
Flora en fauna 
van De Draai 

Inventarisatie 2002 





Flora en fauna van De Draai 

Inventarisatie 2002 

D. Sluis 
T.Damm 

2002 

Opdrachtgever 
Gemeente Heerhugowaard 

Van der Goes en Groot 
Ecologisch Onderzoeks- en Advies/mreau 

G&G-rapport 2002-16 



Van del' Goes en Groot 
{'c(I/(Ni.,f'iJ (mr:lcr;~()eA~S- en t1r:/l'ies/lUl'nw 

,) 

Otterkoog 14a 
1822 BW Alkmaar 
www.vandergoesengroot.nl 



Flora en fauna van De Draai 

Inhoudsopgave 

1 ItlleicLitl~ ........................................................................................................... :> 
1.1 Aanleiding tot het onderzoek ............................................................................................ 5 
1.2 Doel van het onderzoek .................................................................................................... 5 
1.3 Ligging van het onderzoeksgebied ..................................................................................... 5 
1.4 Opbouw van het rapport .................................................................................................. 5 

2 BeschermingskacLer ............................................................................................ 6 
2.1 De Conventie van Bern .................................................................................................... 6 
2.2 Habitatrichtlijn ................................................................................................................ 6 
2.3 Vogelrichtlijn ................................................................................................................... 6 
2.4 Flora- en Faunawet .......................................................................................................... 7 

2.4.1 Verbodsbepalingen ........................................................................................................ 7 
2.4.2 Ontheffingsmogelijkheid .............................................................................................. 7 

2.5 Rode Lijsten .................................................................................................................... 7 
3 MethocLe ............................................................................................................ 8 

3.1 Flora en vegetatie ............................................................................................................. 8 
3.2 Libellen en dagvlinders ..................................................................................................... 8 
3.3 Vissen ............................................................................................................................. 8 
3.4 Amfibieen ........................................................................................................................ 8 
3.5 Broedvogels ..................................................................................................................... 9 
3.6 Zoogdieren ...................................................................................................................... 9 

3.6.1 Vleermuizen ................................................................................................................. 9 
3.6.2 Kleine zoogdieren ......................................................................................................... 9 
3.6.3 Overige zoogdieren ..................................................................................................... 10 

4 Resultaten ......................................................... 0 •••••••••• 0 •••• 0 •••••• 0 ••••••••••••• 0 •••••••• 11 
4.1 Flora en vegetatie ................................................................................................... '" ..... 11 

4.1.1 Beschermde soorten .................................................................................................... 11 
4.1.2 Reigersdaal ................................................................................................................. 11 
4.1.3 Agrarisch gebied ......................................................................................................... 11 
4.1.4 Bijzondere tuinen Beukenlaan .................................................................................... 13 

4.2 Libellen en dagvlinders ................................................................................................... 13 
4.3 Vissen ........................................................................................................................... 14 

4.3.1 Bittervoorn ................................................................................................................ 14 
4.3.2 Kleine modderkruiper ................................................................................................. 15 
4.3.3 Overige vissoorten ...................................................................................................... 15 

4.4 Amfibieen ...................................................................................................................... 15 
4.5 Broedvogels ................................................................................................................... 16 

4.5.1 Reigersdaal ................................................................................................................. 16 
4.5.2 Overig De Draai. ........................................................................................................ 16 

4.6 Zoogdieren .................................................................................................................... 17 
4.6.1 Vleermuizen ............................................................................................................... 17 
4.6.2 Kleine zoogdieren ....................................................................................................... 19 
4.6.3 Overige zoogdieren ..................................................................................................... 20 

5 Conclusies .................................... 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 22 
5.1 Beschermde en bedreigde soorten .................................................................................... 22 
5.2 Ontheffingsaanvraag ....................................................................................................... 22 

6 Literatuur ........................................................................................................ 24 
Bijlage 1. Ligging van het onderzoeksgebied ................................................................................... 26 
Bijlage 2. Vallocaties en toponiemen .............................................................................................. 27 
Bijlage 3. Enqueteformulier zoogdieren .......................................................................................... 28 
Bijlage 4. Soortenlijst planten per biotoop ...................................................................................... 29 
Bijlage 5. Verspreidingskaarten ...................................................................................................... 37 

~~--~~~~~--~------~ 
Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2002-16 ~ 





1 Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het onder
zoek 

De gemeente Heerhugowaard is aan het onderzoe
ken of er op termijn mogelijkheden zijn om nieuwe 
woningbouwlocaties te realiseren. Dit is nodig om 
de voortschrijdende woningbehoefte in de regio 
voor de komende jaren te dekken. Een mogelijke 
kandidaat zou het gebied de De Draai kunnen zijn. 

In een voortraject is een structuurplan voor De 
Draai opgesteld zodat de zeggenschap over de grond 
krachtens de wet voorkeursrecht behouden blijft voor 
de gemeente Heerhugowaard (KARRES EN BRANDS 
LANDSCHAPSARCHITECTEN,2001). 

Gezien de aard van toekomstige werkzaamheden 
en de (mogelijke) effecten op de aanwezige be
schermde en andere organismen is door de gemeen
te in begin 2002 opdracht gegeven aan onderzoeks
bureau Van der Goes en Groot om een volledige 
inventarisatie te doen van de aanwezige flora en 
fauna inclusief de beschermde plant- en diersoorten. 

1.2 Doe! van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is meerledig en omvat 
de volgende onderdelen: 

In februari 2002 heeft de gemeente Heerhugowaard 
opdracht verleend tot: 
oTe het verrichten van een veldonderzoek naar be

schermde amfibieen en reptielen, zoogdieren, 
vissen, insecten en vaatplanten die (kunnen) 
voorkomen in het voornoemde gebied; 

oTe het verrichten van een veldonderzoek naar overi
ge amfibieen en reptielen, zoogdieren, vissen, in
secten en vaatplanten die (kunnen) voorkomen 
in het voornoemde gebied; 

oTe het schetsen van het wettelijk kader met betrek
Icing tot de indiening van een ontheffingsaan
vraag; 

oTe het do en van eenvoudige suggesties met betrek
king tot mitigatie en compensatie ter vOO1'berei
ding van de in te dienen ontheffingsaanvraag; 

oTe het opstellen van voorliggend rapport. 

1.3 
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Ligging van het onderzoeks
gebied 

Het gebied De Draai ligt aan de oostkant van 
Heerhugowaard en wordt begrensd door de Oost
dijk, de Beukenlaan en de Krusemanlaan (zie Bijlage 
1 en Bijlage 2). 

Het huidige gebied is hoofdzakelijk agrarisch 
met als uitzondering het terre in Reigersdaal met 
voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten in 
een parkachtig landschap. 

Hydrologisch gezien heeft het gebied een hoge 
grondwaterstand waardoor het, door het ontbreken 
van grote opgaande bomen, een open karalner uit
straalt. 

De westkant van het gebied wordt begrensd 
door de Oostertocht, een natte verbindingszone met 
ecologische betekenis en tevens een belangrijk wa
terafvoerend water voor de polder Heerhugowaard 
waar De Draai deel van uitmaakt. 

1.4 Opbouw van het rapport 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het juridische be
schermingskader dat door de diverse Europese en 
nation ale wetgeving aan dier -en plantensoorten 
wordt geboden. 

In hoofdstuk 3 wordt de methode van inventari
seren en de eventuele beperkingen daarvan bespro
ken. In hoofdstuk 4 tim 4.6 worden de resultaten 
van de inventarisaties behandeld. Daar waar nodig 
wordt ingegaan op het ontbreken van bepaalde 
soorten. 

In hoofdstuk 5 worden enkele aanbevelingen 
voor beheer en inrichting van het gebied gedaan. 
In de bijlagen tenslotte staan de verspreidingskaar
ten en indexen van de beschermde en/of Rode
Lijstsoorten en waar relevant enkele indicatieve of 
interessante waarnemingen. 
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2 Beschermingskader 

2.1 De Conventie van Bern 

De Conventie van Bern, die tot stand is gekomen 
binnen de Raad van Europa, is op 1 juni 1982 in 
werking getreden. De Europese Gemeenschap als 
zodanig is bij deze Conventie verdragspartij, waar
door de Conventie rechtskracht heeft voor zowel de 
Europese instellingen als voor de Lidstaten van de 
Europese Unie. Dat betekent dat de bepalingen van 
deze Conventie moeten worden omgezet in het 
recht van de Europese Unie en in het nationale 
recht van de EU landen. Nederland heeft het ver
drag geratificeerd op 28 oktober 1980. 

In Bijlage II en Bijlage III van het verdrag van 
Bern staan de soorten die op grond van de Con
ventie bescherming moeten genieten. Voor de soor
ten van Bijlage III geldt niet dat de verdragspartijen 
wettelijke en bestuursrechterlijke maatregelen moe
ten treffen om de bescherming van het leefgebied 
van deze soorten te garanderen. Deze verplichting 
geldt wel voor de soorten van Bijlage II. Voor die 
van Bijlage III beperkt de Conventie zich tot het 
opleggen van de verplichting om wettelijke en be
stuursrechtelijke bepalingen te nemen die noodzake
lijk zijn voor de bescherming van deze soorten. 
Voor so orten van Bijlage II gaat de bescherming 
veel verder omdat in art. 6 van de Conventie een 
aantal stringente verbodsbepalingen is genoemd die 
de verdragspartijen in hun nationale rechtsregels 
moeten omzetten. Voor de soorten van Bijlage III 
gelden deze verbodsbepalingen niet. 

2.2 Habitatrichtlijn 

De Habitatrichtlijn wordt algemeen beschouwd als 
de richtlijn waarin de bepalingen van de Conventie 
van Bern in het Europees Gemeenschapsrecht zijn 
omgezet. De bepalingen van de Habitatrichdijn zelf 
dienen door de landen van de EU in hun eigen na
tionale rechtsregels te worden geImplementeerd. 

Het doel van de Habitatrichtlijn is gericht op de 
realisering van een coherent Europees ecologisch 
netwerk, Natura 2000 genaamd. Hiervoor dienen 
de EU-Ianden in overleg met de Europese Com
missie speciale beschermingszones aan te wijzen. Als 
speciale beschermingszone worden aangewezen de 
natuurlijke habitats van Bijlage I van de Habitat
richtlijn en de leefgebieden van de so orten die zijn 
genoemd in Bijlage II. 

De aanwijzing van gebieden als speciale be
schermingszone heeft een aantal gevolgen. Zo die-

nen de EU-Ianden maatregelen te treffen zodat de 
natuurlijke habitats en de habitats van de so orten 
zich verder kunnen ontwikkelen. Binnen de aan
gewezen gebieden kunnen plannen of projecten die 
een aantasting of een verstoring teweeg kunnen 
brengen aIleen worden toegestaan indien ze een 
dwingende reden van groot openbaar belang ver
tegenwoordigen en indien is aangetoond dat er voor 
het plan of project in kwestie geen alternatief is. Bo
vendi en moeten als vergoeding voor de natuur
waarden die worden aangetast compenserende 
maatregelen worden getroffen om de samenhang 
van het Natura 2000 netwerk te waarborgen. 

De Draai herbergt geen van de op Bijlage I en II 
genoemde habitats en zijn derhalve niet als speciale 
beschermingszone aangewezen. 

De Habitatrichtlijn heeft ook een Bijlage IV. In 
deze Bijlage zijn soorten opgenomen waarvoor geen 
verplichting geldt om hun leefgebied als speciale be
schermingszone aan te wijzen, maar die wel op een 
andere wijze bescherming behoeven. Zo dienen de 
EU-Ianden voor deze soorten onder meer een ver
bod in te stellen op de beschadiging of de vernieling 
van hun voortplanting- en rustplaatsen en moet een 
verbod gelden op het vangen en doden van deze 
dieren. Deze bepaling van de Habitatrichdijn is re
levant omdat enkele binnen de plangebieden aan
getroffen soorten, zoals vleermuizen, zijn genoemd 
in Bijlage IV van de Habitatrichdijn. 

2.3 Vogelrichtlijn 

De Vogelrichdijn verplicht de lidstaten van de Eu
ropese Unie de instandhouding te garanderen van 
aIle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op 
het Europese grondgebied van de lidstaten waarop 
het Europese verdrag van toepassing is. Artikel 4 
van de Vogelrichdijn bevat de verplichting tot het 
aanwijzen van zogenaamde "speciale beschermings
zones". Deze worden Vogelrichdijngebieden ge
noemd. In Nederland zijn dat er momenteel 79 
(Min. LNV, 2002). 

De Vogelrichtlijn kent een aantal bijlagen waar
in vogelsoorten worden genoemd waarvoor in het 
kader van de richtlijn speciale maatregelen worden 
getroffen: 

eTe Bijlage 1 - Vogelsoorten waarvoor in de leef
gebieden speciale beschermingsmaatregelen 
worden getroffen, opdat deze soorten daar waar 
zij nu voorkomen, kunnen voortbestaan en zich 
kunnen voortplanten. 
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clfe Bijlagen 2 en 3 behandelen de vogelsoorten, 
welke onder voorwaarden door jacht, het gevan
gen nemen of anderszins aan de populatie ont
trokken mogen worden. 

Bijlage 1 is de meeste relevante voor dit onderzoek, 
omdat voor deze vogelsoorten beschermende maat
regelen noodzakelijk zijn. In afwijking van de Habi
tatrichdijn geldt dat de beschermende maatregelen 
voor de soorten uit Bijlage 1 alleen van toepassing 
zijn voor de aangewezen beschermingsgebieden. 

2.4 Flora- en Faunawet 

De Flora- en Faunawet wordt gezien als het natio
nale wettelijke kader dat de bepalingen van de Ha
bitatrichtlijn en de Conventie van Bern in nationaal 
recht heeft omgezet. 

De Flora- en Faunawet bepaalt dat de Minister 
van LNV een in Nederland in het wild voor
komende planten- of diersoort bij algemene maat
regelen van bestuur kan aanwijzen als beschermde 
soort. Met het Besluit beschermde inheemse dier
en plantensoorten (Koninldijk besluit van 6 au
gustus 1973, laatstelijk gewijzigd op 28-11-2000) is 
hier invulling aan gegeven. 

De Flora- en Faunawet bepaalt dat het verboden 
is planten, behorende tot een beschermde inheemse 
plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te snij
den, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te 
ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun 
groeiplaats te verwijderen. Het is verboden een dier, 
dat in het Besluit beschermde inheemse diersoorten 
is genoemd, te doden, te verwonden, te vangen, te 
bemachtigen of met het oog daarop op te sporen, 
dan wel te verontrusten. Verder is het verboden van 
beschermde diersoorten nesten, holen of andere 
voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen te 
beschadigen, te vernielen, uit te halen of te ver
storen (artikel 8-12). 

