - 
  

 

   

Figuur 13 Links een door de hoge recreatiedruk modderige, sterk vertrapte oever (uitlaten van honden). 

Rechts een foeragerend Landkaartje, één van de waargenomen doelsoorten. 

Vergelijking en analyse resultaten 

De verschillen tussen de doel- en begeleidende soorten in 2010 en 2015 zijn minimaal. 

Een nieuwkomer is de Gehakkelde aurelia (Tabel 4). Het Oranjetipje was in 2010 nog 

duidelijk aanwezig in het gebied, maar in 2015 niet meer. Sinds 2010 is de hoeveelheid 
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waardplanten verminderd. In 2010 is Pinksterbloem nog langs alle transecten van het 

Noorderplantsoen aangetroffen. Look-zonder-look stond toen bij twee derde van de 

transecten. In 2015 stond Pinksterbloem alleen nog bij transect T04. De hoeveelheid 

Look-zonder-look is hetzelfde gebleven. De aantallen Bont zandoogje zijn ook drastisch 

gedecimeerd. De waardplanten (diverse grassen) zijn voldoende aanwezig. Niet overal is 

een mantelzoomvegetatie aanwezig (Zie Bijlage IIa – Vegetatie – transecten). Mogelijk 

wordt er te vroeg gemaaid of te kort waardoor rupsen en poppen vernietigd worden. 

Wellicht draagt de toegenomen recreatiedruk in de vorm van honden en mensen hier ook 

aan bij. 

 

Ondanks dat de Eikenpage niet is waargenomen, is het niet uitgesloten dat deze toch 

voorkomt. De soort is lastig te inventariseren omdat bijna de hele levenscyclus zich in de 

boomkruin van grote eiken afspeelt. Het aantal eiken is beperkt en ze staan slechts langs 

drie transecten. Daarnaast is geen Sporkehout aanwezig, een soort die onder andere 

voor Eikenpage een welkome aanvulling als nectarbron vormt. Voor de Citroenvlinder is 

Sporkehout de belangrijkste waardplant. Andere mogelijke waardplanten komen niet voor 

in het park. Het is dan ook geen verrassing dat de soort zich nog niet voorplant in het 

Noorderplantsoen. Diverse soorten wilg zijn aanwezig die kunnen dienen als 

voedselbron. Het Hooibeestje heeft kort, schraal grasland nodig met diverse grassoorten 

als waardplant. Ondanks de aanwezigheid van waardplanten is het gebied waarschijnlijk 

toch te voedselrijk en ontbreekt de juiste structuur. 

Tabel 5 Waargenomen dagvlinders en het aantal waarnemingen per soort in 2010 en 2015. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2010 2015 

 Doelsoorten 

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album 
 

2 

Landkaartje Araschnia levana 2 1 

 Begeleidende soorten 

Atalanta Vanessa atalanta 1 2 

Boomblauwtje Celastrina argiolus 5 4 

 Overige soorten 

Bont zandoogje Pararge aegeria 33 1 

Groot koolwitje Pieris brassicae 1 1 

Klein geaderd witje Pieris napi 16 6 

Klein koolwitje Pieris rapae 4 3 

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 2 
 

Oranjetipje Anthocharis cardamines 11 
 

Witje Pieris 1 8 

 
Het beheer is ongewijzigd, waardoor verwacht werd dat aantallen en soorten dagvlinders 

stabiel bleven. Wel is de recreatiedruk toegenomen; zo is een deel van het park 

hondenlosloopgebied geworden. Het totaal aantal imago’s dagvlinders nam af van 75 in 

2010 naar 20 waarnemingen in 2015. Het aantal soorten nam af van negen soorten in 

2010 naar acht in 2015. Landelijk geven resultaten, van zowel doorlopende tuintellingen 

als een vlindertelweekend, aan dat in 2015 gemiddeld minder aantallen en soorten 

vlinders werden gezien (Vlindermee, 2015(i)). De aantallen dagvlinders zijn echter zo 

veel gedaald dat de oorzaak ook in het beheer gezocht moet worden. De Gehakkelde 

aurelia is in 2015 voor het eerst aangetroffen in het Noorderplantsoen. Van de vier 



30/76 Monitoring SES Groningen 2015 – Noorderplantsoen   

 
Koeman en Bijkerk rapport 2015-023  (concept) 

verdwenen soorten kwam alleen het Oranjetipje met meer dan vijf imago’s voor in 2010. 

Deze soort heeft baat bij een ruim aanbod van Pinksterbloem. 

 
Knelpunten en potenties 

De waardplanten voor het Hooibeestje zijn aanwezig maar het habitat lijkt toch te 

voedselrijk. Het beheer, gericht op een groot oppervlak gazons, is niet bevorderlijk voor 

deze soort. 

 

De Pinksterbloem heeft zeer waarschijnlijk te lijden gehad van de toegenomen 

recreatiedruk. De soort groeit vaak langs waterkanten en moet niet te voedselrijk staan. 

Mogelijk uitwerpselen van watervogels en honden langs de waterkant het gebied te 

voedselrijk maken. Op locaties waar honden het water in gaan wordt de oever zo vertrapt 

dat geen planten kunnen groeien en alleen modder overblijft (Figuur 13). 

 

De Citroenvlinder zou kunnen profiteren van een aanbod aan Sporkehout en wellicht  

andere nectarplanten zoals Koninginnekruid. 

 

Aanbevelingen 

De aanplant van Sporkehout zou gunstig kunnen werken ten bate van meerdere soorten 

vlinders. Met name als waardplant voor de Citroenvlinder en Boomblauwtje is Sporkehout 

zeer geschikt. Koninginnekruid zou een nectarbron kunnen vormen voor verschillende 

soorten dagvlinders. Deze soort groeit normaal gesproken aan de waterkant en loopt 

daar wel het risico op vertrapping door de hoge recreatiedruk in het Noorderplantsoen. 

 

Daarnaast wordt aanbevolen om later in het jaar te beginnen met het maaien van de 

gazons en oevers. Als gewacht wordt tot de stinzen zijn uitgebloeid hebben ook 

pinksterbloemen meer kans om tot bloei te komen.  
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Figuur 14 Verspreidingskaart van dagvlinders, amfibieën en libellen in Noorderplantsoen (1/2). Per transect is 

aangegeven welke soorten in 2010 (grijs) en welke in 2015 (zwart) zijn waargenomen.  
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Figuur 15 Verspreidingskaart van dagvlinders, amfibieën en libellen in Noorderplantsoen (2/2). Per transect is 

aangegeven welke soorten in 2010 (grijs) en welke in 2015 (zwart) zijn waargenomen.  
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2.3.4 Libellen 

Resultaten 2015 

In 2015 zijn in het Noorderplantsoen in totaal acht soorten libellen aangetroffen (Tabel 7). 

De hoogste aantallen zijn waargenomen van Lantaarntje en Grote roodoogjuffer. De 

Grote keizerlibel is als enige doelsoort gezien (Figuur 14 en Figuur 15). Alle 

begeleidende soorten zijn wel aangetroffen (Tabel 6). 

Tabel 6 In de tabel staan voor de libellen alle aangewezen doelsoorten en begeleidende soorten voor 

Noorderplantsoen. In de laatste twee kolommen is aangegeven of de soort is waargenomen in de betreffende 

jaren. Voor uitleg FF en RL zie Tabel 3. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam FF RL 2010 2015 

 
Doelsoorten 

Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea - - 
  

Gewone pantserjuffer Lestes sponsa - - 
  

Grote keizerlibel Anax imperator - - 
 

• 

Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum - - • 
 

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula - - • 
 

 
Begeleidende soorten 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella - - • • 

Grote roodoogjuffer Erythromma najas - - • • 

Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum - - • • 

Lantaarntje Ischnura elegans - - • • 

 

Vergelijking en analyse resultaten 

In vergelijking met 2010 is alleen het Lantaarntje (Figuur 16) licht toegenomen en is de 

doelsoort Grote keizerlibel voor het eerst één maal gezien. De begeleidende soort Kleine 

roodoogjuffer is sterk afgenomen. Veel roodoogjuffers, waarvan de soort niet met 

zekerheid kon worden vastgesteld, zijn gezien in de zuidwest punt van T01 (Figuur 16). 

Drie soorten zijn verdwenen, deze kwamen in 2010 ook al niet talrijk voor. Twee daarvan 

zijn doelsoorten, namelijk Variabele waterjuffer en Vuurjuffer. Omdat er in het 

Noorderplantsoen nauwelijks veranderingen plaats hebben gevonden qua inrichting of 

beheer werd geen toe- of afname van libellen verwacht (Tabel 2).  

   

Figuur 16 Links de locatie waar relatief veel roodoogjuffers zijn gezien op drijvend organisch materiaal. Rechts 

een Lantaarntje, een algemene soort. 
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Het totaal aantal imago’s libellen nam af van 194 in 2010 naar 88 waarnemingen in 2015. 

Het aantal soorten nam af van elf soorten in 2010 naar negen in 2015. 

Tabel 7 Waargenomen libellen en het aantal waarnemingen per soort in 2010 en 2015. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2010 2015 

 Doelsoorten 

Grote keizerlibel Anax imperator 
 

1 

Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum 3 
 

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula 5 
 

 Begeleidende soorten 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella 24 5 

Grote roodoogjuffer Erythromma najas 56 30 

Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum 36 2 

Lantaarntje Ischnura elegans 34 39 

 Overige soorten 

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 7 4 

Heidelibel Sympetrum 2 1 

Houtpantserjuffer Lestes viridis 25 3 

Paardenbijter Aeshna mixta 1 3 

Viervlek Libellula quadrimaculata 1 
 

 

Knelpunten en potenties 

De belangrijkste oorzaken voor het lage aantal dieren en soorten zijn met name de 

beschoeide oevers, water met weinig of zonder submerse vegetatie, voedselrijk water 

(bladinval, veel poep van honden en watervogels), veel schaduw en het ontbreken van 

oevervegetatie. Veel mensen maken gebruik van het park en zitten op het gras. Flauwere 

oevers bieden ruimte aan oevervegetatie. Waar dit lukt, in overeenstemming met de 

recreatie, zou dit een grote toevoeging betekenen voor libellen. 

 

Aanbevelingen 

Op enkele plekken staan bomen tot aan het water en is de oever weinig van belang voor 

recreatie. Aanbevolen wordt hier de beschoeiing te verwijderen en flauwe oevers aan te 

leggen waar zich een oevervegetatie kan ontwikkelen wat de mogelijkheden voor libellen 

ten goede komt. Voorbeelden zijn de zuidpunt van T05, de zuidwestpunt van T04 en de 

zuidoostpunt van T02.  

 

Gezien de cultuurhistorische waarde van het park en het huidige gebruik van het 

Noorderplantsoen is het echter waarschijnlijk dat het weghalen van de beschoeiing niet 

mogelijk is. Een andere mogelijkheid zou dan kunnen zijn om op deze plekken een 

vooroever te creëren. Dat kan bijvoorbeeld door het aanleggen van een beschoeiing vóór 

de daadwerkelijke beschoeiing. De waterdiepte tussen beide beschoeiingen is ondiep 

zodat waterplanten kunnen groeien en een stukje natuurlijke oever gesimuleerd wordt. 

Ook het plaatsen van oeverrollen zijn een goede mogelijkheid zijn om een oevervegetatie 

te creëren.  
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2.3.5 Amfibieën en reptielen 

Resultaten 2015 

In het Noorderplantsoen is in 2015 alleen de Bruine kikker waargenomen op één locatie; 

in de vijver in het midden van het park (T02; Tabel 8, Figuur 17). Langs de parkzijde is 

eenmaal een volwassen individu waargenomen, maar aan de west- en noordzijde van de 

vijver zijn circa 75 roepende exemplaren en tien eiklompen vastgesteld (Figuur 17). 

Tabel 8 In de tabel staan voor de amfibieën alle aangewezen doelsoorten en begeleidende soorten voor de 

Noorderplantsoen. In de laatste twee kolommen is aangegeven of de soort is waargenomen in de betreffende 

jaren. Voor uitleg FF en RL zie Tabel 3. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam FF RL 2010 2015 

 Doelsoorten 

Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris  1  -  
  

 Begeleidende soorten 

Bastaardkikker Rana esculenta  1  -  
  

Bruine kikker Rana temporaria  1  -  
 

•  

Gewone pad Bufo bufo  1  -  
  

 

   

Figuur 17 Links een Bruine kikker en rechts de vijver (T02) waar bruine kikkers zijn waargenomen. 

Vergelijking en analyse resultaten 

In 2015 zijn, in tegenstelling tot 2010, wel amfibieën waargenomen (Tabel 9). Het betreft 

één soort, de Bruine kikker, die in en rond één vijver (T02) is waargenomen. De soort is 

niet nieuw in het park, want in 2003 zijn ook al bruine kikkers aangetroffen in het 

Noorderplantsoen (Berg et al. 2011). 

Tabel 9 Waargenomen amfibieën en het aantal waarnemingen per soort in 2010 en 2015. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2010 2015 

Begeleidende soorten 

Bruine kikker Rana temporaria  
 

86  

 

Knelpunten en potenties 

Grote knelpunten in het Noorderplantsoen zijn de beschoeide oevers van de vijvers, de 

grote aantallen eenden en ganzen en de hoge recreatiedruk. Tussen 2010 en 2015 zijn 

geen maatregelen genomen ter verbetering van de waterkwaliteit en het beheer van de 

vijvers is ongewijzigd gebleven. 
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De potenties zullen voor amfibieën marginaal blijven bij doorzetting van het huidige 

beheer. Gezien de cultuurhistorische waarde van het park en het huidige gebruik van het 

Noorderplantsoen is het echter logisch te veronderstellen dat de vijvers ingericht blijven 

op de huidige wijze. 

 

Aanbevelingen 

Gezien de cultuurhistorische waarde van het park, bevelen wij geen ingrepen aan zoals 

bijvoorbeeld het verwijderen van beschoeiingen.  

 

Dichtslibbing van de vijvers moet uiteraard worden voorkomen. Het baggeren van de 

vijvers is in 2004 voor het laatst uitgevoerd. Het zou goed zijn om te achterhalen wat de 

slibaanwas is van de vijvers in de afgelopen tien jaar. 
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Figuur 18 Verspreidingskaart van doelsoorten, beschermde soorten en Rode lijstsoorten zoogdieren en 

doelsoorten vogels in het Noorderplantsoen. Waarnemingen van 2010 zijn vervaagd en waarnemingen van 

2015 zijn onvervaagd weergegeven. Elke stip betreft een individu, territorium of verblijfplaats (1/4). 
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Figuur 19 Verspreidingskaart van doelsoorten, beschermde soorten en Rode lijstsoorten zoogdieren en 

doelsoorten vogels in het Noorderplantsoen. Waarnemingen van 2010 zijn vervaagd en waarnemingen van 

2015 zijn onvervaagd weergegeven. Elke stip betreft een individu, territorium of verblijfplaats (2/4). 
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Figuur 20 Verspreidingskaart van doelsoorten, beschermde soorten en Rode lijstsoorten zoogdieren en 

doelsoorten vogels in het Noorderplantsoen. Waarnemingen van 2010 zijn vervaagd en waarnemingen van 

2015 zijn onvervaagd weergegeven. Elke stip betreft een individu, territorium of verblijfplaats (3/4). 
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Figuur 21 Verspreidingskaart van doelsoorten, beschermde soorten en Rode lijstsoorten zoogdieren en 

doelsoorten vogels in het Noorderplantsoen. Waarnemingen van 2010 zijn vervaagd en waarnemingen van 

2015 zijn onvervaagd weergegeven. Elke stip betreft een individu, territorium of verblijfplaats (4/4). 
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2.3.6 Vogels 

Resultaten 2015 

In het Noorderplantsoen zijn zes doelsoorten en vijf begeleidende soorten waargenomen 

(Tabel 10, Figuur 18 t/m Figuur 21). De Zwartkop (10 broedterritoria), Boomklever (9 

broedterritoria) en Waterhoen (6 broedterritoria) komen door het hele park voor. Van de 

Grote Bonte Specht zijn twee territoria vastgesteld, één op de Jatsdwinger en één in het 

gedeelte noordoostelijk van de Moesstraat. De Holenduif (twee territoria) en de 

Braamsluiper (een territorium) kwamen in het gedeelte ten zuiden van de Kerklaan voor. 

Tabel 10 In de tabel staan voor de vogels alle aangewezen doelsoorten en begeleidende soorten voor 

Noorderplantsoen. In de laatste twee kolommen is aangegeven of de soort is waargenomen in de betreffende 

jaren. Voor uitleg FF en RL zie Tabel 3. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam FF RL 2010 2015 

 Doelsoorten 

Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca  +  -  
  

Boomklever Sitta europaea  +  -  •  •  

Bosuil Strix aluco  +  -  
  

Braamsluiper Sylvia curruca  +  -  •  •  

Fuut Podiceps cristatus  +  -  
  

Grote bonte specht Dendrocopos major  +  -  •  •  

Holenduif Columba oenas  +  -  •  •  

Ransuil Asio otus  +  6  
  

Waterhoen Gallinula chloropus  +  -  •  •  

Zwartkop Sylvia atricapilla  +  -  •  •  

 Begeleidende soorten 

Boomkruiper Certhia brachydactyla  +  -  •  •  

Ekster Pica pica  +  -  •  •  

Groenling Chloris chloris  +  -  •  •  

Meerkoet Fulica atra  +  -  •  •  

Vink Fringilla coelebs  +  -  •  •  

Wilde eend Anas platyrhynchos  +  -  •  
 

 

Vergelijking en analyse resultaten. 

Opvallend is het ontbreken van wilde eenden. De reden van dit verschil is het 

onduidelijke onderscheid tussen (zuivere) wilde eenden en soepeenden. Mannetjes van 

de Wilde eend hebben een smalle witte nekband, een glanzende groene kop en een 

paars-bruine borst. De donkerblauwe spiegel heeft witte randen. Soepeenden zijn 

kruisingen van Wilde eenden met andere eenden worden gekenmerkt door meer wit in 

hun kleed. De hoeveelheid wit is een maat voor de ‘tamheid’ van de eend. Alleen eenden 

met een ‘zuiver’ verenkleed zijn als Wilde eend geteld. Het lijkt erop dat in het 

Noorderplantsoen nauwelijks tot geen echte Wilde eenden voorkomen. Hoe ‘zuiver’ het 

onderscheid tussen Wilde eend en Soepeend in 2010 is gehanteerd is niet bekend. 

 

De aantallen territoria zijn in vergelijking met 2010 nauwelijks veranderd. Opvallend is 

ook dat sommige soorten op nagenoeg dezelfde plaats zijn aangetroffen als vijf jaar 

geleden. Mogelijk zijn de soorten zeer plaats trouw, maar een andere oorzaak kan zijn 

dat geschikte broedplaatsen schaars zijn. Dit kan ook verklaren waarom er geen grote 

verschillen in aantal broedterritoria van doelsoorten zijn.  
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Alleen van doelsoorten wordt een territoriumkartering uitgevoerd. Alle overige soorten 

worden genoteerd op aanwezigheid en aantallen aangetroffen individuen. Voor deze 

soorten kan geen duidelijk beeld worden verkregen of deze vooruit of juist achteruit zijn 

gegaan. 

 

Knelpunten en potenties 

Het aantal doelsoorten en begeleidende soorten is stabiel. Of dit het gevolg is van het 

bereiken van een maximale draagkracht, of een limitering in geschikte broedplaatsen is 

moeilijk aan te geven.  

 

Voor de vier niet aangetroffen doelsoorten is de vestiging moeilijker. Met name voor de 

twee uilensoorten, Ransuil en Bosuil is het voedselaanbod in het Noorderplantsoen 

alleen niet voldoende om een stabiele populatie te herbergen. Het is onduidelijk of 

andere (goede) voedselgebieden op geschikte afstanden aanwezig zijn. De Bonte 

vliegenvanger broedt voornamelijk in nestkasten maar maakt soms ook gebruik van 

natuurlijke boomholten. Omdat de soort relatief laat terug is, is de concurrentie om 

nestgelegenheid met Koolmezen zeer groot. Het ophangen van extra nestkasten heeft 

dan ook nauwelijks effect op het broedsucces van de Bonte Vliegenvanger.  

 

De vestiging van de Fuut als broedvogel is afhankelijk van het aanbod van voedsel en 

nestgelegenheid. Voor voedsel is voldoende aanbod van vis, maar ook waterinsecten en 

kokerjuffers noodzakelijk. Helder water is een voorwaarde, aangezien futen ‘op zicht’ 

jagen. Futen maken hun drijvende nesten van waterplanten. 

 

Aanbevelingen 

Om de kans op vestiging van Bosuil, Ransuil en Bonte vliegenvanger te vergroten zijn 

geen effectieve maatregelen te nemen.  