2.4.1 Verbodsbepalingen 

De realisatie van activiteiten, zoals het aanleggen 
van woningbouw- of bedrijventerreinen, heeft veelal 
beschadiging of de vernieling tot gevolg van de 
voortplanting- en rustplaatsen van de in het gebied 
voorkomende beschermde soorten. Wanneer hier 
geen noodzaak voor is, betekent dit een inbreuk op 
de verbodsbepalingen uit de Flora- en Faunawet en 
kan de voorgenomen (bouw)activiteit alleen worden 
gerealiseerd als een ontheffing volgens artikel 75 van 
de Flora- en Faunawet is verleend. 
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2.4.2 Ontheffingsmogelijkheid 

De vraag of de ontheffing kan worden verleend zal 
worden beoordeeld door het bureau Laser van het 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visse
rij. Dit dient plaats te vinden op grond van het af
wegingskader zoals geschetst in de Flora- en Fauna
wet. Overigens is dit afwegingskader nog 
onvoldoende uitgewerkt. Er is een AMvB in de 
maak waarin wordt geregeld welk afwegingskader 
met betrekking tot de verschillende soorten geldt. 
Het is de verwachting dat er een drietal categorieen 
van soorten komt. 

clfe Zwaar beschermingsregime, geldend voor soor
ten die onder deze wet vall en en in de categorie
en "bedreigd", "ernstig bedreigd" of "verdwe
nen" staan. Ook de soorten van bijlage IV van 
de Habitatrichtlijn vallen hieronder. 

clfe Lichtste beschermingsregime, geldend voor bij 
naam en toenaam genoemde soorten uit de 
AMvB. 

clfe Middelste beschermingsregime, geldend voor de 
resterende beschermde soorten. 

2.5 Rode Lijsten 

De Conventie van Bern, de Habitatrichdijn en de 
Flora- en Faunawet zijn juridische teksten met ver
bindende kracht. Dit geldt niet voor de Rode Lijs
ten. De Rode Lijsten hebben vooral een signaal
functie en zijn op de eerste plaats bedoeld als een 
instrument om de aandacht in beleid en beheer te 
rich ten op bedreigde en kwetsbare soorten binnen 
een bepaalde plant- of diergroep. Een soort kan aan 
het feit dat hij op de Rode Lijst voorkomt geen 
rechten ontlenen want de Rode Lijst heeft uit
sluitend een beleidsmatig karakter. De betekenis van 
de Rode Lijst ligt in het feit dat van provinciale 
overheden en gemeenten mag worden verwacht dat 
zij bij hun beleid rekening houden met de so orten 
die op een Rode Lijst staan. In die zin is de Rode 
Lijst voor de lagere overheden en terreinbeherende 
instanties een indicator voor de betekenis van deze 
terreinen. Daarnaast is deze Lijst een richtsnoer voor 
inrichting en beheer. 

--~----~~~~~~----~------~ 
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3 Methode 

3.1 Flora en vegetatie 

Het doel van de inventarisatie was inzicht te krijgen 
in de aanwezige beschermde en overige plantensoor
ten en de verspreiding en/of abundantie daarvan 
binnen de verschillende biotopen in De Draai. 

De inventarisatie heeft plaatsgevonden in de pe
riode van mei tim augustus 2002, waarbij de ber
men en dijken in mei en de overige biotopen in ju
ni-augustus zijn geYnventariseerd. 

Er zijn volledige soortenlijsten gemaakt per bio
toop per deelgebied (namen volgens VAN DER 

MEIJDEN, 1998), waarbij Reigersdaal als aparte een
heid is beschouwd. Bovendien is speciale aandacht 
besteed aan twee privetuinen aan de Beukenlaan. 
Voor de abundantie is een aangepaste T ansley
schaal gehanteerd (zie Bijlage 4). Van bijzondere, 
beschermde en bedreigde soorten is de vindplaats 
genoteerd. Daarbij is de classificatie uit Tabel 1 aan
gehouden. 

Tabel 1. 
Aantal exemplaren per abundantieklasse. 

AhU. ndantie-.: Aantal.· Omvang groeiplaats 
.... U'. t _, 2: 

~----~~----~t--~~~~~~~~~-----------1~l--------
2 I 6-25 6-25 
3 ! 26-50 26-50 
4 I 51-500 51-500 
5 i 501-5000 501-500 

3.2 Libellen en dagvlinders 

Het doel van de inventarisatie was inzicht te krijgen 
in de aanwezige volwassen dagvlinders en libellen en 
de verspreiding daarvan over de verschillende bio
topen in De Draai. Hierbij lag het zwaartepunt op 
de locatie Reigersdaal omdat deze het soortenrijkste 
is t.o.v. het meer agrarische gebied van De Draai. 
Het is uitgevoerd conform de landelijk gebruikelijke 
methodiek zoals samengevat in CUR (1999). In 
naamgevingvolgen wij WYNHOFF ET AL. (1999) 
resp. Bos & WASSCHER (1997). 

Er zijn in de periode juni tim augustus vijfbe
zoeken uitgevoerd, zoveel mogelijk bij zonnig weer 
met een voldoende hoge temperatuur en weinig 
wind. Hierbij werden alle individuen gekarteerd. 

3.3 Vissen 

Het doel van de visseninventarisatie was inzicht te 
krijgen in de aanwezige soorten. Daarom kon het 
onderzoek minder uitgebreid zijn dan de landelijk 
gebruikelijke methodiek zoals samengevat in CUR 
(1999), waarbij uitgegaan wordt van een veel ruime
re onderzoeksdoelsteUing: zowel de soortensamen
stelling als de leeftijdscategorieen, incl. de ont
wikkeling gedurende het jaar worden daarbij 
bepaald. 

De visseninventarisatie is steekproefsgewijs uit
gevoerd met een steeknet op 24 en 25 september 
2002. Alle waarnemingen zijn op kaart ingetekend. 
Daarbij is de dassificatie uit 
T abel 2 aangehouden. 

Het steeknet is groter 
van afmeting dan het veel 
gebruikte schepnet en wordt 
op een andere manier ge
bruikt. Al staande in het 
water kan men plaatsen on
der de oevervegetatie en 
hoUe oevers bereiken. Veel 
vissoorten houden zich op 

Tabel2. 
Aantal exemplaren per 
abundantieklasse. 

Abundantie i Aantal 

--~~!~~--j-~~~p!~~~ 
I i 1-5 
2 i 6-15 
3 i 16-25 
4 i 26-50 

• 5 i >50 

dergelijke plaatsen op. Doordat deze inventarisatie 
in de nazomer wordt uitgevoerd worden er op deze 
manier veel eenzomerige exemplaren van de wat 
grotere en vrijzwemmende soorten gevangen. 

De determinatie yond plaats in het veld. Er is 
geen gebruikt gemaakt van de mogelijkheid zeer 
jonge vissen een paar maanden in een aquarium op 
te kweken waarna de determinatie beter kan worden 
uitgevoerd. 

Er zijn 2 steekproeven uitgevoerd op 
verschillende locaties en in biotopen waar zich de 
hoogste trefkans voor de meeste soorten voordoet. 
Een gevolg hiervan kan zijn dat bepaalde soorten 
onderbelicht worden. 

3.4 Amfibieen 

Het doel van het amfibieenonderzoek was inzicht te 
krijgen in de aanwezige soorten en de eventuele 
voortplantingslocaties. Het is uitgevoerd conform 
de landelijk gebruikelijke methodiek zoals 
uitgebreid beschreven in RAVON WERKGROEP 

MONITORING (1997) en samengevat in CUR 
(l9~.1 en 25 april en op 26 juni zijn 
gecombineerde avond- en nacht-inventarisaties 
uitgevoerd. Daarnaast zijn er veel waarnemingen 
verzameld tijdens het flora-onderzoek begin 
auglli#d(ms een nachtelijk bezoek worden normaliter 
de potentide voortplantingsplaatsen opgezocht en 
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vindt er een telling plaats van roepende mannetjes 
van kikkers en padden. Ook op paden kunnen 's 
nachts adulte dieren worden waargenomen van 
vooral kikkers en padden. 

De schepnetinventari
satie wordt uitgevoerd om 
in beeld te brengen waar 
daadwerkelijk voortplanting 
heeft plaatsgevonden en van 
welke soorten. Dit kan afge
leid worden aan de hand 
van de waargenomen larven. 
Daarnaast kunnen er ook 
adulte watersalamanders 
worden gevangen. 

Tabel3. 
Aantal exemplaren per 
abundantieklasse. 

Abundanc ! Aantal 
_~~g~~_L~~~~~E-

I ! 1 
2 i 2-5 
3 i 6-10 
4 i 11-20 
5 i >20 

Voor de kaarten is de dassificatie uit T abel 3 
aangehouden. 

3.5 Broedvogds 

Het doel van het broedvogelonderzoek was inzicht 
te krijgen in de aanwezige soorten, hun aantallen en 
hun verspreiding. Het is uitgevoerd conform de 
landelijk gebruikelijke methodiek zoals uitgebreid 
beschreven in de 'Handleiding Broedvogel Moni
toring Project' (VAN DIJK, 1996) en samengevat in 
CUR (1999). 

In totaal zijn in de periode maart tim juni vijf 
bezoeken uitgevoerd, grotendeels vroeg in de och
tend rond zonsopgang. Op dit tijdstip van de dag is 
de zangactiviteit van de meeste zangvogelsoorten het 
hoogst en worden dus de meeste waarnemingen ge
daan. T evens zijn enkele waarnemingen verkregen 
tijdens de avondbezoeken voor amfibieen, tijdens de 
planteninventarisatie en van bewoners. 

Tijdens het veldwerk moeten de weersomstan
digheden gunstig zijn in verband met de zang
activiteit. Zo is er geen veldwerk uitgevoerd tijdens 
perioden met regen en/ofharde wind (5 mei gestopt 
wegens regen). 

De bezoekdata en -tijden staan in Tabel4. 
Na het digitaliseren van aIle geldige waar

nemingen zijn deze gedusterd tot territoria m.b.v. 
het programma Registro. De door dit programma 
voorgestelde territoria zijn kritisch bekeken en sams 
werden nog territoriumstippen velwijderd of ver
plaatst. 

Waarnemingen van vogels die zich net buiten 
het gebied ophielden zijn ook genoteerd en gebruikt 
bij de interpretatie. Dit beneft slechts enkele waar
nemmgen. 
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Tabel4. 
Bezoekdata en -tijden broedvogelinventarisatie De Draai 
(168 ha). R = Reigersdaal (30,2 ha), geen aanduiding is ove
rig gebied (137,8 ha). 

___ ~~~~~ ___ ~_~~~~ _______ ~~ _____ ~~~~ ___ ~El~~_ 
IR ·1 27-3 5:52-7:56 2:04 4,1 
2R i 17-4 5:42-8:15 2:33 5,1 
3R ! 5-5 5:50-7:05 1:15 2,5 
4R 1 27-5 4:50-6:48 1:58 3,9 
5Ri 17-6 5:14-6:29 1:15 2,5 ---...,-------1------------------------------------------------------------------

Totaal R 1 9:05 18,0 
-----T----r-27:.-3-----7~56~9:-3r-----l_;_41--------0~7------

2 i 17-4 8:35-9:45 1:10 
2 I 23-4 6:35-9:45 3:10 1,9 
3 i 5-5 5: 10-5:50 0:40 
3 I 5-5 7:05-7:15 0:10 
;) i 7-5 11:20-15:00 3:40 2,0 
4 i 27-5 6:58-9:50 2:52 1,2 
51 17-6 6:40-8:00 1:20 
5 I 19-6 5:00-6:22 1 :22 1,2 

J~~~;ji.:-~!~~r~~~=~==~~~~~~~~=~=~~~~=~~~~=~~~I~:~~I~~:~=~~i~:::=~~ 
Totaal 1 25:10 9,0 

3.6 Zoogdieren 

Het doel van het zoogdieronderzoek was in het al
gemeen inzicht te krijgen in de aantaIlen en ver
spreiding de aanwezige so orten. 

3.6.1 Vleermuizen 

Het onderzoek naar vleermuizen heeft zich gericht 
op het voorkomen van verblijvende, foeragerende 
en langsvliegende vleermuissoorten. Er zijn drie 
nachtrondes uitgevoerd met de batdetector (perma
nent aan) in de periode begin juni - eind julio Dit 
komt ongeveer overeen met de landelijk gebruike
lijke methodiek zoals samengevat in CUR (1999). 

3.6.2 Kleine zoogdieren 

Dit onderdeel is van 16 tot en met 19 september 
uitgevoerd met behulp van zogenaamde inloop
vallen (lifetraps) volgens de landelijk gebruikelijke 
methodiek zoals samengevat in CUR (1999). 

Op drie locaties zijn raaien met vall en uitgezet 
(zie Bijlage 2). Raaien bestaan in dit geval uit tien 
vallen die uitgezet worden op een afstand van vijf 
meter van elkaar. De locaties waar de vallen uitgezet 
zijn bestaan meestal uit plaatsen waar veel dekking 
aanwezig is in de vorm van hoge vegetatie van krui
den en grassen. Oevers komen hierdoor vaak in 
aanmerking vanwege de aanwezigheid van riet
kragen en variatie in begroeiing. Ook riedanden, 
bossen en struwelen vormen geschikte leefgebieden 
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voor muizen in verband met beschutting (schuil
plaatsen) en voedsel. 

Daarnaast is het van belang te bemonsteren in 
overgangssituaties tussen biotopen, waar de diversi
teit in soorten doorgaans groter is dan in homogene 
biotopen. Ook langs lijnvormige landschaps
elementen, zoals greppels, berm en en sloten is de 
trefkans op verschillende soorten groter. Deze ele
menten vervullen veelal een corridorfunctie voor 
diverse so orten en worden gebruikt om langs te foe
rageren alsmede zich erlangs te verplaatsen. Zo
doende kunnen meerdere soorten, met uiteen
lopende biotoopeisen, op een enkele locatie worden 
gevangen en kan er met minder vanglocaties worden 
volstaan. 