 

Voor de vestiging van de Fuut zijn maatregelen nodig die de waterkwaliteit en het 

doorzicht verbeteren. De groei van waterplanten en de ontwikkeling van een 

oevervegetatie vergroten de broedmogelijkheden van de Fuut. 
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2.3.7 Zoogdieren 

Resultaten 2015 

Tijdens het onderzoek in 2015 zijn in het Noorderplantsoen twaalf soorten zoogdieren 

waargenomen (Tabel 12). Hieronder bevinden zich vijf doelsoorten voor het gebied 

(Figuur 18 t/m Figuur 21) . Dat betreft vijf vleermuissoorten (Tabel 11). Verder zijn zes 

door de Flora- en faunawet beschermde overige soorten aangetroffen. Dit zijn drie 

vleermuissoorten, waaronder de kwetsbare Rode lijstsoort Laatvlieger, en de Mol, 

Woelrat en Rosse woelmuis. Ook de onbeschermde Bruine rat leeft in het 

Noorderplantsoen (Tabel 12). 

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

Noorderplantsoen. In de laatste twee kolommen is aangegeven of de soort is waargenomen in de betreffende 

jaren. Voor uitleg FF en RL zie Tabel 3. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam FF RL 2010 2015 

 Doelsoorten 

Egel Erinaceus europaeus  1  -  •  
 

Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus  3  -  
 

•  

Meervleermuis Myotis dasycneme  3  -  •  •  

Rosse vleermuis Nyctalus noctula  3  -  •  •  

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii  3  -  •  •  

Steenmarter Martes foina  2  -  •  
 

Watervleermuis Myotis daubentoni  3  -  •  •  

 Overige soorten 

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus  3  -  •  •  

Kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus  3  -  
 

•  

Laatvlieger Eptesicus serotinus  3  6  •  •  

Mol Talpa europaea  1  -  •  •  

Rosse woelmuis Muodes glareolus  1  -  
 

•  

Woelrat Arvicola terrestris  1  -  •  •  

 

Vergelijking en analyse resultaten 

Vleermuizen 

In het Noorderplantsoen zijn acht soorten vleermuizen aangetroffen, waaronder vijf 

doelsoorten. Van de Watervleermuis zijn maximaal vijf exemplaren per bezoek 

waargenomen, van de Meervleermuis één. Beide soorten foerageerden boven de vijvers 

in het park. In boomholten zijn verblijfplaatsen aanwezig van de Rosse vleermuis en de 

Ruige dwergvleermuis. Bij de Rosse vleermuis gaat het om zomer- en 

paarverblijfplaatsen. De zomerverblijfplaatsen herbergen een kraamkolonie en enkele 

mannetjes. De kraamkolonie bevond zich in een plataan in het noorden van het park en 

bestond begin juli uit 45 vrouwtjes (Figuur 22). Eind juli, toen de jongen vliegvlug waren, 

vlogen er 75 dieren uit, waaronder dus ongeveer 30 jongen. Ongeveer vijftien rosse 

vleermuizen bleven in het begin van de zomer voor langere tijd in het park foerageren, 

later in het seizoen werd dat aantal lager. In een holle gekandelaberde wilg vlakbij de 

boom met de kraamkolonie verbleven in september zestien dieren, waaronder een 

territoriaal mannetje (Figuur 22). Er waren in totaal vier territoriale rosse vleermuizen in 

het park: drie mannetjes roepend vanuit bomen in de buurt van de kraamkolonie en één 

in het zuiden. Het is te verwachten dat de rosse vleermuizen, die in de kraamkolonie en 
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paarverblijfplaatsen waargenomen zijn, ook in holle bomen in het Noorderplantsoen 

overwinteren. 

   

Figuur 22 Links de plataan met op ongeveer 12 meter hoogte de in- en uitvliegopening van de kraamkolonie 

rosse vleermuizen en rechts de gekandelaberde holle wilg, die al vele jaren in gebruik is als zomer- en 

paarverblijfplaats. 

De Ruige dwergvleermuis heeft in de nazomer enkele paarverblijfplaatsen in het 

Noorderplantsoen. Te verwachten is dat ook in voorjaar en zomer enkele verblijfplaatsen 

van deze soort in gebruik zijn. Door het hele seizoen zijn negen foeragerende en soms 

territoriale ruige dwergvleermuizen in het park waargenomen. Het aantal vaste 

roepplaatsen in bomen bedroeg vijf. Daarnaast waren er nog twee dieren die al jagend 

territoriale activiteit vertoonden. De vijfde doelsoort is de Gewone grootoorvleermuis, 

waarvan één foeragerend individu waargenomen is. Hij liet in het zuiden van het 

Noorderplantsoen zijn sociale roep horen. 

 

Naast bovengenoemde doelsoorten zijn drie overige vleermuissoorten in het 

Noorderplantsoen aangetroffen. De Gewone dwergvleermuis jaagde gedurende het hele 

seizoen met ongeveer 30 exemplaren in het park. Maximaal waren er 35 per bezoek. Van 

de Kleine dwergvleermuis foerageerden eenmalig drie dieren boven een vijver. Van de 

Laatvlieger waren in juni en augustus negen foeragerende exemplaren in het park, in 

september nog maar één. In vergelijking met 2010 waren Gewone grootoorvleermuis en 

Kleine dwergvleermuis nieuw voor het Noorderplantsoen. De aantallen foeragerende 

gewone dwergvleermuizen en laatvliegers waren in 2015 hoger. 

 

De Rosse vleermuis was met een kraamkolonie, die in voorgaande jaren nooit is 

aangetroffen, veel talrijker in het park dan in 2010. De holle wilg, die in 2015 als zomer- 
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en paarverblijfplaats diende, was in 2010 ook al bezet door een tiental rosse vleermuizen. 

Het aantal paarverblijfplaatsen van de Rosse vleermuis is stabiel en heeft zich in 2015 

geconcentreerd rond de kraamkolonie. In 2010 bevonden de meeste zich in het zuiden 

van het park in de buurt van een tweede zomerverblijfplaats in een holle wilg. Van de 

Water- en Meervleermuis foerageerden in beide jaren ongeveer evenveel exemplaren. 

De Ruige dwergvleermuis is in aantal afgenomen: er waren in september 2010 tien 

paarverblijfplaatsen in bomen aanwezig en daarnaast acht foeragerende dieren. In 2015 

waren die aantallen gehalveerd, hoewel het totale aantal ruige dwergvleermuizen over 

zomer en najaar stabiel was en geen sterke piek in september vertoonde, zoals in 2010. 

 

Terrestrische zoogdieren 

In 2010 waren de doelsoorten Steenmarter en Egel in het Noorderplantsoen aanwezig. 

Die zijn nu niet waargenomen, maar kunnen nog steeds in lage aantallen worden 

verwacht. Zij worden bij een inventarisatie gemakkelijk gemist. In 2015 zijn vier overige 

terrestrische soorten in het park aangetroffen. Van de Woelrat en de Rosse woelmuis zijn 

in bosschages zowel holen als vraatsporen gevonden. Een hol van de Bruine rat bevond 

zich langs de oevers van een vijver. De Mol kwam alleen in het uiterste noordoosten van 

het park voor. 

Tabel 12 Waargenomen zoogdieren en het aantal waarnemingen per soort in 2010 en 2015. Het aantal in de 

tabel is de som van het aantal waarnemingen over het hele seizoen. Voor een schatting van het aantal 

aanwezige exemplaren zie tekst ‘Vergelijking en analyse resultaten’. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2010 2015 

 Doelsoorten 

Egel Erinaceus europaeus  2  
 

Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus  
 

1  

Meervleermuis Myotis dasycneme  2  3  

Rosse vleermuis Nyctalus noctula  14  251  

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii  23  40  

Steenmarter Martes foina  1  
 

Watervleermuis Myotis daubentoni  15  23  

 Overige soorten 

Bruine rat Rattus norvegicus  
 

1  

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus  47  123  

Kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus  
 

3  

Laatvlieger Eptesicus serotinus  11  22  

Mol Talpa europaea  2  1  

Muskusrat Ondatra zibethicus  1  
 

Rosse woelmuis Muodes glareolus  
 

3  

Woelrat Arvicola terrestris  1  2  

 

Knelpunten en potenties 

Vleermuizen 

Het Noorderplantsoen is in de stad Groningen een belangrijk gebied voor vleermuizen. 

Door de afwisseling van bos, open plekken en vijvers is het park geschikt voor veel 

soorten vleermuizen, die hier vaak in hoge dichtheden foerageren. Acht soorten zijn 

jagend aangetroffen. Daarnaast zijn verblijfplaatsen van Rosse vleermuis en Ruige 

dwergvleermuis in holle bomen gevonden. Er is in het Noorderplantsoen een groot aantal 

oudere bomen met holten. Ook boombewonende soorten als Watervleermuis en Gewone 
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grootoorvleermuis kunnen hier hun verblijfplaats hebben. De andere waargenomen 

soorten bewonen over het algemeen gebouwen en komen vanuit het omliggende 

stedelijk gebied naar het plantsoen om te foerageren. In het Noorderplantsoen hangen 

momenteel een aantal vleermuiskasten, die door onder andere Ruige dwergvleermuis en 

Rosse vleermuis bewoond worden (mondelinge mededeling Klaas van Nierop). In het 

gebied bevindt zich ook een speciaal voor overwinterende vleermuizen ingerichte oude 

vestinggang: het Sikkenspoortje. Hierin zijn tot op heden weinig of geen overwinterende 

vleermuizen aangetroffen. Mogelijk zorgt de lichtuitstraling van nabije straatverlichting 

ervoor dat vleermuizen niet op deze locatie overwinteren. 

 

Terrestrische zoogdieren 

In grote delen van het Noorderplantsoen, waaronder ook de oeverzones, is betrekkelijk 

weinig dekking aanwezig, waardoor de geschiktheid als leefgebied voor terrestrische 

zoogdieren beperkt is. Vooral op en rond de dwingers bevinden zich enkele bosschages, 

waar wel ondergroei aanwezig is of waarvan de randen bestaan uit struikgewas. Hier zijn 

Woelrat en Rosse woelmuis aangetroffen en kunnen zich ook Egel en Steenmarter 

schuilhouden. De Woelrat heeft zijn holen voornamelijk in oevers en waarschijnlijk is dat 

ook in het Noorderplantsoen het geval. In het gedeelte van het park ten noorden van de 

Kerkstraat is oeverbegroeiing aanwezig, waartussen holen gegraven kunnen worden. De 

Woelrat kan zijn gangenstelsel tot op tientallen meters verwijderd van water uitbreiden. 