3.6.3 Overige zoogdieren 

V oor wat betreft de overige zoogdieren is naast het 
noteren van toevallige waarnemingen gebruik ge
maakt van het enquete-instrument (zie Bijlage 3). 
Aangezien de trefkans van so orten als Wezel, Her
me1ijn, Bunzing en Egel zeer klein is, zal met een 
veldinventarisatie (inclusief vangsten m.b.v. vallen) 
altijd een flinke onderschatting van de verspreiding 
van deze soorten plaatshebben. Door een grote 
groep mensen te benaderen die direct aan/in het ge
bied wonen krijg je een indicatief beeld van de ver
spreiding van deze soorten. Hierbij moet natuurlijk 
wel worden aangetekend dat de waarnemingen niet 
zijn gedaan door ervaren veldonderzoekers en dat de 
gepresenteerde resultaten daarom in dat licht gezien 
moeten worden. 
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4 Resultaten 

4.1 Flora en vegetatie 

De per biotoop aangetroffen soorten (totaal 309) 
staan in Bijlage 4. 

4.1.1 Beschermde soorten 

Er zijn zes beschermde so orten aangetroffen: 

eTe Brede wespenorchis (Epipactis helleborine) 

eTe Daslook (Allium ursinum) 

eTe Gewone dotterbloem (Caltha palustris subsp. pa
lustris) 

eTe Grote kaardebol (Dipsacus follonum) 

eTe Rietorchis (Dactylorhiza majalis subsp. praeter
missa) 

eTe Zwanenbloem (Butomus umbellatus) 

4.1.2 Reigersdaal 

Bosplantsoen en -zomen 
Het bosplantsoen groeit op vochtige, voedselrijke 
bodem. De voornaamste aangeplante born en zijn 
Spaanse aak, Gewone esdoorn en Gewone es en in 
mindere mate Zwarte els en Zomereik. Hier en daar 
staan wat populieren, kersen, Schietwilgen en iepen. 
De struiklaag omvat veel kornoelje en Gewone vlier, 
daarnaast verspreid Hazelaar, Eenstijlige meidoorn, 
Wilde liguster, Aalbes en Sneeuwbes. De ondergroei 
is voedselrijk met veel Grote brandnetel en ook 
Klimop, Hondsdraf en Gewoon robertskruid. Deze 
laatste groeit deels in de boszomen, die nogal soor
ten arm zijn met bijvoorbeeld slechts hier en daar 
Look-zonder-Iook. Vooral in het westelijk deel vin
den we veel Brede wespenorchis (zie Bijlage 5). 

Bosplanten zijn nauwelijks aangetroffen, het 
meest nog Gewoon robertskruid, dat niet echt een 
bosplant is. Slechts op een plek werd Geel nagel
kruid gevonden. 

Enkele eilanden in het zuidwestelijk deel zijn 
begroeid met moerasbos, bestaand uit Zwarte els, 
Grauwe wilg en Katwilg. 

Struikaanplant, padranden enz. 
Alleen de spontane begroeiing is hier genoteerd. 
Het betreft hier als gevolg van het beheer 
voornamelijk algemene tredplanten en pioniers. 
Daarnaast hadden zich ook enige Brede wespen- en 
Rietol'chissen zich in dit biotoop gevestigd. 
Verrassend was de vondst van Drienerfmuur, een 
soort van matig voedselarme grond in loofbossen en 
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voedselarme grond in loofbossen en onder struweel. 
In Noord-Holland is deze soort buiten de duinen 
zeldzaam. Ook werd de vrij schaarse Hondspeterse
lie (Aethusa cynapium) aangetroffen op open grond 
langs een heg, een norm ale standplaats voor deze 
schermbloem. 

Hooilanden 
V ooral in het zuiden en langs de oostrand liggen 
hooilanden die eind augustus-begin september ge
maaid worden. Ze zijn vochtig, matig kruidenrijk 
en behoren tot het Glanshaververbond. De meest 
opvallende en verspreide kruiden zijn Fluitenkruid, 
Akkerdistel, Veenwortel, Scherpe boterbloem, Veld
zuring, Vogelwikke en Voederwikke. Vooral in het 
zuiden bevatten ze veel V eldlathyrus. Ten zuidwes
ten van de kinderboerderij is een soortenarm ruig 
deel met veel Ridderzuring en Grote brandnetel. 
Ook de oostrand is ruiger, daar met Ridderzuring 
en Kropaar. 

Tussen het moerasbos en de grote vijver is wat 
relief en daar groeiden negen Rietorchissen op een 
helling, een wat afwijkende standplaats, maar ken
nelijk geschikt. Veel meer stonden er ten noordwes
ten van de kinderboerderij: 74 in twee stukjes hooi
land plus nog 7 in de oever. Hier was het ook veel 
natter, met ook Gewone dotterbloem en Heelblaad
Jes. 

Overig grasland 
Bij gebouw De Zolder ligt een afwijkend kruiden
rijk graslandje dat vaker gemaaid wordt. Hier groeit 
opvallend veel Kleine klaver naast Witte klaver en 
Gewone paardenbloem, maar ook Madeliefje en 
Draadereprijs maken het tot een kleurrijk geheel. 

De gazons (ind. sportveld) en de graspaden be
staan grotendeels uit dezelfde so orten als bovenge
noemd graslandje, maar dit valt door het grote aan
tal maaibeurten niet zo op. Door randeffecten bevat 
de totale lijst echter veel meer soorten. 

Vijvers, sloten en rietoevers 
Slechts lokaal zijn wat algemene waterplanten ge
vonden. De oevers zijn beschoeid en op veel plaat
sen is er een kruidenarme rietstrook aanwezig. Hiel' 
en daar staat een Schietwilg. 

4.1.3 Agrarisch gebied 

Graslanden 
De grote gl'aslandpercelen worden intensief ge
bruikt, begl'aasd door koeien en schapen en zijn 
veelal van het kruidenarme Engels raaigras-type. 
Hier en daar liggen wat kruidenrijkere percelen, met 
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bijvoorbeeld verspreid Scherpe boterbloem of zijn er 
vochtigere greppels aanwezig. Het driehoekige per
ceel aan de zuidwestkant van de Oosterweg wordt 
minder bemest en laat gemaaid en hier groeide vrij 
veel Beemdlangbloem. Het smalle perceel ten no or
den daarvan werd extensief begraasd door paarden 
en grote del en leken meer op hooiland, hoewel 
kruidenarm. Wel werd hier tussen het hoge gras een 
Rietorchis gevonden. 

Een aantal begraasde huiskavels langs de Oost
dijk, ten zuidoosten van Reigersdaal, is wat kruiden
rijker, met veel Madeliefjes en wat Vertakte leeu
wentand. Ook is daar een perceel, deels met 
fruitbomen, met een vochtiger vegetatie van het Fi
oringras-type, met daarin veel Pinksterbloem. 

Aan de Van Veenweg ligt nog een apart opge
nomen ruig graslandje met wat appelbomen in een 
hoek en veel Akkerdistel, Akkermelkdistel en Ge
wone Paardenbloem. Een groepje Wilde marjolein 
(Origanum vulgare) is niet oorspronkelijk wild, 
maar wel aantrekkelijk voor vlinders en bijen. 

Akkers 
Op de akkers treffen we vooral pioniers aan die 
binnen een seizoen hun levenscyclus kunnen vol
tooien. De talrijkste soorten zijn hier Herderstasje, 
Mel- en Stippelganzenvoet, Viltige basterdwederik, 
Klein kruiskruid, Gekroesde melkdistel, Gewone 
vogelmuur, Kleine brandnetel en Grote ereprijs. 
Wat meer bijzondere vondsten betreffen Bosveld
kers (Cardamine flexuosa), Waterpunge (Samolus 
valerandi) en Waterkruiskruid (Senecio aquaticus), 
alledrie soorten van vochtige tot natte bodem. 

Braakliggende terreinen 
Twee braakliggende terreinen, een ldeinere en een 
vrij grote, zijn apart bekeken. 

In het eerste terreintje, een ongebruikt deel van 
een akker ten oosten van de Oosterweg, is Engels 
raaigras dominant, maar groeien tevens veel akker
planten. Er staat echter geen landbouwgewas en het 
wordt niet gemaaid of begraasd. Leuk is hier de 
aanwezigheid van honderden exemplaren Gevleu
geld hertshooi (Hypericum tetrapterum) langs de 
westrand. Dit is een soort van natte bodem en in 
onze provincie groeit deze plant vooral in kruiden
rijke riedanden. In dezelfde rand staan enige tiental
len planten Waterpunge (Samolus valerandi). 

Het tweede terrein betreft een gronddepot langs 
de Oostdijk met veel algemene akkerplanten, waar
onder vee! van drie soorten ganzenvoet (Chenopodi
um spp.), Beklierde duizendknoop en Raapzaad. 
Van de schaarsere soorten werden hier Hondspeter
selie (Aethusa cynapium) en Akkerereprijs (Veronica 
agrestis) gevonden. 

Aanplantbosjes 
Langs wegen zijn hier en daar bosjes aangeplant. 
Langs de Van Veenweg wordt dit gedomineerd door 
Gewone es, met veel Spaanse aak en verder iepen, 
Sneeuwbes en Vlier. De ondergroei is voedselrijk en 
ruig, met Grote brandnetel, Hondsdraf en Gewone 
berenklauw. Ook is het vochtig, getuige de aanwe
zigheid van veel Riet en zelfs Hop (Humulus lupu
Ius), die vooral in vochtige loofbossen zoals moeras
bossen gedijt. Verder werd hier Wilde hyacinth 
(Scilla non-scripta) aangetroffen. Deze is vermoede
lijk met tuinafval meegekomen. 

Bermen 
M.u.v. de Oostdijk zijn alle wegbermen smal en vrij 
kruidenarm. De vegetaties kunnen gerekend wor
den tot algemeen voorkomende vormen van het 
Glanshaververbond. Algemeen voorkomende gras
so orten zijn Glanshaver, Ruw beemdgras, Kweek, 
Rood zwenkgras, Gestreepte witbol, Fioringras en 
Engels raaigras. 

Langs de Beukenlaan staan de berm en deels on
der invloed van een gazonachtig beheer, waardoor 
Madeliefjes vrij veel voorkomen. 

Aan de Jan Glijnisweg zijn de berm en begroeid 
met vrij ruige en vochtige Glanshavervegetaties. 
Nabij het kruispunt is de bodem kennelijk plaatse
lijk wat schraler en hier vinden we Kleine klaver en 
Veelkleurig vergeet-mij-nietje (Myosotis discolor). 

De bermen van de Oosterweg zijn redelijk krui
denrijk. De vegetatie is soms hoogopgaand, elders is 
de vegetatie schraler en lager. Algemene kruiden zijn 
hier Gewone berenklauw, Scherpe boterbloem en 
Smalle weegbree. 

De noordberm van de Van Veenweg is deels be
plant met soorten als Iep, Zwarte Eis Gelderse roos 
en Hondsroos. De zuidberm is weinig soortenrijk. 

Van de berm en in De Draai is de vegetatie van 
de Oostdijk het soortenrijkst. De oostberm is plaat
selijk breed met vochtige stukken. Regelmatig voor
komende vochtindicerende soorten zijn Water
kruiskruid, Penningkruid, Rietzwenkgras en 
Ve!dlathyrus. Bovendien wijst bijvool'beeld Reuk
gl'as op mindel' voedselrijke omstandigheden. De 
westbel'm is smal en kent een overgaan naal' de aan
gl'enzende rietkraag, met soorten als Waterkruis
kruid en Poelruit. Aan de nool'dkant tel' hoogte van 
Reigersdaal bevindt zich een fl'aai ontwikkelde 
vochtige dijkvoet met soorten als Reukgras, Twee
rijige zegge, Koekoeksbloem, Kale jonker en Rietol'
chis. 

Sloten 
De oevervegetaties van de sloten zijn veelal bepaald 
door het grondgebruik van de aangl'enzende perce-
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len. Aangezien op vele percelen akkerbouw wordt 
bedreven is het niet verwonderlijk dat soorten als 
melkdistels, Heermoes, Liesgras, Lidrus en Grote 
brandnetel regelmatig voorkomen. Minder alge
meen voorkomende oeversoorten met een zekere 
voorkeur voor wat minder gestoorde omstandighe
den zijn Moeraszoutgras, Platte rus, Zompvergeet
mij-nietje, Veldlathyrus en Waterkruiskruid. Ge
no em de soorten komen echter steeds slechts lokaal 
voor. De meest in het oog springende oeverplant in 
De Draai is ongetwijfeld de beschermde Zwanen
bloem. Vooral in het middengedeelte van De Draai 
is de soon in grote aantallen aanwezig. Daarnaast is 
op een plek de beschermde Rietorchis aangetroffen. 

De watervegetaties zijn typerend voor sloten 
met (zeer) voedselrijk water, met veel voorkomende 
soorten als Grof hoornblad, Smalle waterpest, Sche
defonteinkruid, Draadwier en kroossoonen. Het 
lokaal voorkomen van Stijve waterranonkel en Ge
kroesd fonteinkruid duidt op wat minder voedsel
rijke omstandigheden ter plaatse. Pijlkruid is op een 
locatie aangetroffen en is ongetwijfeld aangeplant. 

4.1.4 Bijzondere tuinen Beukenlaan 

Bosplantsoen 
Op nr. 17 werden geen bijzondere wilde so orten 
aangetroffen in dit biotoop. Op nr. 21 zijn twee vrij 
oude randen met bomen en struiken. In de noord
westelijke is ooit Daslook geplant en dit heeft zich 
in de loop der tijd £link uitgebreid. Verder is er in 
beide randen een £linke groeiplaats van Kruipend 
zenegroen (spontaan?) met ook Robertskruid. De 
bosplant Geel nagelkruid heeft zich waarschijnlijk 
recent gevestigd (1 ex.). In de zuidoostelijke rand 
groeien wat Mannetjesvarens. Leuk is dat ook de 
Brede wespenorchis zich daar gevestigd heeft met 
twee exemplaren. 

Hooiland 
Op nr. 17 is een vochtig hooiland aanwezig (zie ko
lorn nr. 14 in Bijlage 4), dat jaarlijks werd gemaaid 
met een zeis. De nieuwe bewoners hebben er kort 
schapen op laten grazen, maar gaan het oude beheer 
voortzetten om de aanwezige orchideeen te behou
den. Er werden 57 Rietorchissen geteld, waarvan er 
twee kenmerken vertoonden van de veel zeldzamere 
Vleeskleurige orchis. Interessant is verder de aanwe
zigheid van Bevertjes, een gras van matig voedselrij
ke bodem. 

Vijvers 
Een van de twee oudere vijvers op nr. 17 is erg klein 
en geheel beschaduwd. De ander is opener en is 
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goed begroeid met water- en oeverplanten, waar
door hij geschikt is voor kikkers. 

In maart 2002 is een nieuwe, veel grotere vijver 
aangelegd waarin en waarlangs allerlei planten zijn 
aangeplant. Leuk is hier de vermoedelijk spontane 
vestiging van Borstelbies op de nog vrij kale oever. 

4.2 Libellen en dagvlinders 

De inventarisatie in De Draai leverde geen be
schermde soorten op en slechts een soort die op de 
Rode Lijst vermeld staat. 

In T abel 5 en T abel 6 staat weergegeven welke 
so orten zijn aangetroffen in De Draai. Hierbij is 
onderscheid gemaakt russen soorten die in Reigers
daal zijn gevonden en het overige deel van De 
Draai. Van de 'soorten' tussen aanhalingstekens was 
het niet mogelijk om de soort te bepalen. 

De libellen worden onderverdeeld in twee 'groepen', 
de waterjuffers en de echte lib ellen. 

Wat betreft de waterjuffers zijn er geen waarne
mingen gedaan van soorten die niet tot de algemene 
soorten behoren. De meeste soorten met de grootste 
aantallen zijn gevonden in Reigersdaal. Dit komt 
doordat de ruimtelijke variatie van (micro)leef
gebieden voor de diverse so orten aanwezig zijn bin
nen dit gebied. Buiten Reigersdaal is het landschap 
veel opener en armer aan kleinschalige landschaps-

Tabel 5. 
Aantal per bezoek waargenomen libellen in Reigersdaal en 
overig De Draai (laatste twee kolommen) in 2002. 
e = (waaronder) ei-afoet, t = (waaronder) tandem(s), w = 

(waaronder) . . 

Houtpamserjuffer ' 
Gewone panrser- ' 
juffer 
Azuurwaterjuffer 
Lantaarntje ' 52rw 
Kleine roodoogjuf- ' 
fer 
Grote roodoogjuf-, 2 
fer 
echte Iibellen 
Paardenbijter 
Blauwe glazenma
ker 
Gewone oeverIibei 7 
Steenrode heideli-
bel 
Bruinrode heideli-
bel 
'heidelibel ' 

18t 

54twe 

7e 

9 

19 

8t 

18tw 

12te 

17 

2 

3t 

21 7+8 
-6 -8 

4t 

41w 18w 

97te 

4 

2 

I -------------
2 7 -------------

42 3 ---O------.r-

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2002-16 



~ ________________________________________________________ ~F~lo~r~a~e~n~f~au~n~a~v~an~D~e~D~r~a~ai 

Tabel6. 
Aantal per bezoek waargenomen dagvlindm in Reigersdaal en 
overig De Draai (laatste twee kolommen) in 2002, ingedeeld 
. groepen volgens BINK(J992). 

vIinder- overwmte~ 
marS en trekkers 

Atalanta 7 6 5 9 
Citroenvlindet 1 

Dagpauwoog 5 2 

Distelvlinder 7 2 3 
Kleinevos 4 2 

Or~je Iuzernevlinder 
popoverwinteraarsdie 
vaak trekken 
GrootkQolwitje 5 7 1 2 

Klein,koolWitje 3 
Klehi geaderdwitje 24+ 18 
'klein witje' 31+ 4 

popoverwinteraars 
Boornblauwtje 1 4 
Landkaartje 8 3 5 
eicoverwinteraars 
Zwartsprietdikkopje 5 2 4 
, dikkopje' 5+ 
rupsoverwinteraars 
merverScheidene 
generaties 
Argusvlinder 11 8 14 24 

Kleine vuurvlinder 2 
rupsoverivinteraars 
met traag groeiende 
rupsen 
Bruinzandoogje 2 42+ 2 
dagaktieve nachtvlin- , 

dets 
Gamrna-uil 5 1 10 2 
------~~------~----- -------------------- ----- -- .---------

soorten 7 13 12 1l 7 10 
.- ...... _------ ---------------------- ----- ----------

individuen 12 137+ 61 50 14 53 

(micro)leefgebieden voor de diverse soorten aanwe
zig zijn binnen dit gebied. Buiten Reigersdaal is het 
landschap veel opener en armer aan kleinschalige 
landschapselementen waardoor de diversiteit aan 
soorten hier lager is. 

De echte libellen zijn wat dat betreft iets minder 
plaatsgebonden doordat ze in staat zijn grotere af
standen te overbruggen. Veelal kun je diverse soor
ten foeragerend buiten hun voortplantingsgebied 
aantreffen. 

Ook tijdens de vlinderinventarisatie zijn niet 
echt veel opvallende waarnemingen gedaan. Ver
meldenswaardig is wel de waarneming van een 
zwervende Oranje luzernevlinder. Deze soort is vrij 
zeldzaam in Nederland en staat op de Rode lijst. 

4.3 Vissen 

Het visonderzoek he eft met behulp van het steeknet 
12 soorten opgeleverd: 

eTe Baars 

eTe Bittervoorn 

eTe Blankvoorn 

eTe Driedoornige stekelbaars 

eTe Kleine modderkruiper 

eTe Kolblei/Brasem 

eTe Rietvoorn 

eTe Riviergrondel 

eTe Snoek 

eTe Tiendoornige stekelbaars 

eTe Vetje 

eTe Zeelt 

Door het veelal agrarische karakter van De Draai is 
de hydrologische infrastructuur hierop aangepast. 
De meest rechte sloten zonder een goed ontwikl<el
de oever(vegetatie)leveren weinig goede habitat op 
voor diverse vissoorten. 

Desalniettemin zijn er toch een aantal interes
sante vissoorten gevonden in De Draai, wat in ieder 
geval duidt op een redelijke waterkwaliteit. 

In staan twee so orten die een beschermde status 
hebben. Deze twee so orten zijn de Bittervoorn en 
de Kleine modderkruiper. Hierna zal wat dieper 
~orden ingegaan op deze soorten, waarna de overige 
Vlssoorten kort zullen worden toegelicht. 

4.3.1 Bittervoorn 

De Bittervoorn staat op de Rode Lijst en de Habi
tatrichtlijn en is verspreid in het gehele gebied in 
redelijke aantallen waargenomen. Een enkele keer 
leverde een 'steek' ca. 50 individuen op, terwijl an
dere steken soms slechts een enkel exemplaar ople
verden. 

Ze hebben behoefte aan een goed ontwikkelde 
onderwatervegetatie en de waterbodem mag niet te 
slikkig zijn. Ze eten hoofdzakelijk zachte plantende
len en algen, maar ook kleine ongewervelde diertjes 
als watervlooien en roeipootkreeftjes versmaden ze 
niet. 

De Bittervoorn heeft een hoge mate van speciali
satie als het gaat om voortplanten. Ze leven name
lijk in symbiose met zoetwatermosselen als Zwa
nenmossel en Schildersmossel. De geslachts
producten (eieren en sperma) worden in de mossel 
afgezet. Deze 'bewaaln' ze dan vervolgens tegen 
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roofdieren. In ruil daarvoor verspreiden de Bitter
voorns via een ingewikkeld proces dan weer de nog 
jonge mosseltjes in het water. 

De verspreiding van de Bittervoorn hangt dus 
sterk samen met het voorkomen van enkele soorten 
zoetwatermosselen. Door verschillende redenen zijn 
echter de aantallen zoetwatermosselen achteruitge
gaan in Nederland, met name door o.a. water
vervuiling en baggerwerkzaamheden. 

Gezien de verspreiding en kwantiteit van Bitter
voorns is het bestand aan zoetwatermosselen in De 
Draai blijkbaar behoorlijk te noemen. 

4.3.2 Kleine modderkruiper 

Ook de Kleine modderkruiper staat op de Habitat
richtlijn en is dus beschermd. Het inzicht in de lan
delijke verspreiding en de afname t.O.V. voorgaande 
perioden is niet voldoende bekend en daarom staat 
hij niet op de Rode Lijst. 

De Kleine modderkruiper is qua verspreiding 
minder vaak aangetroffen dan de Bittervoorn. Dit 
kan iets te maken hebben met de habitateisen die de 
vis stelt aan o.a. de waterbodem. Zo werden langs 
de Oosterweg aan de oostkant van de wegsloot, die 
een glooiend talud heeft, veel Kleine modderkrui
pers gevangen terwijl de tegenoverliggende zijde met 
een steil talud geen vangsten opleverde. Een duide
lijk ecologisch verschil in habitatkeuze! 

Verder werden op een plek net ten noordoosten 
van de Van Veenweg circa 20 onvolwassen indivi
duen aangetroffen in een sloot die compleet was 
dichtgegroeid met vegetatie. Waarschijnlijk betrof 
het hier dieren die op dezelfde plek uit het ei waren 
gekropen en in de dekking van de vegetatie rustig 
konden opgroeien. 

4.3.3 Overige vissoorten 

De overige vissoorten zijn niet wettelijk beschermd 
in het kader van de Flora- en Faunawet en zullen 
daarom kort worden toegelicht. 

De Zeelt, Blankvoorn, Brasem/Kolblei en Riet
voorn zijn allen vissoorten die een zekere mate van 
ecologische overlap kennen. Vaak zie je ze ook sa
men in een watersysteem. Ze behoren allemaal tot 
de Karperachtigen en foerageren deels op het zelfde 
voedsel. 

De eieren worden vaak in de vegetatierijke oe
vers afgezet en de onvolwassen dieren blijven hier 
totdat ze in staat zijn de wat grotere wateren te ko
loniseren. Aileen de Zeelt verblijft meer dan de an-
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der genoemde soorten ook tijdens zijn volwassen 
stadium tussen de waterplanten. 

Waar veel allesetende en plantenetende vis leeft 
verwacht je natuurlijk ook visetende roofvis. Ook 
deze zijn aangetroffen in De Draai. Weliswaar niet 
in grote hoeveelheden, maar dit heeft ook te maken 
met de lage vangstkans van de vaak snelle roofvis
sen. 

Er werden enkele exemplaren Baars en 1 Snoek 
van rond de 20 em gevangen. Gezien het bestand 
aan Karperachtigen zuBen de werkelijke aantallen 
roofvis (Baars, Snoek) hoger liggen. 

Verder zijn nog een twintigtal Vetjes gevangen 
en 4 exemplaren Riviergrondel. Het Vetje voelt zich 
op zijn plaats in kleine vegetatierijke wateren, iets 
waar sommige stukjes in De Draai blijkbaar aan 
voldoen. Doordat het Vetje sterk achteruit gaat in 
Nederland is hij op de Rode Lijst geplaatst. 

De Riviergrondel is een van de meest algemene 
vissoorten in Nederland en stelt geen hoge eisen aan 
zijn leefomgeving. Toch is hij in De Draai weinig 
gevangen. Dit komt misschien door het ontbreken 
van geschikte paaiplaatsen: ondiepe plaarsen met 
een schone bodem. 

4.4 Amfibieen 

Er zijn in totaal vier soorten amfibieen waargeno
men in De Draai: 

.y. Groene kikker 

.y. Kleine watersalamander 

.y. Bruine kikker 

.y. Gewone pad 

Groene kikker 
De amfibieensoort met de ruimste verspreiding en 
de hoogste aantallen in het gebied De Draai is wel 
de Groene kikker. Verspreid door het hele gebied is 
het luide gekwaak van deze kikker waargenomen. 
We hebben hierbij echter te maken met het zoge
naamde 'Groene kikkercomplex', waarbij een van de 
soorten, de Middelste groene kikker, een hybride is 
van twee andere groene kikkers: de Meerkikker en 
Poelkikker. 

Aile waarnemingen tijdens de amfibieeninventa
risatie in De Draai betroffen de Middelste groene 
kikker en ook de overige waarnemingen zijn hiertoe 
gerekend. Dit is niet opvallend omdat de Meerkik
ker en de Poelkikker kritischer zijn wat betreft habi
tatkeuze. Het is dan ook niet aannemelijk dat deze 
soorten zich kunnen voortplanten in De Draai. 

Voor wat betreft de overwinteringmogelijkheden 
houdt de Middelste groene kikker het liefst van een 
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plek op het droge, maar kan echter ook een enkele 
keer in het water worden aangetroffen. 

Kleine watersalamander 
De Kleine watersalamander is slechts op een plek 
aangetroffen in het onderzoeksgebied. In een kleine 
sloot net ten zuiden van Reigersdaal werd een vol
wassen mannetje gevangen. Het is aannemelijk, ge
zien het areaal aan potentieel geschikt habitat, dat er 
meer exemplaren aanwezig kunnen zijn, hetgeen 
bevestigd wordt door een bewoner van de Ooster
weg (zie ook verder). De soort stelt namelijk weinig 
eisen met betrekking tot de kwaliteit van het voort
plantingswater. Wat ondergedoken vegetatie en niet 
te veel predatoren geven hem overlevingskansen. 

Buiten het voortplantingsseizoen heeft deze 
soort behoefte aan nabijgelegen overwinteringgebie
den, daar de actieradius tijdens de trek slechts enke
Ie honderden meters betreft. Belangrijk is dat er ge
noeg schuilmogelijkheden zijn in de vorm van afge
storven plantenmateriaal, stenen of takken, iets wat 
in en rond Reigersdaal voldoende aanwezig is. Daar 
is de soort dan ook regelmatig aangetroffen in 
steenhopen (MONO. MED. COR HOOGWOUD, Es
dege Reigersdaal). 

Ondanks de uitgebreide bemonstering op ge
schikte locaties is er door de lage vangst- en trefkans 
een onderschatting van de aantallen van deze kleine 
amfibie. 

Bruine kikker 
De Bruine kikker is voornamelijk aangetroffen in 
het zuidelijk gedeelte van het onderzoeksgebied, 
deels in de periferie van de bebouwing. 

De Bruine kikker he eft voor de voortplanting 
behoefte aan wateren die het liefst gei:soleerd liggen, 
zonder de aanwezigheid van grote hoeveelheid vis 
welke op de eieren en larven van de kikkers foerage
ren. 

Buiten het voortplantingsseizoen is deze kikker 
vooral buiten het water te vinden en kan hij gemak
kelijk in tuinen worden waargenomen. Daar vindt 
hij namelijk een flink deel van zijn voedsel, zoals 
landslakken, mieren, spinnen en kevers. Deze foera
geer- en zomergebieden zijn vaak binnen een straal 
van 600 meter rondom de voortplantingswateren 
gelegen. 

Gewone pad 
De Gewone pad is nationaal gezien een algemene 
soort en ook in De Draai is hij goed verspreid aan
wezig. Weliswaar zijn de aantallen niet hoog maar 
dit hangt mede samen met het zwijgzame karakter 
van deze amfibie en lage trefkans tijdens het inven
tariseren. 