Daardoor zijn sporen van deze soort op een dwinger aangetroffen. 

 

Aanbevelingen 

Vleermuizen 

Het behoud van bomen met holtes moet een aandachtspunt blijven. Dit betreft diverse 

boomsoorten: de kraamkolonie van rosse vleermuizen bevond zich in een holle Plataan. 

Andere geschikte boomsoorten in het Noorderplantsoen betreffen onder meer wilgen, 

eiken en beuken. In plaats van minder vitale bomen geheel te kappen kan in veel 

gevallen worden volstaan met het inkorten van gevaarlijke takken: een gekandelaberde 

wilg langs de vijver in het noorden van het Noorderplantsoen dient al vele jaren als 

verblijfplaats voor rosse vleermuizen. 

 

De in het park aanwezige vleermuiskasten zijn door verbeterd onderhoud weer geschikt 

voor vleermuizen. Geadviseerd wordt de kasten jaarlijks schoon te maken en te blijven 

monitoren.  

 

Tenslotte wordt aanbevolen de lichtuitstraling bij de ingang van het Sikkenspoortje te 

verminderen. Dit vergroot de kans dat het poortje door vleermuizen als 

overwinteringsplek gebruikt gaat worden. 

 

Terrestrische zoogdieren 

In het gebied is relatief weinig dekking aanwezig. Takkenrillen zijn relatief 

vandalismegevoelig. Struikgewas langs bosranden vormt ook geschikte dekking voor 

grondgebonden zoogdieren. Geadviseerd wordt om dit op meer plaatsen aan te planten.  
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De oeverzones in het Noorderplantsoen zijn grotendeels onbegroeid. In het noordelijk 

gedeelte van het park is op sommige plekken al oevervegetatie aanwezig. Het verdient 

aanbeveling op meer plaatsen een riet- of ruige grasvegetatie te laten ontstaan. Deze 

maatregel is in gunstig voor diverse soorten terrestrische zoogdieren, waaronder 

Dwergmuis en Woelrat. 
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2.4 Samenvatting 

Tabel 13 geeft een overzicht van alle aangetroffen doelsoorten en begeleidende soorten 

in 2010 en 2015. De bijlagen II tot en met VII geven een overzicht van alle soorten die 

zijn aangetroffen in 2015. 

Tabel 13 Aangetroffen doelsoorten en begeleidende soorten per soortgroep voor Noorderplantsoen in 2010 

en 2015.  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Status 2010 2015 

 Vaatplanten 

Bosanemoon Anemone nemorosa  B  •  
 

Bosgeelster Gagea lutea  D  •  •  

Daslook Allium ursinum  D  •  •  

Dotterbloem Caltha palustris palustris  D  •  
 

Gele kornoelje Cornus mas  D  •  •  

Gele plomp Nuphar lutea  D  •  •  

Groot heksenkruid Circaea lutetiana  B  
 

•  

Holwortel Corydalis cava  D  •  •  

Lenteklokje Leucojum vernum  D  
 

•  

Mispel Mespilus germanica  D  •  •  

Pinksterbloem Cardamine pratensis  D  •  •  

Winterakoniet Eranthis hyemalis  D  
 

•  

Wintereik Quercus petraea  D  
 

•  

 Dagvlinders 

Atalanta Vanessa atalanta  B  •  •  

Boomblauwtje Celastrina argiolus  B  •  •  

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album  D  
 

•  

Landkaartje Araschnia levana  D  •  •  

 Libellen 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella  B  •  •  

Grote keizerlibel Anax imperator  D  
 

•  

Grote roodoogjuffer Erythromma najas  B  •  •  

Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum  B  •  •  

Lantaarntje Ischnura elegans  B  •  •  

Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum  D  •  
 

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula  D  •  
 

 Amfibieën 

Bruine kikker Rana temporaria  B  
 

•  

 Vogels 

Boomklever Sitta europaea  D  •  •  

Boomkruiper Certhia brachydactyla  B  •  •  

Braamsluiper Sylvia curruca  D  •  •  

Ekster Pica pica  B  •  •  

Groenling Chloris chloris  B  •  •  

Grote bonte specht Dendrocopos major  D  •  •  

Holenduif Columba oenas  D  •  •  

Meerkoet Fulica atra  B  •  •  

Vink Fringilla coelebs  B  •  •  

Waterhoen Gallinula chloropus  D  •  •  

Wilde eend Anas platyrhynchos  B  •  
 

Zwartkop Sylvia atricapilla  D  •  •  

 Zoogdieren 

Egel Erinaceus europaeus  D  •  
 

Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus  D  
 

•  
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Status 2010 2015 

 Meervleermuis Myotis dasycneme  D  •  •  

Rosse vleermuis Nyctalus noctula  D  •  •  

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii  D  •  •  

Steenmarter Martes foina  D  •  
 

Watervleermuis Myotis daubentoni  D  •  •  
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3 Conclusie en advies 

3.1 Conclusies 

Het Noorderplantsoen is ondanks het intensieve recreatieve gebruik van grote waarde 

voor een groot aantal vogels en vleermuizen. Ook staat het park bekend om de grote 

hoeveelheid stinzenplanten in het voorjaar (Tabel 14). 

Tabel 14 Totaal aantal aangetroffen soorten per soortgroep voor kerngebied Noorderplantsoen. 

Soortgroep 
Aangetroffen 

soorten 
Doelsoorten 

Begeleidende 
soorten 

FF RL 

 
2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

           Vaatplanten 115  161  8  10  1  1  4  4  2 4 

Dagvlinders 10  9  1  2  2  2  0  0  0 0 

Libellen 11  9  2  1  4  4  0  0  0 0 

Amfibieën 0  1  0  0  0  1  0  1  0 0 

Vogels 49  39  6  6  6  5  44  35  4 1 

Zoogdieren 11  12  6  5  0  0  10  11  1 1 

           Totaal 196  231  23  24  13  13  58  51  7 6 

 

Opvallend in het Noorderplantsoen is het grote aantal holenbroeders onder de 

broedvogels. De aantallen territoria zijn in vergelijking met 2010 nauwelijks veranderd. 

Opvallend is ook dat sommige soorten op nagenoeg dezelfde plaats zijn aangetroffen als 

vijf jaar geleden. Mogelijk zijn de soorten zeer plaats trouw, maar een andere oorzaak 

kan zijn dat geschikte broedplaatsen schaars zijn. 

 

Het Noorderplantsoen is een belangrijk vleermuisgebied. Het gebied is zeer geschikt als 

foerageerbiotoop. Acht soorten zijn jagend aangetroffen. Tevens zijn oude bomen 

aanwezig die dienen als verblijfplaats voor de Rosse vleermuis en de Ruige 

dwergvleermuis. Dit was in 2010 ook reeds het geval, maar de Rosse vleermuis was in 

2015 veel talrijker aanwezig dan in 2010. Voor terrestrische zoogdieren is het leefgebied 

zeer beperkt. In grote delen van het Noorderplantsoen, waaronder ook de oeverzones, is 

te weinig dekking aanwezig voor deze dieren. 

 

Voor de overige soortgroepen is het Noorderplantsoen net als in 2010 van zeer beperkte 

waarde. Het aantal dagvlinders en libellen was in 2010 al laag, maar is in 2015 nog 

verder afgenomen. Bij de amfibieën is in 2010 geen enkele soort aangetroffen en in 2015 

alleen de Bruine kikker. Mogelijke oorzaken voor de afname van dagvlinders zijn het te 

vroeg maaien en het ontbreken van goed ontwikkelde mantelzoomvegetaties. Ook zijn 

veel graslanden in beheer als gazon. De omstandigheden voor libellen en amfibieën zijn 

nog altijd slecht door de beschoeide, deels beschaduwde vijvers, waarin submerse 

vegetatie en een oevervegetatie veelal ontbreken. Ook heeft de toegenomen 

recreatiedruk in de vorm van honden en mensen een negatieve invloed op deze 

soortgroepen door de vertrapping van de oevers. 
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3.2 Knelpunten 2015 

Water/oever 

De belangrijkste oorzaken voor het lage aantal libellen en amfibieën zijn de beschoeide 

oevers, water met weinig of zonder submerse vegetatie, voedselrijk water (bladinval, veel 

poep van honden en watervogels), veel schaduw en het ontbreken van oevervegetatie. 

Ook voor watervogels als de Fuut (doelsoort) zijn de huidige omstandigheden ongunstig. 

Voor voedsel is voldoende aanbod van vis, maar ook waterinsecten en kokerjuffers 

noodzakelijk. Helder water is een voorwaarde, aangezien futen ‘op zicht’ jagen. Futen 

maken hun drijvende nesten van waterplanten. 

 

De Pinksterbloem heeft zeer waarschijnlijk te lijden gehad van de toegenomen 

recreatiedruk. De soort groeit vaak langs waterkanten en moet niet te voedselrijk staan. 

Mogelijk dat uitwerpselen van watervogels en honden langs de waterkant het gebied te 

voedselrijk maken. Op locaties waar honden het water in gaan wordt de oever zo vertrapt 

dat geen planten kunnen groeien en alleen modder overblijft 

 

Graslanden 

De graslanden worden te vroeg in het jaar gemaaid, waardoor de pinksterbloemen niet 

tot bloei kunnen komen. 

 

Bosplantsoen 

Voor veel dagvlinders ontbreken de waardplanten. De Citroenvlinder zou kunnen 

profiteren van een aanbod aan Sporkehout. 

 

Overig 

In het gebied bevindt zich ook een speciaal voor overwinterende vleermuizen ingerichte 

oude vestinggang: het Sikkenspoortje. Hierin zijn tot op heden weinig of geen 

overwinterende vleermuizen aangetroffen. Mogelijk zorgt de lichtuitstraling van nabije 

straatverlichting ervoor dat vleermuizen niet op deze locatie overwinteren. 

3.3 Advies voor inrichting en beheer 

Op basis van de knelpunten die naar voren zijn gekomen is een advies opgesteld 

waarmee de waarde van het gebied verder versterkt kan worden voor de (doel)soorten in 

het gebied Noorderplantsoen (Tabel 15). 
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Tabel 15 Per beheereenheid de aanbevelingen, uitgesplitst naar inrichtingsmaatregelen en 

beheermaatregelen. 

Beheereenheid Inrichtingsmaatregelen Beheermaatregelen 

 
Water 

 
Dichtslibben van de vijvers moet voorkomen 
worden. Het baggeren van de vijvers is in 
2004 voor het laatst uitgevoerd. Het zou 
goed zijn om te achterhalen wat de 
slibaanwas is van de vijvers in de afgelopen 
tien jaar. 
 