Kenmerkend voor zijn aanwezigheid in het 
voortplantingsseizoen zijn de eisnoeren die door het 
mannetje in het water rondom waterplanten wor
den afgezet. Daarna gaan de padden terug naar het 
land en graven in droge stevige bodem hoI en uit om 
te verblijven. Gezien de ruime actieradius (2 km) 
tijdens de paddentrek hoeven de overwinteringsge
bieden niet nabij de voortplantingswateren te lig
gen. 

4.5 Broedvogels 

In totaal zijn van 49 so orten 540 terri to ria vastge
steld (zie Tabel 7). Hiervan staat de Groene specht 
op de Rode Lijst. In 2001 is een andere soort van 
deze lijst nog broedend aangetroffen: de Steenuil. 

Op Reigersdaal betreft dit vooral bos- en stru
weelvogels, in het overige gebied zijn deze so orten 
beperkt tot tuinen en erven en vinden we verder 
vooral akl<ervogels. 

4.5.1 Reigersdaal 

Reigersdaal is relatief vogelrijk: de totale dichtheid 
aan broedvogels is 2,6 keer zo hoog als in de rest 
van het gebied. 

In de tabel zijn met een sterretje de soorten aan
gegeven die op het terrein van Reigersdaal met een 
meer dan tweemaal zo hoge dichtheid voorkomen 
als in de rest van het gebied. Dit zijn vrijwel alle
maal bos- en struweelvogels, evenals zeven van de 
negen soorten die alleen op Reigersdaal voorkomen. 
Ook het Waterhoen en de Meerkoet vinden hier 
meer geschikte plekken om te broeden. 

Die twee andere soorten die alleen op Reigers
daal voorkomen zijn de Bosrietzanger en de Kleine 
karekiet. Dit zijn rietzangvogels, waarvan de eerste 
ook struiken en bomen in zijn omgeving wenst. 

De Sperwer is tegenwoordig in veel niet te jonge 
stadsparken te vinden. Deze kleine roofvogel had 
hier een territorium. Jonge Ransuilen werden zowel 
hier aan de zuidrand als in tuinen bij de Oostdijk 
waargenomen, maar het betreft waarschijnlijk 
slechts een broedgeval. 

De twee Scholeksterparen hebben beide succes
vol gebroed op platte daken. 

4.5.2 Overig De Draai 

De bos- en struweelvogels van de lijst vinden we 
hier vooral in de tuinen en in aanplantbosjes. In het 
open agrarische gebied broeden vooral Wilde een-
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gebroed, maar die de gehele Draai tot zijn territori
urn rekende, moest het ontgelden. 

Tabel 7. 
Aantal territoria van broedvogels in De Draai in 2002. * (bij 
naam) = staat op Rode lijst; * (bij aantal) = soort heeft in Rei
gersdaal een meer dan tweemaal zo hoge dichtheid als in de 
rest van het gebied. 

Boerenzwaluw 
Bosrietzanger 
Braarnsluiper 
Buizerd 
Ekster 
Fazant 
Fitis 
GeIe kwikStaart 
Grasmus 
Groene specht* 
Groenling 
Grote bontespecht 
Heggenmus 
Holenduif 
Houtduif 
Huismus 
Kauw 
Kievit 
Kleine karekiet 
Knobhelzwaan 
Koekoek 
Koolmees 
Kuifeend 
Meerkoet 
Mere! 
Pimpelmees 
Putter 
Ransuil 
Ringmus 
Roodborst 
Schoiekster 
Sperwer 
Spreeuw 
Staartmees 
Stormmeeuw 
Tjiftjaf 
Torenvalk 
Tuinfluiter 
T urhe tortel 
Vlaamse gaai 
Waterhoen 
Wildeeeild 
Winterkoning 
Wirte kwikstaart 
Zanglijster 
Zwarte kraai 
Zwarte roodstaart 

2 
2 
1 

18 
2 
12 
1 

1 
2 

22 
4 
29 
30 
34 
18 
2 
5 
1 

24 
3 
16 
65 
18 
10 
1 
2 
6 
12 
1 

12 
1 
1 

18 
2 
4 
5 
2 
5 

46 
61 
1 
9 
4 

2 
1* 
o 
r 11 

2 
9* 3 

1 
1 
1 
1 

1* 1 
8* 14 
1 3 

13* 16 
4 26 

2 

33 
18 

5 

9* 15 
3 

10* 6 
29* 36 
7* 11 

10 
o 1 

2 
3* 3 
2 10 
1 

12 

1 
11* 7 

2 
4 

4 
2 
2* 3 
6 40 

34* 27 
1 

5* 4 
1 3 

In 2001 heeft een Steenuil gebroed in een spe
ciale nestkast in de tuin aan Beukenlaan 21. Het is 
niet duidelijk of door deze Rode-lijstsoort in 2002 
op een andere locatie gebroed is. Er zijn voldoende 
geschikte tuinen en boomgaarden aanwezig. Een 
aanwijzing hiervoor is de aanwezigheid van drie paar 
Holenduiven, die ook oudere bomen prefereren. 

Flora en fauna van De Draai 

De Ransuil heeft zoals boven vermeld op Rei
gersdaal of langs de Oostdijk gebroed. De tuin aan 
de Beukenlaan 21 biedt 's winters ruimte aan over
winterende uilen, vaak zo'n negen stuks. Deze 
roestplaats wordt voor het eerst beschreven door 
ROOBEEK (1999). 

Van de Groene specht werden voldoende waar
nemingen verkregen om een territorium vast te ste1-
len in de tuin aan de Beukenlaan 21. Het is echter 
niet duidelijk waar en of de soort gebroed heeft. 
Deze miereneter foerageert op open plekken in bos
rijke omgeving en broedt normaliter in holtes in 
oude bomen. Kennelijk bood de tuin voldoende 
voedsel, want de spechten kwamen er regelmatig. 

4.6 Zoogdieren 

4.6.1 Vleermuizen 

Er zijn zeven foeragerende vleermuissoorten aan
getroffen: 

sTe Gewone dwergvleermuis 
sTe Ruige dwergvleemuis 
sTe Laatvlieger 
sTe Meervleerm uis 
sTe W atervleerm uis 
sTe Rosse vleermuis 
sTe Gewone grootoorvleermuis 

Gewone dwergvleermuis 
De Gewone dwergvleermuis is de kleinste inheemse 
vleermuissoort. Ze behoort tot Europa's kleinste 
zoogdieren. De Gewone dwergvleermuis is de meest 
talrijke soort van Nederland, maar in Noord
Holland komt hij niet overal voor. 

Gewone dwergvleermuizen verblijven zowel 's 
zomers als 's winters in gebouwen. In de zomer ge
bruiken ze vooral spouwmuren en betimmering van 
moderne woonhuizen. De Gewone dwergvleermuis 
gaat van november tot februari/maart in winter
slaap. Ze doet dit in uiteenlopende typen gebou
wen, waar de temperatuur niet onder het vriespunt 
komt. Waarschijnlijk overwinteren Gewone dwerg
vleermuizen in groepen. 

Gewone dwergvleermuizen foerageren in half 
open ruimten zoals tussen boomkruinen en langs 
oevers van beschutte wateren. Ze jagen solitair of in 
kleine groepjes van twee a drie op insecten. Bij hoge 
dichtheden van insecten kunnen ze ook met tien
tallen bijeen jagen. 

In De Draai is de soort zeer algemeen en is ook 
verspreid door het gebied waargenomen. Vooral in 
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en rand Reigersdaal en langs de Oostertocht zijn 
foeragerende exemplaren aangetroffen. De combi
natie van jachtgebieden met in de nabijheid slaap
plaatsen maken dit gebied geschikt. 

Ruige dwergvleermuis 
De Ruige dwergvleermuis is iets ruiger behaard en 
iets grater dan de Gewone dwergvleermuis. Tot 
1994 waren er geen kraamkolonies uit Nederland 
bekend. In 1995 werd in Noord-Holland een 
kraamkolonie ontdekt. T och zijn Ruige dwergvleer
muizen in ons land het gehele jaar talrijk. 's Zomers 
worden voornamelijk mannetjes aangetroffen. De 
vrouwtjes verblijven ieder jaar maar tijdelijk in Ne
derland. Zij verschijnen in het najaar. De vrauwtjes 
zijn afkomstig uit Noord- en Oost-Europa, waar de 
kraamkolonies zich bevinden. De mannetjes over
winteren solitair of in graepjes in boomholten, 
vleermuis- of nestkasten en sams in gebouwen. 
Over het voedsel van de Ruige dwergvleermuis in 
Nederland is nauwelijks iets bekend. 

De Ruige dwergvleermuis jaagt in verschillende 
landschapstypen als bossen, open bossages en boven 
wateren. De Ruige dwergvleermuis is slechts een 
keer vastgesteld en wel westelijk van Reigersdaal. 
Wat de waarde is van deze ene vondst is niet geheel 
duidelijk. 

Laatvlieger 
Laatvliegers zijn grate vleermuizen. In Nederland 
bewoont de Laatvlieger zowel 's zomers als 's winters 
uitsluitend gebouwen. In de zomer kruipen ze weg 
in nauwe ruimte in allerlei gebouwen. De mannetjes 
leven's zomers apart van de kraamkolonies in kleine 
graepen van een tot tien dieren. 

Laatvliegers foerageren op uiteenlopende plaat
sen, zoals boven vaarten, langs bosranden maar ook 
in dorpen en steden. Ook foerageren ze wel rand 
bomen, waarbij ze soms het gebladerte induiken om 
hun prooi te palcken. Laatvliegers foerageren in eerst 
in graepen, waarna ze zich later verspreiden. Hun 
voedsel bestaat uit kevers, vliegen en nachtvlinders. 

De Laatvlieger is een karakteristieke soort voor 
Noord-Holland en komt overal voor. Het zwaarte
punt van hun verspreiding ligt in de veen- en ldei
gebieden boven het Noordzeekanaal. Het is in 
Noord-Holland de meest algemene saort. De Laat
vlieger is verspreid door het gehele gebied aan
getroffen, met een lichte voorkeur voor lijnvormige 
structuren, zoals bomenrijen en vaarten. 

MeervIeerm uis 
Met een spanwijdte van 20 tot 32 centimeter is de 
Meervleermuis een van de grotere vleermuissoorten. 
De Meervleermuis leeft 's zomers in grate kolonies, 
die bijna uitsluitend in gebouwen gehuisvest zijn. 

Als onderkomen gebruiken ze zowel kerkzolders als 
ruimten in gewone huizen. Ze overwinteren in koe
Ie, vochtige ruimten met een constante temperatuur 
van enkele graden boven nul. 

De vrouwtjes graeperen zich in mei in kraam
kolonies. In de eerste helft van juni worden de jon
gen geboren. Na een maand vliegen de jongen uit. 
De kraamkolonies bestaan in de regel uit enkele 
honderden dieren en verplaatsen zich gedurende het 
seizoen een of enkele malen, vaak over enige hon
derden meters. 

De Meervleermuizen foerageren op een ken
merkende, specifieke manier boven grate water
oppervlakten. Zij zijn vrij wendbaar. Hun voedsel 
bestaat uit pluimmuggen en schietmotten. 

Gezien de grate voorkeur voor grote wateren is 
het niet verwonderlijk dat de meeste waarnemingen 
van de Meervleermuis boven de Ringvaart zijn ge
daan. 

Watervleermuis 
De Watervleermuis bewoont vooral holle bomen. In 
bosarme gebieden in Noord-Holland worden Wa
tervleermuizen ook wel op kerkzolders aangetroffen. 
In de winter stellen de Watervleermuizen hele ande
re eisen aan hun verblijf dan in de zomer. Ze over
winteren dan vooral in ondergrandse ruimten, waar 
een constant milieu heerst met temperaturen tussen 
3 en 8 graden Celsius. Op deze plaatsen dient de 
luchtvochtigheid bijzonder hoog te zijn. De gebie
den waar Watervleermuizen 's winters overwinteren 
liggen over het algemeen niet ver van de zomer
verblijven (10 tot 155 kilometer). 

Watervleermuizen foerageren bijna uitsluitend 
boven plasjes, vijvers en sloten. Zij jagen op insecten 
die viak boven of op het wateroppervlak verblijven. 

De Watervleermuis is een algemene soort in 
Noord-Holland. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat hij is aangetraffen in De Draai. Vooral boven 
het water van de Ringvaart en de Oostertocht zijn 
ze waargenomen. Ook het bosrijke Reigersdaal met 
z'n kleine vijvers leverde waarnemingen op. 

Rosse vleermuis 
De Rosse vleermuis is net als de Laatvlieger een van 
de gratere so orten onder de vleermuizen. De Rosse 
vIeermuis is vooral een soort die in oude loofbossen 
voorkomt en daar uitsluitend holle bomen bewoont. 
Ook de overwintering vindt plaats in boomholten. 
Een deel van de populatie overwintert in de om
geving van de zomerverblijven terwijl een ander deel 
wegtrekt naar het zuiden, naar landen als Belgie en 
Frankrijk. Als foerageergebieden zijn waterrijke ge
bieden erg belangrijk vanwege het grate aandeel van 
dansmuggen en schietmotten in het menu van de 
Rosse vleermuis. Ook dorpen en velden in over-
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gangsgebieden tussen bos en landbouwgebied kun
nen als foerageergebied gebruikt worden. 

Vanwege de soms seherpe seheiding van verblijf
plaatsen (boss en) en foerageergebied moeten de die
ren lange foerageeftoehten afleggen, deze toehten 
kunnen oplopen tot meer dan 10 kilometer. 

In De Draai zijn twee waarnemingen gedaan van 
een Rosse vleermuis, een in Reigersdaal en de ander 
langs de Ringvaart. Het is eehter niet duidelijk of 
het hier om een foeragerend dan wel trekkend dier 
gaat. In ieder geval is de waarneming opmerkelijk 
gezien de verspreiding van deze sooft in Noord
Holland. 

Gewone grootoorvleermuis 
De Gewone grootoorvleermuis is een middelgrote 
vleermuis met vrij brede vleugels en zeer opvallend 
grote oren. Vooral struetuurrijke bossen en parken 
zijn een gesehikt leefgebied voor deze sooft. Als ver
blijfplaats kunnen zeer uiteenlopende ruimten ge
bruikt worden zoals gebouwen, holle bomen, vogel
en vleermuiskasten. De paring vindt in het najaar 
plaats en kan tot in het voorjaar duren. Een gevolg 
hiervan is dat er laat in het jaar jongen worden ge
boren (mei/juni). Meestal foerageren Grootoor
vleermuizen in het diehte bladerdek in het bos. 
Hierbij worden regelmatig insekten van bladeren 
geplukt. Door deze vaardigheid is de Grootoor
vleermuis minder afhankelijk van vliegende insek
ten. 

In De Draai is deze SOOft twee keer waar
genomen aan de oostzijde van Reigersdaal. In Ne
derland is de Grootoorvleermuis niet algemeen en 
de waarneming is dus opmerkelijk te noemen. Ge
zien de gesehiktheid van Reigersdaal als leef- en foe
rageergebied kan verondersteld worden dat er moge
lijk meer exemplaren aanwezig zijn. 

4.6.2 Kleine zoogdieren 

Op de drie vangstloeaties (zie kader) zijn in totaal 
13 individuen van twee soorten gevangen (zie Tabel 
8). 

Tabel8. 
Aantal gevangen kleine zoogdieren (individuen) per locatie in 
De Draai in 2002. 
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Bosmuis 
De Bosmuis is een knaagdier dat in zeer diverse 
leefgebieden te vinden is: van de wat drogere riet
velden tot aan parken en tuinen. 

Belangrijk is eehter dat er voldoende dekking is 
van kruiden en struiken en het er niet te nat is. Hij 
is op twee van de drie vangstloeaties gevangen. De 
twee bemonsteringsloeaties in Reigersdaal geven dan 
ook een indieatie voor de verspreiding en potentiele 
diehtheid van soortgelijke leefgebieden binnen De 
Draai. 

Huisspitsmuis 
Van de Huisspitsmuis zijn sleehts twee vangsten ge
daan, op een loeatie. Deze sooft is in tegenstelling 
tot de Bosmuis geen knaagdier maar een inseeten
eter. Per dag moet hij, om te overleven, zijn eigen 
gewieht aan voedsel eten. Hij houdt geen winter
slaap en is gedurende de gehele dag aetief. Je hoort 
hem dan ook veel zijn sehrille geluiden voortbren
gen, bijvoorbeeld in tuinen en parken. 

Doordat ze hoofdzakelijk inseeten, slakken en 
andere kleine ongewervelde eten zijn ze wat moeilij
ker te vangen in de vallen dan bijvoorbeeld de Bos
muis. Dit kan een liehte ondersehatting op leveren 
van de aanwezige aantallen. 

Naast deze vangsten zijn ook spitsmuizen ge
hoord: op twee plaatsen in Reigersdaal en langs het 
zuidelijk deel van de Oosterweg. 

Braakbalgegevens 
Aan het eind van de winter van 1997-'98 zijn op 
het terrein van de familie Zwaan aan de Beukenlaan 
21 twee partijen braakballen verzameld van een 
groep van maximaal negen Ransuilen. De daarin 
aangetroffen resten zijn gedetermineerd door 
ROOBEEK (1999) en staan in Tabel 9. 

Uiteraard is niet precies bekend waar de uilen de 
prooien gevangen hebben, maar een flink deel zal 
uit de direete omgeving afkomstig zijn. Het aandeel 
Veldmuizen is hoog (62,3%) en deze soort zal in De 
Draai niet zeldzaam zijn. Een aanwijzing uit 2002 

Locatie 1 
Steile oever met ongeveer 1m brede rietkraag. Soorten
arm met o.a. Riet, Harig wilgenroosje en Brandnetel. 
Rede!ijk droge standplaats met bosschage in directe na
bijheid. 

Locatie 2 
Brede, zeer soortenarme rietkraag langs waterpartij. Val
len op rede!ijke vochtige plaatsen gezet, een dee! in situ
atie met boslstruwee! en braam in de ondergroei. 

Locatie 3 
Grens tussen bosschage met vrij weinig ondergroei en 
vrij kruidenrijk grasland. 
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hiervoor waren de succesvolle broedgevallen langs 
de Oosterweg van de T orenvalk, die ook voorname
lijk Veldmuizen op het menu heeft. 

Tabel9. 
Analyse door ROOBEEK (1999) van twee partijen Rans~til
braakballen, verzameld bij roestplaats Beukenlaan 21 In 

1998. 

> Verzam:e1dattim i feb mrt. tota· . 
-.:.:--:-,----.. .:.:.----mt;rball~;tl--T6r----37-----202--..., ,a ~ ___ ~ ________________ ~ 
Huisspits;UUfs.,..---------i 7 7 

Veldmuis I 148 41 189 
Noordse woelrouis ill 
Woelrat ... j 2 2 
Dwergmuis 1 1 1 
Bosmufs i 55 9 64 
Bruine rat \ 2 2 
Vogeis i 31 5 36 
Kevers· i 3 

aanral prooirestenj 245 57 305 

Over de andere soorten vaIr weinig te zeggen. De 
Noordse woelmuis, die op de Habitatrichtlijn staat, 
zal uit het Oosterdelgebied of zelfs de Westbever
koog afkomstig zijn, waarvan pas enkele jaren gele
den bekend werd dat de soort daar voorkomt 
(Roobeek, 1999; eigen gegevens). 

4.6.3 Overige zoogdieren 

Ege1 
De Egel is door de bewoners van het gebied zeer 
regelmatig waargenomen, ook op Reigersdaal. 
Voornamelijk rondom en langs de bebouwing zijn 
individuen gezien. De Egel staat dan ook bekend als 
cultuurvolger. Dit zijn diersoorten die zich graag 
ophouden in gebieden met menselijke activiteiten 
omdat daar omstandigheden zijn die geschikt zijn 
om in te overleven. Zo kunnen Egels het in tuinen 
met voldoende dekking en foerageermogelijkheden 
prima uithouden. De verspreiding van de Egel in 
het gebied onderbouwt deze stelling. 

Weze1 
De Wezel, het kleinste roofdier van West-Europa, is 
op twee plaatsen waargenomen en net als de Egel in 
de buurt van bebouwing. 

Wel is het zo dat in een gebied als dit de dicht
heid aan Wezels veellager zal zijn die voor bijvoor
beeld de Egel. Een Wezel is een zogenaamde top
predator, d.w.z. hij staat bovenaan de voedselketen, 
waardoor de aantallen altijd veellager zullen zijn 
dan die van zijn prooidieren (kleine zoodieren, kik
kers en gevogelte). 

Bovendien zullen door de openheid van het 
landschap de dekkingsmogelijkheden gering zijn en 
daarmee de aantallen prooidieren laag. Daardoor is 

het niet aannemelijk dat de draagkracht voldoende 
is voor een grote populatie Wezels. 

Verder ondervindt de Wezel ook voedsel
concurrentie van andere predatoren, zoals Bunzing 
en Hermelijn (zie onder) en ook roofvogels als To
renvalk en Buizerd. 

Bunzing 
Er is een melding van een Bunzing binnengekomen, 
net ten zuidoosten van Reigersdaal. Daarnaast werd 
door ons een do de Bunzing aangetroffen op het 
fietspad net ten noorden van Reigersdaal, dus net 
buiten het onderzoeksgebied. Bovendien is er op 
Reigersdaal zelf ook wel eens een individu waarge
nomen (MOND. MED. COR HOOGWOUD, Esdege 
Reigersdaal) . 

De Bunzing heeft een voorkeur voor kleinschali
ge landschapselementen zoals die in en rond Rei
gersdaal volop aanwezig zijn. Daarnaast kan hij ook 
in open terreinen voorkomen en is hij, evenals Egel 
en Wezel, niet schuw voor menselijke activiteiten. 

De Bunzing kan een zeer groot territorium heb
ben tot 1000 ha aan toe! Dit betekent dat er slechts 
voor enkele exemplaren ruimte is binnen het onder
zoeksgebied. 

Herme1ijn 
De Hermelijn is het iets grotere broertje van de We
zel en is in met name het zuidelijk gedeelte van De 
Draai diverse keren waargenomen. In de ruin van 
Beukenlaan 21 is een kunstmatige burcht aanwezig, 
die in 2002 bewoond werd. Qua biotoop houdt de
ze marterachtige meer van vochtige terreinen dan de 
Wezel. Hij kan goed zwemmen en de diverse sloten 
zijn dan ook geen ecologische belemmering voor 
zijn verspreiding. Verder heeft hij een veel kleiner 
territorium dan de Wezel. Daarom kunnen de di
verse verspreide waarnemingen heel goed aparte in
dividuen zijn. 

Vos 
Op 5 augustus werd door de heer Zwaan een Vos 
gezien op het weiland achter zijn tuin aan de Beu
kenlaan. 

Overige soorten 
Wel gekarteerd, maar niet op de verspreidingskaar
ten in de bijlagen opgenomen, zijn de volgende 
soorten: 
Haas: regelmatig waargenomen op Reigersdaal en 
in graslandpercelen. T otaal enige tientallen. 
Mol: op Reigersdaal zijn wat molshopen gezien. 
Konijn: op Reigersdaallopen verwilderde exempla
ren rond in allerlei kleurvarianten. 
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Bruine rat: op de Oostdijk werd bij het bruggetje 
over de ringvaart een (aangereden?) dode Bruine rat 
gevonden. 
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5 Conclusies 

De veelal grootschalige agrarische percelen in De 
Draai worden voor het merendeel gebruikt ten be
hoeve van akkerbouw. AIs gevolg hiervan zijn de 
aantallen weidevogels laag. Waardevolle vegetaties 
mogen in een dergelijke omgeving niet worden ver
wacht en zijn niet aangetroffen. Slechts lokaal ko
men soorten van schralere en vochtiger omstandig
heden voor. 

Waardevollere vegetaties en relatief hoge dicht
heden van bos- en struweelvogels komen met name 
voor op Reigersdaal en lokaal in tuinen (met name 
Beukenlaan 17 en 21). Amfibieen en zoogdieren 
zijn verspreid door het gehele gebied aangetroffen. 
De amfibieen zijn ' s zomers gebonden aan de in het 
gebied aanwezige waterpartijen en sloten, terwijl de 
zoogdieren de erven en tuinen als uitvalsbasis heb
ben. Opmerkelijk is de aanwezigheid van de Vos in 
het gebied. De vleermuizen foerageren veelallangs 
de lintvormige elementen waarbij de ringvaart en de 
Oostertocht een belangrijke rol spelen. Ook de di
verse erfbeplantingen en de beplanting op Reigers
daal hebben vanwege het voedselaanbod grote aan
trekkingskracht op vleermuizen. Opmerkelijk is de 
aanwezigheid van Rosse vleermuis en Grootoor
vleermuis op Reigersdaal. Verblijfplaatsen van 
vleermuizen zijn moeilijk te traceren. Het valt niet 
uit te sluiten dat zich in De Draai verblijfplaatsen 
bevinden. Er moet dan gedacht worden aan holtes 
in bomen en spouwmuren, kelders en dergelijke. 
Wanneer het voornemen bestaat om bepaalde pan
den te slopen dan wordt aanbevolen gericht onder
zoek naar verblijfplaatsen uit te voeren. 

Voor vissoorten als Kleine modderkruiper, Bit
tervoorn en Vetje blijkt de Oostertocht een belang
rijke functie te vervullen. Dit geldt ook voor de 
voormalige Molentocht, waar relatief veel Kleine 
modderkruipers zijn waargenomen. 

Het versterken van de ecologische functie van de 
Oostertocht door verbetering van de waterkwaliteit 
en de aanleg van plas/drasoevers zal met name voor 
oevervegetatie, vissen, amfibieen en kleine zoogdie
ren positieve effecten sorteren. 

5.1 Beschermde en bedreigde 
soorten 

Aile in De Draai aangetroffen beschermde en be
dreigde soorten zijn in TabellO opgenomen, met 
uitzondering van de broedvogels, die allen een be
schermde status hebben. Hiervan zijn aileen de 
soorten van de Rode Lijst genoemd. 

_~~o~ ____ ,-_...; ____________ :..LJ3_~~<:!!!l _____ ~ ___ ~!~!-,-
Bevertjes··! X 
Brede .wespenordUs ! X 
Daslook· I X 
Ge.wone dottetblaem ! X 
Ge.w~lle kaardebol ! X 
Rietorchis ! X 
Z.wanenbloem . ! X 
Orllflje ldzernevlinder I X 
Bitter...roorn ! X X 
Kleine modderkruiper ! X 
Vetje. I X 
Ge.wone pad ! X 
Bmine kikker ! X 
Kleine .watersallUnander ! X 
Middelste groene kikker ! X 
Groene specht ! X 
(Steenuil) I X 
Ge.wone dwergVieermuis ! X 
Ge.wonegrootoorvleermuis i X 
Laatvli~ger i X 
Meervleermuis . ! X 
Rosse vleermuis i X 
Ruige dwergVleermuis I X 
Watervleermuis ! X 
Bosmuis i X 
Bunzing i X 
E~ ! X 
Haas ! X 
Hermelijn'l X 
Mol I X 
VeIdmuis I X 
Vm ! X 
Wezel i X 

Over het algemeen betreft het redelijk algemeen in 
het Noord-Hollandse landschap voorkomende soor
ten als Zwanenbloem, Groene kikker, Kleine water
salamander en Egel. Van enkele plantensoorten is 
het voorkomen terug te leiden tot aanplant of ver
wildering. 

Aile aangetroffen vleermuissoorten, Bittervoorn 
en Kleine modderkruiper zijn naast de vermelding 
onder de Flora- en Faunawet opgenomen op de 
Habitatrichdijn. Voor deze soorten geldt een ver
zwaard beschermingsregime. 

5.2 Ontheffingsaanvraag 

Wanneer de planvorming met betrekking tot De 
Draai worden uitgevoerd dient bij Bureau Laser van 
het Ministerie van Landbouw, N atuurbeheer en 
Visserij middels het formulier Aanvraag ontheffing, 
ingevolge arrikel 75, vierde lid, onderdeel C, Flora
en Faunawet (ontheffing voor ruimtelijke ingrepen) 
ontheffing te worden aangevraagd. Deze aanvraag 
dient onder andere vergezeld te gaan van: 
.y. deze inventarisatie; 

.y. een beschrijving van de te verwachte schade voor 
de in de aanvraag vermelde soorren; 
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eYe een beschrijving hoe de schade aan de be
schermde soorten tot een minimum kan worden 
beperkt; 

eYe een beschrijving van voorgenomen mitigerende 
en/ of compenserende maatregelen indien schade 
onvermijdelijk is; 

eYe onderbouwing van de keuze voor de geplande 
locatie en onderzoek naar alternatieve locaties. 