 
 
 

 
Oever 

 
Aanplant van Koninginnekruid als 
nectarbron voor verschillende soorten 
dagvlinders.  
 
Aanleg van natuurlijke oevers op plekken 
die minder interessant zijn voor de recreatie 

(zie paragraaf 2.3.4). Als alternatief kan er 

voor gekozen worden om een vooroever te 
creëren door het aanleggen van een 
beschoeiing vóór de daadwerkelijke 
beschoeiing. De waterdiepte tussen beide 
beschoeiingen is ondiep zodat waterplanten 
kunnen groeien en een stukje natuurlijke 
oever gesimuleerd wordt. Ook het plaatsen 
van oeverrollen behoort tot de 
mogelijkheden om een oevervegetatie te 
ontwikkelen.  
 

 
Op slechts enkele plekken in het gebied is 
een oevervegetatie aanwezig doordat hier 
niet intensief gemaaid wordt. Het verdient 
aanbeveling op meer plaatsen een 
oevervegetatie te laten ontstaan welke als 
dekking kan dienen voor terrestrische 
zoogdieren en ook meer mogelijkheden 
geeft voor andere soortgroepen als 
amfibieën en libellen. 
  

 
Graslanden 

 
- 

 
Later in het voorjaar beginnen met het 
maaien van de gazons en oevers. Als 
gewacht wordt tot de stinzen zijn uitgebloeid 
hebben ook pinksterbloemen meer kans om 
tot bloei te komen 
 

 
Bosplantsoen 

 
De aanplant van Sporkehout zou gunstig 
kunnen werken ten bate van meerdere 
soorten vlinders. Met name als waardplant 
voor de Citroenvlinder en Boomblauwtje is 
Sporkehout zeer geschikt. 
 

 
Behoud van bomen met holtes (o.a. 
Plataan, wilgen, eiken en beuken). In plaats 
van minder vitale bomen geheel te kappen 
kan in veel gevallen worden volstaan met 
het inkorten van gevaarlijke takken. 

 
Zoom 

 
 

 
Meer dekking creëren voor terrestrische 
zoogdieren. Takkenrillen zijn relatief 
vandalismegevoelig. Aanplant van struiken 
langs de bosranden kan echter ook als 
dekking dienen. 
 

 
Overig 

 
Lichtuitstraling bij de ingang van het 
Sikkenspoortje verminderen. Dit vergroot de 
kans dat het poortje door vleermuizen als 
overwinteringsplek gebruikt gaat worden. 
 

 
Vleermuiskasten jaarlijks schoonmaken 
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4 Stadswateronderzoek 

In 2015 zijn 32 stadswateren onderzocht. Een deel van deze stadswateren ligt binnen de 

Stedelijke Ecologische Structuur (Figuur 23). Binnen het SES gebied Noorderplantsoen 

ligt punt G27. Bijlage VIII beschrijft hoe te werk is gegaan wat betreft het veldwerk en de 

beoordeling. In de hierna volgende pagina’s wordt in de vorm van een factsheet de 

resultaten gepresenteerd van het punt G27. 

 

 

Figuur 23 Overzicht van de ligging van de 32 stadwateren die in 2015 zijn onderzocht. 

. 
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G27 - Noorderplantsoen 2e vijver - Stedelijk water 

Basisgegevens     

Algemeen   Inrichting water  

X 232964  Flauw talud (hoek < 25°) nee 

Y 582357  Plasberm nee 

Datum 06-08-2015  Floatlands nee 

Opnametijd 14:10    
Diepte (m) 1,10  Inrichting oever  

Breedte (m) 35,00  Oeversoort beschoeide oever 

Slibdikte (cm) 3  Flauw talud (hoek < 25°) nee 

Textuur van de bodem kleiig zand    

Fysische chemie   Natuurbeleving  

EGV (µS/cm) 450  Zwerfvuil ja 

pH 6,6  Water stinkt niet of nauwelijks 

Stroomsnelheid (cm/s) 0,0  Vertrapping (%) 1 

Doorzicht (cm) 60    
 

Beoordeling 
(Streefbeeld) 

Aspect Score 
2015 

Score 
2010 

Score 
2004 

Verschil 
2015-2010 

Oordeel 

Natuur (matig)       

 Natuurbeleving 23,75 23,50 17,00 +0,25 IV Goed 

 Ecologie oever 11,00 13,00 11,00 -2,00 III Voldoende 

 Ecologie water 3,00 10,00 4,00 -7,00 II Slecht 

Vegetatie (soorten)       

 Water 2 4 3 -2  

 Oever 24 12 10 +12  

Fauna 
(soorten/soortgroepen) 

      

 Boven het water 1 1 0 0  

 Op het water 1 2 3 -1  

 In het water 1 3 1 -2  
 

  

 

  
Ligging van het meetpunt 

 
Situatie tijdens bemonstering 2015 

 

 

Sierlijke planten Tansley Kritische planten Tansley Fauna Aantal 

Harig wilgeroosje 2   Slakken 5 

Koninginnekruid 2   Stadseend en -gans 30 

Moerasrolklaver 1   Waterjuffers 1 

Moerasvergeet-mij-nietje 1     

Moeraswalstro 1     

Pinksterbloem 4     

Veenwortel 2     

Viltige basterdwederik 1     
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Veranderingen ten opzichte van 2010 
 

De ecologie van de oever en het water zijn afgenomen in vergelijking met 2010. De beleving 

van de natuur rondom de vijver is hetzelfde gebleven. De ecologie van het water en de oever 

voldoen niet aan het streefbeeld (matig) dat is opgesteld voor deze vijver. 
 

Natuurbeleving: Het aandeel (sierlijke) oeverplanten is fors toegenomen. Hier tegenover staat een 

afname van het aantal (sierlijke) waterplanten. Daarnaast is het water troebeler geworden.  
 

Ecologie oever: Ondanks de forse toename in aantal oeverplanten is de score gedaald. Dit is te 

wijten aan het ontbreken van kritische oeverplanten. De beschoeiing staat een verdere toename 

van de score in de weg. 
 

Ecologie water: de negatieve ontwikkeling sinds 2010 is te wijten aan het afgenomen doorzicht en 

de afname in het aantal (kritische) waterplanten. De grote aantallen stadseenden en –ganzen 

drukken de score voor dit onderdeel. 

 
 

 

 

2de vijver van het plantsoen in noordelijke richting  

Knelpunten en aanbevelingen 
 

De beschoeiing is het grootste knelpunt voor de oever en het matige doorzicht en de ijle 

bedekking met ondergedoken waterplanten voor de waterecologie. 

Gezien de cultuurhistorische waarde van het park, bevelen wij geen ingrepen aan zoals het verwijderen van 

beschoeiingen. Om te achterhalen wat de oorzaak is van het slechte doorzicht is een watersysteemanalyse 

nodig. Het voeren van de vele stadseenden en –ganzen zal zeker één van de bronnen zijn die aan de oorsprong 

liggen van het troebele water. 

Watermijten Aantal Overige fauna Aantal 

Limnesia marmorata 14 Bloedzuigers 1 

Limnesia undulata 2 Borstelwormen 5 

Unionicola crassipes 4 Dansmuggen 10 

  Knutten 1 
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Bijlage I Overzicht transecten 2015 

Transectcode Vegetatie Amfibieën Libellen Vlinders Lengte (m) 

NP T01 •  •  •  •  449 

NP T02 •  •  •  •  489 

NP T03 •  
 

•  •  116 

NP T04 •  •  •  •  338 

NP T05 •  •  •  •  224 

NP T06 •  
 

•  •  134 
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Bijlage IIa Vegetatie - transecten 

De ligging van de transecten is weergegeven in Figuur 14 en Figuur 15. Tevens zijn in 

een afzonderlijke rapportage de transect-kaarten opgenomen van de SES-gebieden die 

in 2015 zijn gemonitord (Patberg & Berg 2015).  

 
T01 

Het transect T01 ligt rondom de meest noordelijk gelegen vijver in het gebied. De oevers 

van de vijver bestaan – net als in 2010 – voornamelijk uit gazon met Engels raaigras als 

dominante soort en de bekende gazonkruiden zoals Witte klaver en Smalle weegbree. 

Het aantal soorten is ten opzichte van 2010 nagenoeg hetzelfde gebleven. In 2010 zijn 

59 soorten waargenomen en in 2015 60. Echter, de soortensamenstelling is wel 

veranderd. Zo kwam bijvoorbeeld in 2010 Gewone ereprijs nog veelvuldig lokaal voor. In 

2016 is deze soort niet meer waargenomen. Naast gazon wordt dit transect gekenmerkt 

door hier en daar kleine bosschages op de oever met soorten als Rode kornoelje, 

Hazelaar en diverse soorten wilg. Daarnaast zijn hier en daar bomen aangeplant in het 

gazon waaronder Noorse esdoorn en de wat bijzonderdere Moerascipres. Verder is de 

vijver zelf bijzonder arm aan waterplanten. Sporadisch zijn emerse soorten langs de 

oever te vinden zoals Wolfspoot en Kalmoes. Ook dit beeld is niet veranderd ten opzichte 

van 2015. 

 

T02 

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 nagenoeg volledig. Ten 

opzichte van 2010 is er aan dit beeld weinig veranderd. De vijver zelf bevat - net als de 

vijver bij T01 – vrijwel geen waterplanten. Langs de oever zijn sporadisch Wolfspoot en 

Gel lis aangetroffen. Het aantal soorten bomen en struiken op de oever is zeer groot en 

bevat naast algemene soorten als Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn en Noorse esdoorn 

ook wat zeldzamere soorten als Hulst. 

 

T03 

Helemaal in het noorden van het gebied vlakbij T01 ligt langs een struweel T03. Het 

algemene beeld van het transect is ten opzichte van 2010 niet veranderd. Het struweel 

wordt omsloten door gazon met de bekende gazonkruiden zoals Grote weegbree, Witte 

klaver en Madeliefje. 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 Geel nagelkruid. Het struweel 

wordt gedomineerd door Sneeuwbes. Daarnaast komen soorten voor als Witte 

paardenkastanje, Gewone esdoorn, Beuk en Wilde liguster. Ten opzichte van 2010 is het 

soortenaantal nagenoeg hetzelfde gebleven. Voorbeelden van nieuw aangetroffen 

soorten zijn Bosandoorn, Groot heksenkruid, Wilde kardinaalsmuts en Zevenblad. 
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T04 

In het zuidelijke deel van het gebied ligt transect T04 langs de oostoever van één van de 

vijvers. Ten opzichte van 2010 is het algemene beeld langs dit transect weinig veranderd. 

Zo bestaat oever zelf geheel uit gazon, waar hier en daar bomen in staan. De kruiden die 

in het gazon voorkomen zijn onder andere Grote weegbree, Zilverschoon, Paardenbloem 

en Duizendblad. Bomen die in het gazon staan zijn bijvoorbeeld Eenstijlige meidoorn en 

Canadapopulier. Daarentegen is het aantal aangetroffen soorten flink toegenomen ten 

opzichte van 2010, 38 tegenover 66. Nieuwkomers zijn onder andere Blauw glidkruid, 

Kale jonker, Greppelrus, Moerasrolklaver, Tijmereprijs en Kamgras. In 2010 zijn er in de 

vijver zelf en langs het transect in het geheel geen waterplanten aangetroffen. In 2015 

zijn er watergebonden soorten als Blaartrekkende boterbloem en Gewone waterbies 

waargenomen. 

 

T05 

T05 loopt langs de oostoever van de meest zuidelijk gelegen vijver. Het algemene beeld 

van dit transect komt sterk overeen met het beeld van T04: gazon met hier en daar 

bomen. In het gazon zijn de soorten Witte klaver, Madeliefje en Paardenbloem veelvuldig 

aangetroffen. Ook langs dit transect is het aantal aangetroffen soorten fors toegenomen 

ten opzichte van 2010 (50 tegenover 33). Opvallende nieuwkomers zijn Gele waterkers, 

Moerasrolklaver, Gewone smeerwortel en Pitrus. Opvallende afwezige is Pinksterbloem. 

 

T06 

Ten oosten van het transect T05 is in het gebied een verhoging aanwezig met daarop 

struweel en gazon. Aan de oostkant van deze verhoging loopt transect 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 maar ook soorten als Donkere ooievaarsbek, Gevlekt longkruid en 

Bosandoorn. In het struweel zelf komen soorten als Sneeuwbes, Wilde liguster, 

Haagbeuk, Mahonie en Taxus voor. Het gazon bestaat uit Engels raaigras met daarin 

onder andere boterbloemen, Madeliefje, Witte klaver en Paardenbloem. 
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Bijlage IIb Soortenlijst vegetatie 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Doelsoort Begeleidende soort FF RL 

 Daslook Allium ursinum  +  
 

2  -  

Gele kornoelje Cornus mas  +  
 

-  7  

Bosgeelster Gagea lutea  +  
 

-  -  

Gele plomp Nuphar lutea  +  
 

-  -  

Holwortel Corydalis cava  +  
 

-  -  

Lenteklokje Leucojum vernum  +  
 

-  -  

Mispel Mespilus germanica  +  
 

-  -  

Pinksterbloem Cardamine pratensis  +  
 

-  -  

Winterakoniet Eranthis hyemalis  +  
 

-  -  

Wintereik Quercus petraea  +  
 

-  -  

 Groot heksenkruid Circaea lutetiana  
 

+  -  -  

 Waterdrieblad Menyanthes trifoliata  
  

2  7  

 Ruig klokje Campanula trachelium  
  

2  -  

Zwanenbloem Butomus umbellatus  
  

1  -  

 Bosaardbei Fragaria vesca  
  

-  7  

Kamgras Cynosurus cristatus  
  

-  7  

 

 
Berberis  

  
-  -  

Akkerdistel Cirsium arvense  
  

-  -  

Akkerkers Rorippa sylvestris  
  

-  -  

Akkerkool Lapsana communis  
  

-  -  

Akkermelkdistel Sonchus arvensis  
  

-  -  

Basterdwederik Epilobium  
  

-  -  

Beekpunge Veronica beccabunga  
  

-  -  

Beuk Fagus sylvatica  
  

-  -  

Bijvoet Artemisia vulgaris  
  

-  -  

Blaartrekkende boterbloem Ranunculus sceleratus  
  

-  -  

Blauw glidkruid Scutellaria galericulata  
  

-  -  

Blazenstruik Colutea  
  

-  -  

Bosandoorn Stachys sylvatica  
  

-  -  

Boswilg Salix caprea  
  

-  -  

Canadapopulier Populus canadensis (x)  
  

-  -  

Donkere ooievaarsbek Geranium phaeum  
  

-  -  

Duizendblad Achillea millefolium  
  

-  -  

Echte kamille Matricaria chamomilla  
  

-  -  

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna  
  

-  -  

Engels raaigras Lolium perenne  
  

-  -  

Es Fraxinus excelsior  
  

-  -  

Fioringras Agrostis stolonifera  
  

-  -  

Fluitenkruid Anthriscus sylvestris  
  

-  -  

Geel nagelkruid Geum urbanum  
  

-  -  

Gekroesde melkdistel Sonchus asper  
  

-  -  

Gele anemoon Anemone ranunculoides  
  

-  -  

Gele lis Iris pseudacorus  
  

-  -  

Gele waterkers Rorippa amphibia  
  

-  -  

Gestreepte dovenetel Lamium maculatum ‘Variegatum’  
  

-  -  

Gestreepte witbol Holcus lanatus  
  

-  -  

Gevlekt longkruid Pulmonaria officinalis  
  

-  -  

Gewone berenklauw Heracleum sphondylium  
  

-  -  

Gewone braam Rubus fruticosus  
  

-  -  

Gewone brunel Prunella vulgaris  
  

-  -  

Gewone engelwortel Angelica sylvestris  
  

-  -  
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 Gewone ereprijs Veronica chamaedrys  
  

-  -  

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus  
  

-  -  

Gewone hoornbloem Cerastium fontanum vulgare  
  

-  -  

Gewone smeerwortel Symphytum officinale  
  

-  -  

Gewone vlier Sambucus nigra  
  

-  -  

Gewone waterbies Eleocharis palustris  
  

-  -  

Gewoon varkensgras Polygonum aviculare  
  

-  -  

Glanshaver Arrhenatherum elatius  
  

-  -  

Greppelrus Juncus bufonius  
  

-  -  

Grof hoornblad Ceratophyllum demersum  
  

-  -  

Grote brandnetel Urtica dioica  
  

-  -  

Grote vossenstaart Alopecurus pratensis  
  

-  -  

Grote weegbree Plantago major major  
  

-  -  

Guldenroede Solidago  
  

-  -  

Haagbeuk Carpinus betulus  
  

-  -  

Haagwinde Calystegia sepium  
  

-  -  

Haagwinde Convolvulus sepium  
  

-  -  

Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum  
  

-  -  

Hazelaar Corylus avellana  
  

-  -  

Herderstasje Capsella bursa-pastoris  
  

-  -  

Hertshooi Hypericum  
  

-  -  

Hondsdraf Glechoma hederacea  
  

-  -  

Hulst Ilex aquifolium  
  

-  -  

Iep Ulmus  
  

-  -  

Italiaans raaigras Lolium multiflorum  
  

-  -  

Jakobskruiskruid Senecio jacobaea  
  

-  -  

Kale jonker Cirsium palustre  
  

-  -  

Kalmoes Acorus calamus  
  

-  -  

Kantige basterdwederik Epilobium tetragonum  
  

-  -  

Kleefkruid Galium aparine  
  

-  -  

Klein hoefblad Tussilago farfara  
  

-  -  

Klein kroos Lemna minor  
  

-  -  

Kleine klaver Trifolium dubium  
  

-  -  

Kleine veldkers Cardamine hirsuta  
  

-  -  

Klimop Hedera helix  
  

-  -  

Knoopkruid Centaurea jacea  
  

-  -  

Kraakwilg Salix fragilis  
  

-  -  

Krokus Crocus  
  

-  -  

Kropaar Dactylis glomerata  
  

-  -  

Kruipende boterbloem Ranunculus repens  
  

-  -  

Kruipwilg Salix repens  
  

-  -  

Krulzuring Rumex crispus  
  

-  -  

Kweek Elytrigia repens  
  

-  -  

Laurier Laurus  
  

-  -  

Linde Tilia  
  

-  -  

Longkruid Pulmonaria  
  

-  -  

Look-zonder-look Alliaria petiolata  
  

-  -  

Madeliefje Bellis perennis  
  

-  -  

Mahonie Mahonia aquifolium  
  

-  -  

Mannagras Glyceria fluitans  
  

-  -  

Moerascipres Taxodium distichum  
  

-  -  

Moerasrolklaver Lotus pedunculatus  
  

-  -  

Moerasvergeet-mij-nietje Myosotis scorpioides  
  

-  -  

Noorse esdoorn Acer platanoides  
  

-  -  

Oeverzegge Carex riparia  
  

-  -  

Paardenbloem Taraxacum officinale  
  

-  -  

Penningkruid Lysimachia nummularia  
  

-  -  

Peterselievlier Sambucus nigra 'Laciniata'  
  

-  -  
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 Pitrus Juncus effusus  
  

-  -  

Plataan Platanus hispanica  
  

-  -  

Reuzenberenklauw Heracleum mantegazzianum  
  

-  -  

Ridderzuring Rumex obtusifolius  
  

-  -  

Riet Phragmites australis  
  

-  -  

Rietgras Phalaris arundinacea  
  

-  -  

Rode beuk Fagus sylvatica 'Purpurea'  
  