Yoor so orten die voorkomen op bijlage N van de 
Habitatrichtlijn dient ook te worden vermeld: 

eYe de onderbouwing van het maatschappelijk be
lang van de voorgenomen activiteit; 

eYe een toelichting op de afweging van de voorge
nomen activiteit; 

eYe Onderbouwing van de keuze voor de geplande 
locatie van de voorgenomen activiteit en onder
zoek naar alternatieve locaties. 
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Bijlage 2. Vallocaties en toponiemen 
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Bijlage 3. Enqueteformulier zoogdieren 

Aan de bewoners van dit adres 

Geachte heerlmevrouw, 
19 maart 2002 

Medewerkers van Ecologisch Adviesbureau Van der Goes en Groot inventariseren dit jaar in opdracht van de 
gemeente Heerhugowaard het voorkomen van (beschermde) dier- en plantensoorten in Heerhugowaard Zuid 
en de Draai. 

Een aantal diersoorten zijn echter nogal moeilijk waar te nemen, zodat de kans dat deze soorten tijdens het 
veldonderzoek worden waargenomen beperkr is. am toch een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de 
aanwezigheid van deze soorten, willen wij om uw medewerking vragen. 

Wij hebben de volgende vraag aan u: 

Heeft u in de afgelopen jaren in de directe omgeving van dit adres een van de volgende soorten waargenomen? 

SOOft Waargenomen aantal Jaar Opmerkingen 
Egel ja/nee 
Wezel ja/nee 
Hermelijn ja/nee 
Bunzing ja/nee 
Vos ja/nee 

Uw adres: ....................................................................... . 

Heeft u informatie over deze soorten, dan stellen wij het zeer op prijs als u deze infol'matie in bijgevoegde ant
wool'denvelop (postzegel is niet nodig) wilt retournel'en. 

Wij danken u voor uw medewel'king! 

Met Vl'iendelijke Groet, 

Menno van Stl'aaten 
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Bijlage 4. Soortenlijst planten per biotoop 

Verklaring kolomnummers 

Opname-nummer) Locatie-omschrijving 

Reigersdaal 7) graslanden 14) hooiland nr. 17 
1) bosplantsoenen 8) graslandje Van Veenweg Bermen 
2) grasland De Zolder 9) akkers 15) Jan Glijnisweg 
3) hooilanden 10) braakliggend deel van akker 16) Oosterweg 
4) vijvers en rietoevers 11) gronddepot 17) Van Veenweg 
5) gazons, graspaden, padranden 12) sloten 18) Bosje Van Veenweg 
6) vaste plantentuin, struikranden Bijzondere tuinen 19) Beukenlaan 

Overig De Draai 13) nieuwe vijver nL17 20) Oostdijk 

Verklaring abundantiecodes (Tansley-schaal, aangepast) 

1 Aangeplanr. 
3 Zeldzaam, enkele exemplaren (rare). 
4 Plaatselijk (local) voorkomend, waarbij het om weinig tot zeer veel exemplaren kan gaan. Het plaatselijk voor

komen is meestal duidelijk ecologisch bepaald. Bijvoorbeeld een lage, drassige plek in een weiland of een 
schraal wegbermgedeelte. Deze code wordt echter niet gebruikt voor soorten in lintvormige patronen, zoals 
een smalle zoom Varkensgras (Polygonum aviculare) langs de gehele wegrand. Wanneer in graslanden bijvoor
beeld Schijfkamille (Matricaria discoidea) alleen bij hekken in weilanden voorkomt, dan krijgt deze soort de 
code 4. Wordt de soort daarnaast echter op verschillende plaatsen in de weilanden aangetroffen, zonder dat er 
sprake is van een duidelijk afWijkend milieu, dan krijgt de SOOft een 5. 

5 Hier en daar (occasional) voorkomend (meer dan drie vindplaatsen). 
6 Regelmatig verspreid (frequent) voorkomend. 
7 AIgemeen (abundant) voorkomend. 
8 Samen met een of twee andere soorten overheersend (codominant). 
9 Aileen overheersend (dominant). Soorten krijgen aileen deze kwantiteitscode wanneer ze in de gehele inventa

risatie-eenheid dominant zijn. Bij de kwantificering is altijd de gehele oppervlakte van de eenheid betrokken! 

-V--a-n-d~e-r-G--oe-s-e-n--G-r-o-o-t-e-c-o-~-~-u-ch~o-n~d~er-z-o-ek~s---e-n-a-d~v-ie-s~b-u-~-a-u--2-0-0-2---1-6------------------~ 



~ _________________________________________________ F_l_o_ra __ e_n_f:_au_n_a __ v_an __ D_e __ D_r_a_ai_:_b~ij_la~g~e __ n 

Soortenli 'st planten er biotoop (zie uitleg vorige pagina) 
Bijlage 3: blad 1 ; , , 

Soori: \ Opnillnenummer \1 2 3 4 5' 6! 7 8 9 10 II 
I-~---=--~--,~----------:'------------+--~-~---

cer campestre 

Acer platanoides· 

cer Rseuclopiatamis 

Achillea millefoliuID. 

AegopodiilID. podagraria 

Aesculus hippocastanum 

Aethusa cynapium 

Agrostis capillaris 

Agrostis stolorufera 

Ajuga reptlllis 

Alchemilla mollis 

Alisma plantago--aquatica 

AlIiaria petiolata. 

usglutin9sa 

opecurusgeruculatus 

opecurils prateilsis 

Amelanchier lamarckii 

agallis arvensis ssl'~ arvensis 

gelica archangelica 

nthriscus sylvestris 

rabidopsis thaliana 

Arrhenatherum elatius s.l. 

Artemisia vulgaris 

Atriplex patula 

Atriplex prostrata 

vena sativa 

AzoUa fiJiculoides 

Barbula spec, 

Bellis perennis 

Berberis vulgaris 

Berula erecta 

Betula pendula 

Bolboschoenus maritiinus 

Brachythedum rutabulum 

Brassica rapa 

Briza media 

Bromus hordeaceus 5.1. 

Buddleja davidii 

Butomus umbellatus 

Calamagrostis epigejos 

Calla palustris 

Callitriche spec. 

Caltha palustris ssp. palustris 

Calystegia sepium 

Capsella bursa-pastoris 

Cardamine flexuosa 

: 7 : 
! ! 
14 1 
17 4 I 
I ! 
: 3: 4 

14 1 
! ! 
1 3 \ 
I t 

I ! 
: 
i5 6 7 

! 
I 

Is 
i6 
14 

I 
14 

I 
\3 

15 

I 
14 
I 
I 
! 
! 
! :4 
I 
1

3 

: 

I 

I 
: 
: 
: 
! 
: 
I 

4 

6 

4 

4 

4 

5 

7 

7 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

6 

6 

4 

6 

4 

4 

4 

3 

6 

5 6 

: 
: 
1

6 

I 
4: 

I 
I 
: 

41 

I 

I 
I 41 

3: 

I 
I 
! 

5 ! 5 

I 
I 
j 

I, 
! 
! 
: 

41 
I 
: 

1 , 
5 !4 

15 
5 1 

7 

4 

5 

3 

5 

4 

4 

5 

6 

4 

6 

5 

5 

3 

5 

4 

4 

4 

4 

6 

3 

5 

12 \13 14il5 16 17 18 19 20':Nederlandse naam 

41 I 5 7 ---rspaanse aak-------

: I INoorse esdoorn 

! 5 5 IGewone esdoorn 

! 4 5 5 !Gewoon duizendblad 

! 5 5 !Zevenblad 

I 3 IWitte paardenkastanje 

1 jHondspeterselie 

4 I iGewoon struisgras 

6 5 7 i 5 6 6 5 5 6 !Fioringras 

4 

4 

5 5 

3 

4 

4 

4 4 

5 

4 

5 

6 

6 

4 

4 

6 

! iKruipend zenegroen 

3 I !Fraaie vrouwenmantel 

I !Grote waterweegbree 

I iLook-zonder-look 

5 ' 5 5 3 iZwarte e1s 

5 

5 

7 

5 5 

3 

6 

4 

4 

4 

5 

5 

7 

4 

5 

4 

6 

5 IWitte e1s 

3 

4 

5 

4 

7 4 

5 

5 

5 iGeknikte vossenstaarr 

4 !Grote vossenstaart 

IAmerikaans krentenboompje 

!Rood guichelheil 

5 IGrote engelwortel 

5 IZwenkdravik 

6 bewoon reukgras 

5 5 !Fluitenkruid 

!Zandraket 

IGewone klit 4 

4 7 blanshaver 

5 4 !Bijvoet 

iUitstaande melde 

ISpiesmeide 
: 
IHaver 

!Grote kroosvaren 

ISmaragdsteeltje sp. 

6 5 !Madeliefje 

!Zuurbes 

IKleine watereppe 

IRuwe berk 

!Heen 

!Gewoon dikkopmos 

4 IRaapzaad 

!Bevertjes 

6 IZachte dravik 

!V1inderstruik 

IZwanenbloem 

jOuinriet 

ISlangenwortei 

ISterrenkroos 

iGewone dotterbloem 

5 5 4 5 5 IHaagwinde 

5 5 5 iHerderstasje 

IBosveldkers 
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Flora en fauna van De Draai: bijlagen 

Bijlage 3: l5Iad 2 :' 

Soott\Opnrun~me: ________ l! __ ~ __ ~_~_~ __ ~J~_.~ __ 2_!~_~~_~~L~_!~j~~_~~!!_~~_~!_~J~ed~~~~~~~~ _____ _ 

Cardaminehirsuta i 51 5 4 I I I~eine veldkers 

Cardamine pratensis i 5 5 6 I 4 5 I I 5 5 iPmksterbloem 

Carduus crispus I 3 \ 3!! \Kruldistel 
Carex: disticha ' , " 5 'T .. , I i j l ! weenpge zegge 

Carex: hitta 

Carex: otrubae 

Carex tiparia 

Cerastium diffusum 

i 6 i 5 4 5 I i 6 5 5 5 5 !Ruige zegge 
1 : I I I 

I 4 5 i 4 I 4 IValse voszegge 
1 i I I 4 4 I 4 4 IOeverzegge 

I 5 5 5 5 4 5 4 6 I 5 5 5 5 IKleine hoornbloem 

Cerastium fontanum ssp. vulgare j 4 j 5 jGewone hoornbloem 

Ceratophyllum demersum i 4 6 I IGedoornd hoornblad 

Chrunerion angustifolium 

Chelidonium majus 

Chenopodium album 

Chenopodium fldfolium 

Chenopodium gIaucum 

Chenopodium polyspermum 

Chenopodium rub rum 

Cirsium arvense 

Cirsium paIustre 

Cirsium vulgare 

Clematis vitaIba 

Convolvulus arvensis 

Conyza canadensis 

Comus spec. 

Coronopus didymus 

Coronopus squrunatus 

Corylus ave-II ana 

: : I 

I 4 I iWilgeroosje 

j 4 j IStinkende gouwe 
I !! I 6 6 5 j 4 5 jMelganzevoet 

I 4 6 6' '5' I i 5 I I tlppe ganzevoet 
1 ! 1 t 5 ! \Zeegroene ganzevoet 

I 56! 1Korrelganzevoet 

i 5 i iRode ganzevoet 

i 5 6 5 4 7 4 5 5 4 6 I 5 5 5 5 5 IAkkerdistei 

I t 4 lKale jonker 
1 t: 
i 3 4 3 4 3 3 3 I 3 3 3 ISpeerdistei 
! !! 
i 5 : :Bosrank 
t \ I. : : 5 4 5 :Akkerwmde 

14 4 5 5 5 3 1 ICanadese fijnstraal 

! 7 3 1 !'kornoelje' 

I 5 \ !Kleine varkenskers 

I 4 4 [ IGrove varkenskers 

I 6 1 !Hazelaar 
Iii 

Cotoneaster spec.. i 3 I 3 I 
Crataegus monogyna j 6 I 5 3 IEenstijlige meidoorn 

Crepis capillaris i 4 j jKlein streepzaad 

Dactylis glomerata I 5 6 6 5 5 4 5 5 6 5 5 6 7 iKropaar 

Dactylorhiza maj. ssp. praetermissaj 5 4 3 3 4 6 4 lRietorchis 

Daucus carota I 5 5 4 5 IPeen 
1 I 

raadwier 

Dryopteris dilatata 

Echinochloa crus-gaIli 

Eleocbaris paIustris 5.S 

Elodea nuttaIlii 

Elyrrigia repens 

Enteromorpha spec. 

Epilobium hirsutum 

Epilobium montanum 

Epilobium parviflorum 

Epilobium tetragonum 

Epipactis helleborine 

Equisetum arvellse 

Equisetum paIustre 

Euonymus europaeus 

Eupatorium cannabinum 

Euphorbia helioscopia 

Euphorbia peplus 

: 4' 6 Id d' i, t I, faa WIer 

I:,: i 5 IBrede stekelvaren 

i i 5 5 iHanenpoot 
: j 5 :G b' :, \ :, ewone water les 

,,:
1 i 4 5 iSmalle waterpest 

I 5 5 5 I 6 6 5 5 6 5 6 6 7 6 5 5 IKweek 
: 4!, 4 'D . ! 1 armWler 
I! I I 5 55! 4 3 3 4 5 5 4 5 4 5 IHarig wilgeroosje 

j 4 I IBergbasterdwederik 

15 4 5 i 4 6 6 4 6 3 IViitige basterdwederik 
I I i 4 i 5 5 3 6 iKamige basterdwederik 

i 5 4 4 3 4 ,ill:: iBrede wespenorchis 
j 4 5 4 6 5 4 5 5 4 5 5 5 5 IHeermoes 
I I 
I 4 5 6 5 4 iLidrus 

! 4 I"~ 3 !Wilde kardinaalsmuts 
I 4 4 iKoninginnenkruid 

i 3 ! 5 5 5 iKroontjeskruid 

I:, I 4 4 jTuinwolfsmeik 
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~r-________________________________________________ F_lo_r_a_e_n_f_a_u_n_a_v_an __ D __ e_D_r_a_a_i:_b_iJ~'la~g~e __ n 

Bijlage 3: hlad 3 . 

Soo:t \ OpnamenumrrJet 

Fagus sylvatica 

FalIopia. convolvulus 

Festuca lltundinacea 

Festuca pratensis 

Festuca rubra s.I. 
Fraxinus excelsior 

Ftimaria officinalis 

Galinsoga quadriradiata 

Galium aparine 

Galium palustre s.l. 

Geranium russectum 

Gerlmium pratense 

Geranium robertianum 

Geranium spec. 

Geum urbanum 

Gleehoma hederacea 

Glyceria fluitans 

Glyceria maxima 

Gnaphalium uliginosum 

Hedera helix 

Heradeum mantegazzianum 

Heradeum sphondylium 

Hieradllm aurantiaeum 

Holcus lanatus 

Hordeum murlnum 

Humulus lupulus· 

Hydtocharis morsus-tanae 

Hypericum perforatri.tn 

Hypericum tetrapterum 

Impatiens glandulifera 

Iris pseudacorus 

Iris spec. 