-  -  

Rode klaver Trifolium pratense  
  

-  -  

Rode kornoelje Cornus sanguinea  
  

-  -  

Rood zwenkgras Festuca rubra  
  

-  -  

Ruige zegge Carex hirta  
  

-  -  

Ruw beemdgras Poa trivialis  
  

-  -  

Ruwe berk Betula pendula  
  

-  -  

Ruwe iep Ulmus glabra  
  

-  -  

Schedefonteinkruid Potamogeton pectinatus  
  

-  -  

Scherpe boterbloem Ranunculus acris  
  

-  -  

Schietwilg Salix alba  
  

-  -  

Sleedoorn Prunus spinosa  
  

-  -  

Slipbladige ooievaarsbek Geranium dissectum  
  

-  -  

Smalle waterpest Elodea nuttallii  
  

-  -  

Smalle weegbree Plantago lanceolata  
  

-  -  

Sneeuwbes Symphoricarpos  
  

-  -  

Sneeuwbes Symphoricarpos albus  
  

-  -  

Spaanse aak Acer campestre  
  

-  -  

Speerdistel Cirsium vulgare  
  

-  -  

Stokroos Alcea rosea  
  

-  -  

Straatgras Poa annua  
  

-  -  

Taxus Taxus baccata  
  

-  -  

Tijmereprijs Veronica serpyllifolia  
  

-  -  

Timoteegras Phleum pratense pratense  
  

-  -  

Treurwilg Salix sepulcralis  
  

-  -  

Valse voszegge Carex otrubae  
  

-  -  

Veenwortel Persicaria amphibia  
  

-  -  

Veldlathyrus Lathyrus pratensis  
  

-  -  

Veldzuring Rumex acetosa  
  

-  -  

Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum  
  

-  -  

Vogelmuur Stellaria media  
  

-  -  

Vogelwikke Vicia cracca  
  

-  -  

Watermunt Mentha aquatica  
  

-  -  

Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus  
  

-  -  

Wilde liguster Ligustrum vulgare  
  

-  -  

Witte abeel Populus alba  
  

-  -  

Witte klaver Trifolium repens  
  

-  -  

Witte paardenkastanje Aesculus hippocastanum  
  

-  -  

Wolfspoot Lycopus europaeus  
  

-  -  

Zevenblad Aegopodium podagraria  
  

-  -  

Zilverschoon Potentilla anserina  
  

-  -  

Zomereik Quercus robur  
  

-  -  

Zomprus Juncus articulatus  
  

-  -  

Zwarte els Alnus glutinosa  
  

-  -  

Zwarte populier Populus nigra  
  

-  -  

Hulst Ilex  
    

Totaal vaatplanten 161  10  1  4  4 
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Bijlage III Soortenlijst dagvlinders 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Doelsoort Begeleidende soort FF RL 

 Gehakkelde aurelia Polygonia c-album  +  
 

-  -  

Landkaartje Araschnia levana  +  
 

-  -  

 Atalanta Vanessa atalanta  
 

+  -  -  

Boomblauwtje Celastrina argiolus  
 

+  -  -  

 Bont zandoogje Pararge aegeria  
  

-  -  

Groot koolwitje Pieris brassicae  
  

-  -  

Klein geaderd witje Pieris napi  
  

-  -  

Klein koolwitje Pieris rapae  
  

-  -  

Witje Pieris  
  

-  -  

Totaal dagvlinders 9  2  2  0  0 
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Bijlage IV Soortenlijst libellen 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Doelsoort Begeleidende soort FF RL 

 Grote keizerlibel Anax imperator  +  
 

-  -  

 Azuurwaterjuffer Coenagrion puella  
 

+  -  -  

Grote roodoogjuffer Erythromma najas  
 

+  -  -  

Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum  
 

+  -  -  

Lantaarntje Ischnura elegans  
 

+  -  -  

 Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum  
  

-  -  

Heidelibel Sympetrum  
  

-  -  

Houtpantserjuffer Lestes viridis  
  

-  -  

Paardenbijter Aeshna mixta  
  

-  -  

Totaal libellen 9  1  4  0  0 
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Bijlage V Soortenlijst amfibieën 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Doelsoort Begeleidende soort FF RL 

 Bruine kikker Rana temporaria  
 

+  1  -  

Totaal amfibieën 1  0  1  1  0 
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Bijlage VI Soortenlijst vogels 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Doelsoort Begeleidende soort FF RL 

 Boomklever Sitta europaea  +  
 

+  -  

Braamsluiper Sylvia curruca  +  
 

+  -  

Grote bonte specht Dendrocopos major  +  
 

+  -  

Holenduif Columba oenas  +  
 

+  -  

Waterhoen Gallinula chloropus  +  
 

+  -  

Zwartkop Sylvia atricapilla  +  
 

+  -  

 Boomkruiper Certhia brachydactyla  
 

+  +  -  

Ekster Pica pica  
 

+  +  -  

Groenling Chloris chloris  
 

+  +  -  

Meerkoet Fulica atra  
 

+  +  -  

Vink Fringilla coelebs  
 

+  +  -  

 Visdief Sterna hirundo  
  

+  6  

 Blauwe reiger Ardea cinerea  
  

+  -  

Fitis Phylloscopus trochilus  
  

+  -  

Gaai Garrulus glandarius  
  

+  -  

Gierzwaluw Apus apus  
  

+  -  

Heggenmus Prunella modularis  
  

+  -  

Houtduif Columba palumbus  
  

+  -  

Kauw Coloeus monedula  
  

+  -  

Kleine mantelmeeuw Larus fuscus  
  

+  -  

Knobbelzwaan Cygnus olor  
  

+  -  

Kokmeeuw Larus ridibundus  
  

+  -  

Koolmees Parus major  
  

+  -  

Kuifeend Aythya fuligula  
  

+  -  

Merel Turdus merula  
  

+  -  

Pimpelmees Cyanistes caeruleus  
  

+  -  

Roodborst Erithacus rubecula  
  

+  -  

Spreeuw Sturnus vulgaris  
  

+  -  

Tjiftjaf Phylloscopus collybita  
  

+  -  

Tuinfluiter Sylvia borin  
  

+  -  

Turkse tortel Streptopelia decaocto  
  

+  -  

Winterkoning Troglodytes troglodytes  
  

+  -  

Zanglijster Turdus philomelos  
  

+  -  

Zilvermeeuw Larus argentatus  
  

+  -  

Zwarte kraai Corvus corone  
  

+  -  

 Nijlgans Alopochen aegyptiaca  
  

-  -  

Soepeend Anas platyrhynchos domesticus  
  

-  -  

Soepgans Anser anser forma domesticus  
  

-  -  

Stadsduif Columba livia domestica  
  

-  -  

Totaal vogels 39  6  5  35  1 
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Bijlage VII Soortenlijst zoogdieren 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Doelsoort Begeleidende soort FF RL 

 Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus  +  
 

3  -  

Meervleermuis Myotis dasycneme  +  
 

3  -  

Rosse vleermuis Nyctalus noctula  +  
 

3  -  

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii  +  
 

3  -  

Watervleermuis Myotis daubentoni  +  
 

3  -  

 Laatvlieger Eptesicus serotinus  
  

3  6  

 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus  
  

3  -  

Kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus  
  

3  -  

Mol Talpa europaea  
  

1  -  

Rosse woelmuis Muodes glareolus  
  

1  -  

Woelrat Arvicola terrestris  
  

1  -  

 Bruine rat Rattus norvegicus  
  

-  -  

Totaal zoogdieren 12  5  0  11  1 
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Bijlage VIII Methodiek Stadswateren 

Veldwerk 

Bij de ecologische inventarisatie is de vegetatie en een aantal diergroepen onderzocht. 

Uitgangspunt hierbij is dat voldoende gegevens worden verzameld om de benodigde 

parameters voor de toepassing van deeltoets 1 uit het beoordelingssysteem EBeoStad in 

te kunnen vullen. Hieronder volgt een toelichting bij een aantal van de verzamelde 

gegevens. 

 

Morfologische en fysisch-chemische gegevens 

Van elk stadswater zijn de breedte, de gemiddelde en maximale diepte en het oever-

profiel (hellingshoek talud onder en boven water) bepaald. Hierbij is gebruik gemaakt van 

een peilstok en een hellingshoekmeter. Daarnaast is de inrichting van de oever (natuurlijk 

of beschoeid) en het bodemtype (zand, klei of veen) vastgesteld en is de dikte van een 

eventueel aanwezige sliblaag gemeten. Verder is het doorzicht bepaald met behulp van 

een witte Secchi-schijf (HydroBios) en zijn het elektrisch geleidingsvermogen (EGV25) en 

de zuurgraad (pH) gemeten met behulp van een HI 9828 veldmeter (Hanna Instruments).  

 

Inventarisatie vegetatie en fauna 

Conform het EBeoStad beoordelingssysteem zijn vegetatieopnamen gemaakt tot circa 15 

cm boven de waterlijn, waarbij de soortensamenstelling en abundantie van water- en 

oevervegetatie zijn vastgelegd. Hoge vegetatie (bomen en hoog opgaand struweel) is 

meegenomen indien van invloed op de instraling van zonlicht in het water. Bij wateren 

met een zeer flauw oevertalud is de oever tot een breedte van maximaal twee meter uit 

de waterkant geïnventariseerd.  

 

De aanwezigheid van waterdieren (macrofauna) op elke monsterlocatie is onderzocht 

door op meerdere plaatsen met een schepnet de oeverzone over een lengte van ten 

minste vijf meter te bemonsteren en de inhoud van het net, ter plekke, in een witte bak te 

bekijken en de aanwezige soort(groep)en te noteren. Verder is gelet op de aanwezigheid 

van vogels, vissen, amfibieën, libellen en andere in EBeoStad onderscheiden 

soortgroepen.  

 

Aanvullend is per locatie tien minuten gericht gezocht naar watermijten. Watermijten 

staan samen met kokerjuffers bekend als kritische of positieve groepen binnen de 

beoordeling van stilstaande zoete wateren. In het algemeen is het zo dat hoe beter de 

waterkwaliteit is, hoe groter het aantal soorten watermijten en kokerjuffers. In de 

Factsheets per locatie (zie paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) zijn de 

angetroffen soorten vermeld. Separaat is een notitie geschreven over de bruikbaarheid 

van watermijten als ecologische indicator in stadswateren (Boonstra 2016).   

 

Overige waarnemingen  

Bij elk bezoek aan een stadswater is een notitie gemaakt over de aanwezigheid van 

kwelindicatoren (bacterievlies, ijzerneerslag of specifieke plantensoorten), stankoverlast, 
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zwerfvuil, vertrapping van de oever en de aanwezigheid van floatlands
1
 en/of 

plasbermen
2
. 

 

Beoordelingen 2015 

De resultaten van de beoordelingen voor de dimensies ‘Natuur’, ‘Cultuur’ en ‘Gebruik’ zijn 

ook opgenomen in de Factsheets (zie paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet 

evonden.). In de volgende paragrafen wordt per dimensie een toelichting op de 

gehanteerde methodiek gepresenteerd. 

 

Dimensie ‘Natuur’ 

De verzamelde gegevens zijn verwerkt en getoetst met behulp van deeltoets 1, versie 2 

van het ecologisch beoordelingssysteem voor stadswateren, EBeoStad (STOWA, 2001a, 

2001b en 2006).  

 
Deeltoets 1 bestaat uit de volgende elementen:  

A. oevercompartiment: abiotisch (oevermorfologie); 

B. oevercompartiment: biotisch (vegetatie); 

C. watercompartiment: abiotisch (fysisch-chemische elementen); 

D. watercompartiment: biotisch (vegetatie); 

E. fauna. 

 

Voor de EBeoStad-beoordeling van elk stadswater is gebruik gemaakt van een 

spreadsheet beschikbaar op de website van de STOWA (www.stowa.nl). Voor het hier 

beschreven onderzoek is gebruik gemaakt van versie 3 van de spreadsheet. Per element 

zijn verschillende aspecten beoordeeld, waaraan op basis van de verzamelde gegevens 

punten zijn toegekend voor drie onderdelen: 

 natuurbeleving; 

 ecologie oever; 

 ecologie water. 

 

De twee ecologische onderdelen van het systeem (oever en water) worden vanuit twee 

invalshoeken beschreven: 

 ontwikkeling: globale beschrijving van de ecologische toestand onder de 

huidige omstandigheden; 

 potentie: de kansen voor ecologie onder de huidige omstandigheden. 

                                                      

 

 

 

 

 
1
 Kunstmatige eilandjes gebruikt voor kleinschalige natuurontwikkeling op plekken waar natuurlijke oevers niet 

te realiseren zijn (zie ook De Vree 2008). Floatlands hebben een positief effect op zowel vegetatie als 
macrofauna. 
2
 Natte strook met een zeer flauwe hellingshoek gelegen langs de oever van een water. Plasbermen hebben 

een positieve invloed op de ontwikkeling van zowel vegetatie als fauna. 

http://www.stowa.nl/


Monitoring SES Groningen 2015 – Boterdiepstrook 73/76   

Koeman en Bijkerk rapport 2015-023  

 

De scores voor de onderdelen ‘Natuurbeleving’, ‘Ecologie oever’ en ‘Ecologie water’ zijn 

getoetst met behulp van het classificatiesysteem uit Fout! Verwijzingsbron niet 

evonden.. 

 

Tabel 16 Puntenscore met bijbehorende beoordeling en klassenindeling volgens 

EBeoStad (STOWA 2001b). 

  Klasse Beoordeling Natuurbeleving Ecologie oever Ecologie water 

  V Zeer goed > 33 > 15 > 25 

  IV Goed 20 - ≤ 33 >13 - ≤ 15 >11 - ≤ 25 

  III Voldoende > 5 - ≤ 20 > 7 -  ≤ 13 > 4 - ≤11 

  II Slecht > 1 - ≤ 5 > 3 -  ≤ 7 > 1 - ≤ 4 

  I Zeer Slecht ≤ 1 ≤ 3 ≤ 1 

 

 

Opmerkingen bij de beoordelingen 

In deze paragraaf presenteren we nog enkele opmerkingen welke van belang zijn voor 

het begrip van de wijze waarop de beoordelingen zijn uitgevoerd. In sommige gevallen 

gaat het om een toelichting op de beoordeling, in andere gevallen om een afwijking van 

de algemeen geaccepteerde methoden. 

 

Bij het stadswateronderzoek is per stadswater informatie vastgelegd op verschillende 

veldformulieren. Bij het invullen van de formulieren is rekening gehouden met de aan-

wezige variatie binnen een stadswater. De gegevens zijn genoteerd op een dusdanige 

wijze dat een duidelijk beeld van de gehele locatie ontstaat (inclusief variaties). De 

uiteindelijke beoordelingen zijn zo representatief mogelijk voor het gehele stadswater.  

 

Bij de EBeoStad-beoordelingen wordt gebruik gemaakt van abiotische locatiegegevens. 

Waar bij de beoordelingen gebruik is gemaakt van de waterdiepte, zonder verdere 

toelichting, is gewerkt met de gemiddelde waterdiepte.  

  

Voor wat betreft de kranswieren Chara globularis en Chara vulgaris worden in het 

EBeoStad-beoordelingssysteem respectievelijk twee en vier variëteiten onderscheiden. 

Dit is in het Groningse stadswateronderzoek van 2015 niet gebeurd. Waarnemingen van 

bovengenoemde soorten zijn opgenomen als respectievelijk Chara globularis var. 

globularis en Chara vulgaris var. vulgaris indien aangetroffen. 

 

Tot slot wordt er binnen EBeoStad bij de watervegetatie onderscheid gemaakt tussen 

verschillende zones. Zo wordt er een laag van kroos/kroosvaren onderscheiden, bestaat 

er een laag met flab/draadwieren en maakt men onderscheid tussen emergente vege-

tatie, drijvende vegetatie en ondergedoken vegetatie. Voor alle duidelijkheid: bij het 

bepalen van de totale bedekkingsgraad van de drijvende vegetatie is de bedekking met 

kroos/kroosvaren en/of de bedekking met flab/draadwier buiten beschouwing gelaten. 
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Streefbeelden 

 

Streefwaarden 

Voor bijna alle 65 locaties uit het stadswateronderzoek van 2004 (De Winter et al. 2005) 

zijn streefbeelden opgesteld. De streefbeelden gaan uit van de dimensies ‘Natuur’, 

‘Cultuur’ en ‘Gebruik’. Voor elke dimensie zijn drie streefbeelden omschreven: 

 hoogste niveau; 

 middelste niveau; 

 basisniveau. 

 

In elk streefbeeld voldoet elke dimensie en elk aspect minimaal aan het basisniveau. 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. geeft een overzicht van de verschillende 

treefbeelden per dimensie.  

 

Voor het stadswateronderzoek van 2015 is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de 

streefbeelden opgesteld in 2004. Dit zijn de streefbeelden vernoemd in Bijlage 2 van het 

rapport van De Winter et al. 2005. 

Tabel 17 Overzicht van de streefwaarden per dimensie voor elk streefbeeld (niveau) 

afgeleid van De Winter et al.(2005). De hoogte van het gewenste niveau hangt samen 

met de vastgestelde functie van het stadswater. 

 Niveau   

Parameter Basis Midden  Hoog 

    

EBeoStad-beoordeling    

Score Ecologie oever 7 – < 14 14 – ≤ 15 > 15 

Score Ecologie water 4 – < 12 12 – ≤ 25 > 25 

Score Natuurbeleving 5 – < 21 21 – ≤ 33 > 33 

 

Toekenning 

Bij de toekenning van de streefbeelden aan de verschillende Groningse stadswateren 

hebben De Winter et al. (2005) rekening gehouden met: 

 de potenties van het stadswater; 

 de huidige toestand van het stadswater;  

 de functiekaart uit het destijds beschikbare Waterplan Groningen; 

 de groenstructuur van de gemeente Groningen. 

 

De verzameling Groningse stadswateren vertegenwoordigt de hieronder vernoemde 

waterfuncties. Voor een uitgebreide, woordelijke beschrijving van elk streefniveau per 

dimensie wordt verwezen naar De Winter et al. (2005).  

  

Stedelijk natuurwater 

“Wateren in stedelijke groengebieden die onderdeel zijn van de Stedelijke Ecologische 

Structuur (SES). Ze hebben een zeer goede waterkwaliteit. De oever- en watervegetatie 

vormt een wezenlijk onderdeel van het biotoop.” 
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Duurzaam stedelijk water 

“Dit water treffen we veelal aan in of nabij nieuwe woonwijken en in kleinere stadsparken. 

Het water heeft een goede waterkwaliteit.” 

 

Stedelijk water 

“Dit water ligt in de regel in het stedelijk gebied en nabij woonwijken. Het gaat hierbij om 

het water dat niet ondergebracht kan worden in een van overige functies. Het water dient 

voor berging van water en deels voor de aan- en afvoer van water.” 

 

Boezemwater 

“Dit water heeft een aan- en afvoerfunctie voor water op een lokale en regionale schaal. 

Het wordt in de meeste gevallen ook gebruikt voor transport over water.” 

 

 

Toestand 2015 versus streefbeeld 

 

Dimensie ‘Natuur’ 

Voor de dimensie ‘Natuur’ is in 2004 per stadswater een gecombineerd streefbeeld vast-

gesteld (De Winter et al. 2005). Dit wil zeggen dat er één streefbeeld is beschreven voor 

de drie onderdelen van de EBeoStad-beoordeling: ‘Natuurbeleving’, ‘Ecologie oever’ en 

‘Ecologie water’.  

 

In 2004 is de actuele situatie getoetst aan het streefbeeld door de resultaten van de be-

oordelingen voor ‘Ecologie oever’ en ‘Ecologie water’ te middelen en af te ronden aan de 

hand van de beoordeling van de ‘Natuurbeleving’ en dit oordeel te toetsen aan het streef-

beeld. De toestand van de stadswateren in 2010 is ook vergeleken met de streefbeelden 

uit 2004, maar de vergelijkingen zijn individueel uitgevoerd, voor elk onderdeel apart. 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. geeft een overzicht van de manier waarop de 

treefbeelden voor de dimensie ‘Natuur’ conform De Winter et al. (2005) gerelateerd zijn 

aan de beoordelingscategorieën van het EBeoStad-systeem. 

Tabel 18 Relatie tussen het streefbeeld en de beoordelingen per dimensie. 

 Beoordelingscategorieën per dimensie 

Streefbeeld* Natuur Cultuur Gebruik 

Hoog Zeer goed Hoog Hoog 

Midden Goed Midden Midden 

Basis Voldoende Basis Basis 

– Slecht Beneden basis Beneden basis 

– Zeer Slecht – – 

* zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. voor een omschrijving van de streefbeelden met bijbehorende 

treefwaarden voor elke dimensie. 
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Toestand stadswateren 2004/2010 versus 2015 

 

In aansluiting op de beoordeling van de stadswateren in 2004 en 2010 zijn 

aanbevelingen gedaan om knelpunten op te heffen (De Winter et al. 2005, Mulderij et al. 

2011). Aan de hand hiervan heeft de gemeente Groningen in verschillende stadswateren 

beheermaatregelen toegepast. Om een beeld te krijgen van het succes van deze 

maatregelen zijn de beoordelingen uit 2015 vergeleken met die uit 2004 en 2010. Hierbij 

is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de brongegevens (scores) en bij voorkeur niet 

van de daarvan afgeleide beoordelingsklassen.  

 

Dimensie ‘Natuur’ 

In 2004, 2010 en 2015 is voor de beoordeling van de dimensie ‘Natuur’ hetzelfde 

beoordelingssysteem gebruikt (EBeoStad, paragraaf 4.2). Voor de vergelijking van de 

toestand van de stadswateren in beide onderzoeksjaren is gebruik gemaakt van 

individuele scores voor de onderdelen ‘Natuurbeleving’, ‘Ecologie oever’ en ‘Ecologie 

water’, zonder dat hier aanpassingen op zijn uitgevoerd. 
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