Isolepis setacea 

uncus articulatus 

uncus bufonius 

uncus compressus 

uncus effusus 

uncus gerardi 

Laetuca serriola 

Larniastrum galeobd. cv. 'Flot.' 

Lamium album 

Lamium amplexicaule 

Lamium hybridum 

Larnium maculatum 

Larnium purpureum 

apsana communis 

Lathyrus pratensis 

Lavatera spec. 

Lemna gibba (bolle vorm) 

Lerona minor + gibba (plat) 

Lemna trisulca 

! 1 2 3 4 5 6:7 8 9 10 11 12i13 14115 16 17 18 19 20lNederlandsenaam 
---t---~ .. ---.... ------..::..t---~---------""~r----t- ..... --.... ----------i---'---":"'~-:""""--------:""--

I I I I 3 :Beuk 
! ! ! I ! 
! ! ! 3 ! !Zwaluwtong 
! ! !! ! . 
I 6 I 3 3 5 i 7 I 4 3 7 lRietzwenkgras 

! ! 5 !! 5 IBeemdlangbloem 
It:! I 

I 4 6 I 6 6 I 4 I 5 7 7 6 6 IRood zwenkgras 
i 1 ! \ ! 
1 7 3 5 j 4 I I 6 7 IGewone es . 

I I 3 \ 5 \ lGewone dUlvenkervel 

1 ! 5 r 5 1 tHarig knopkruid 

I 5 5 54! 4 4 4 4 i 4 6 5 5 !Kleefkruid 
I Iii 

! 5! 5 1 lMoeraswalstro , , I ' 

I
I 5 4 4 I 4 3 5 1 ISlipbladige ooievaarsbek 
I I 1 1. ! j \ 4 IBeemdoolevaarsbek 

! 6 4 ! 4! !Robertskruid 
I I I I 

I ! I 4 !' ooievaarsbek' 
I I I I 
! 3 I ! iGeelnagelkruid 

1 6 5 i 4 4 4 5 i 4 5 5 6 6 5 7iHondsdraf 

I I 4 4 5 I IMannagras 
I ! ! ! 
! ! 4 6 i 4 iLiesgras 
I I I I 

! j 4 4 I IMoerasdroogbloem 
16 I IKl· ! i i tmop 
I I 4 ' b kI ! 3 4 ! 3 4 5 !Reuzen eren auw 
I I I ! 5 5 4 4 I 5 6 6 6 5 6 iGewone berenklauw 

I 3 I IOranje havikskruid 

i 4 7 4 4 5 4 I 4 4 6 7 5 7 IGestreepte witbol 
I f I 

I 4 5 IKruipertje 
i I I 3 IHop 
I 3 lKikkerbeet 

j 4 jSint-Janskruid 

I 6 IGevleugeid hertshooi 

i 4 iReuzenbaisemien 

I 4 3 5 5 !cele lis 
I tr ' ! 3 ! IS 

I 3 !Borstelbies 
I I 
I 4 4 5 5 4 IZomprus 

I 5 4 4 4 4 IGreppeirus 

I 4 4 4 4 IPlatte rus 

i 4 3 4 4 !Pitrus 
! ! . 
1 4 5 iZtlte rus 

I 3 jKompassla 

I 6 IBonte gele dovenetel 

I 4 4 4 5 IWitte dovenetel 

I 5 3 iHoenderbeet 

i 4 5 4 Irngesneden dovenetel 

! 4 3 !Gevlekte dovenetel 

1 6 IPaarse dovenetel 

I 4 3 4 4 4 4 4 4 4 IAkkerkool 
I I 
I 6 4 5 5 5 IVeidlathyrus 

1 3 1 
! I 

i 7 IBultkroos 

j 4 7 jKlein + Bultkroos 

j 4 6 !Puntkroos 
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Flora en fauna van De Draai: bijlagen 

Bijlage 3: blad 4 ! 
Soort\Opnamenummer . [1 2 3 4 5 6\7 S. 9 101112\13 14\15 16 1718 19.20\Nederlandsenaam 
Leo~todon -;;~~alis ----r--------------ri-------------4-r----r---------------lv~~;;t~l~~~~~~d-----

Leueanthemum vulgare 

Ligusrrum ovalifoIium 

Ligustrum vulgare 

Lotium multiflorum 

Lotium perenne 

Lotus cornkulatus 

Lotus pedunculatus· . 

Lychnis fIos-cueuli 

Lyeopus europaeus 

Lysimachia nummularia 

Lythrum salicaria 

Malus sylvestris 

Malva moschata 

Marchantia polymorpha 

Matricaria discoidea . 

Matricaria reeucita 

Medkago lupuIina 

Melilotus spec. 

Menthaaquatica . 

MOchringia. trinervia 

Myosotis arvensis 

Myosotis Iaxa 
Myosotisseorpioides 

Narcissus pseudonarcissus s.l. 

Nymphoides peliata 

Origanum vulgare 

Papaver dubium 

Papaver rhoeas 

Papaver somniferum 

Papaver spec. 

Pastinaca sativa 

Persicaria amphibia 

Persicaria lapathifolia 

Persicaria maculosa 

Petasites hybridus 

Phalaris arundinacea 

Phleum pratense ssp; pratense 

Phragmites australis 

Pimpindla saxifraga 

Pinus spec. 

Plantago lanceolata 

Plantago major s.1. 

Poa annua 

Poa pratensis 

Poa trivialis 

Polygonum avicularc 

Populus alba 

Populus tremula 

Populus x canadensis 

Potamogetoll crispns 

I I I I I 
1 3 I ! 3 ! IGewone margriet 
I I I I I 

I 1 I I I • 

ill 1 4 4 \Haagllguster 
! ! !! I. . : 6 : i: 5 3 iWdde hguster 
: I 1 I I 
! I 7 6 I I 4 jltaliaans raaigras 
I I 1 I I 
1 I I I I ! 6 7 5 7 5 \ 7 5 9 5 I 5 \ 7 7 4 8 7 \Engels raaigras 
I I : I : i : 3 :: :Gewone rolklaver 
! I ! 1 1 i 4: 3 :: :Moerasrolklaver 
I ! !! I I \ \ \ 4 \Echte koekoeksbloem 

I ! 3 I I IWolfspoot 
I : :: I 
1 I I! 4 5 jPenningkruid 
I : :: : 
I 4 5 \ 3 4 !! IGrote kattenstaart 
, I I I I 

i i 4 4 : i 5 3 iAppel 
! ! ! ! 
i 4 I I jMuskuskaasjeskruid 
I I : : 
! i 55! iParapluutjesmos 
I I I I I 5 I 4 5 3 4 i 5 5 5 5 ISchijJ:kamille 

I 4 4 4 I 5 4 5 3 5 I 5 5 IEchte kamille 
: : : : ! 4 4 5 I 4 5 I 4 4 IHopklaver 
J , : 4 "h . kl . 

I I 4 i 1W::~~!u::er 
1 : : : 
I 4 ! ! IDrienerfmuur 
" I i 5 i 5 5 4 4 4 4 5 IAkkervergeet-mij-nietje 

1 3 I 3 jZompvergeet-mij-nietje 

!! lMoerasvergeet-mij-nietje 

i 4 IWilde narcis s.l. 

i iWatergenriaan 

i 4 iWilde marjolein 
, I I 4 iBieke klaproos 

I 4 4 3 !Cewone ldaproos 

i 3 iSlaapbol 
I : 
, 4 "kl' i i a~o~ 
i 5 5 iGewone pasrinaak 
J : 
i 6 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 iVeenworrel 

I 4 6 5 4 iBeklierde duizendknoop 
: I 
i 5 4 iPerzikkruid 

i 5 4 4 5 4 iGroot hoefblad 

I 6 4 4 I~etgras 
i 4 5 4 5 5 7 5 5 iTlmoteegras S.S. 

I : . 
i 4 6 9 4 4 4 6 5 5 6 6 4 6 iRiet 

I 5 IKleine bevernel 

j4 I'den' 

I 5 4 5 5 4 4 4 6 6 6 4 5 6 iSmaile weegbree 

14 4 5 5 5 5 4 5 5 4 6 5 5 5 5 5 5 jGrote weegbree 

i 6 5 7 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5 IStraatgras 

! 5 5 5 4 5 IVeidbeemdgras 

I 6 7 7 7 6 7 5 6 6 7 7 7 7 8 7 jRuw beemdgras 
1 I i 4 5 5 4 5 5 5 6 5 5 5 5 IGewoon varkensgras 

i 5 5 iWirre abeel 

! 5 4 IRateipopulier 

I 4 !canadapopulier 

J 4 iGekroesd fonteinkruid 
! ! 

-V--a-n-d-e-r-G-o-e-s-e-n--G-r-o-o-t-e-c-O-0-~-u-ch--o-n-d~er-z-o-ek~s---e-n-a-d~v-u-s~bu-r-e-a-u--2-0-0-2---16-------------------~ 
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4 

anserina 5 5 4 4 5 5 5 

indica 5 
palustriS· 

4 

51 

, 5 

I 4 
! 
! 5 5 

5 5 3 

4 4 

4 

16 3 5 3 
I 5 6 5 4 5 3 5 4 4 6 6 5 

drcinatus-·. 4 

flcaria ssp. hulbilifer 4 4 5 

repens 5 5 6 5 6 6 4 6 5 6 6 7 6 6 6 6 

sceletatus 5 5 5 4 

cathatticus 3 

5 

squarrosus 6 

6 5 5 

4 

5 

4 

5 4 4 

4 

5 

5 

11 4 5 
4 4 

5 

4 6 4 4 41 5 5 5 5 

5 4 6 6! 1 6j 

5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
4 4 5 4 5 4 4 5 1 5 515 5 5 5 

I !4 5 5 4 

5 I 
4 5 4 4 !5 5 5 4 

4 4 4 3 

5 3 4 

3 

31 3 3 

4 

nigra '7 5 5 

3 

3 3 4 5 

tabernaemontani 5 

3 
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Flora en fauna van De Draai: bijlagen 

4 

4 1 

3 4 

5 6 4 5 5 

4 4 4 4 4 4 3 

officinale 5 4 4 

4 

4 5 6 

4 4 4 4 4 

5 5 7 4 4 5 4 

4 4 4 5 6 3 3 5 5 4 

4 5 5 5 4 5 5 3 3 

5 4 5 3 

5 

4 4 4 4 

1 

4 4 6 5 5 

6 5 6 

4 
! 

3 ! 3 

officinale 5 7 5 7 5 6 7 5 5 5 6 4 6i7 5 6 5 
i 

5 5 

5 5 4 

4 

3 

7 5 4 4 4 5 4 4 

5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 

repens 7 5 7 7 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 

palustris 4 

maritimum 5 

3 

4 5 

4 
I 

4 

5 i 5 

5 ! 5 6 

7 4 6 14 4 4 5 4 5 5 6 6 

4 6 

officinalis 5 4 5 

tbapsus 3 

4 

5 

4 

6 7 ! 

4 6 4 6 i4 
i 

5 

I 5 5 5 

6 4 4 4 5 3 5 ! 5 5 5 
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~ __________________________________________________ F_lo_r_a_e_n_f_a_u_n_a_v_an __ D_e __ D_r_a_al_':_b~iJ_'la~g~e __ n 

Soort\Opnamenummer ..• ·.···.Ll 23 456178.9 10 11 12:1314iI5161718 19201NederJandsenaam .... 
Viciahlrsu~-:'C---~r--r------5--------r--------------4T----T---4--4---------iRi~g;i;kke------------

1 \ I \ \ 
Vida sativa s.l. i 6 4 i ! 5 ! 5 5 5 5 iSmalle + Voederwikke 

I I I I I 

Vinca-minor ! 1 ! !! IKleine maagdenpalm 
, ,,' I I I I I 

ZannichelHa palustris. sJ. .·1 1 5 !! !Zannichellia 
-·----: ___ ~"""':'~~---..:..-----~:--.l------------------------r------------------------t-------+------------------------t------------------------------

Totaafaantalsoorten !97 24 68 49 47 49\66 13654368116\5040\4777804655 85i 
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Flora en fauna van De Draai: bijlagen 

Bijlage 5. Verspreidingskaarten 

-V-an-d-er-G-oe-s-e-n-G-r-o-o-t-e-co-l=-og-is-c-'-h-o-nd---:Ce-rz-o-e--:-ks---e-n-a-d=-vz-'es-:b-u-re-a-u-2-0-0-2---16--------[ill-



A Rietorchis 

!!III Grote kaardebol A !!III ~ 0 1-5 
AIIiII~0 6-25 

~ Daslook .6. •• 0 26-50 

"' •• 0 51-500 
0 Zwanenbloem ~ •• 0 501-5000 



Bevertjes 

Gewone dotterbloem 

Echte koekoeksbloem 

Brede wespenorchis 

I~-~ • 0 

!AIIIII~0 

I

, A.1II.0 
••• 0 

1 ... ··0 
1-5 
6-25 
26-50 
51-500 
501-5000 



..to. Gevleugeld helmkruid (subsp. neesii) 

Borstelbies 

Waterpunge 

Penningkruid 

..to. II1II ~ 0 

.A1IIIIII~0 

A •• 0 
AIII.0 .... e 

1-5 
6-25 
26-50 
51-500 
501-5000 



:~~1 

I 

Drienerfmuur 

II1II Gekroesd fonteinkruid 
i A 1IIII~-0-l1-5 
1 A II • 0 16-25 
! .A II • 0 ,26-50 

A 11.0 :51-500 
Zilte rus 

Heelblaadjes ... ~_~J 501-5000 







A Kleine watersalamander 

A II!II ~ 0 1 
II!II Gewone pad 

.A1IlII~0 2-5 
~ Bruine kikker .6.11180 6-10 

A •• CV 11-20 
0 Groene kikker ..... 0 > 20 



~ Bergeend (n=l) 

* Boerenzwaluw (incl. kolonie; n=4) 

A Bosrietzanger (n=2) 

/!III Braamsluiper (n=2) 

@ Buizerd (n=l) 

o Ekster (n=18) 



--------

• Fazant (n=2) 

* Fhis (n=12) 

.... Fuut (n=l, ringvaart) 

IIIIl Gele kwikstaart (n=l) 

~ Grasmus (n=l) 

0 Groene specht (n=l) 



I1!!i Groenling (n=l) 

* Grote bonte specht (n=2) 

A Heggenmus (n=22) 

IIIiII Holenduif (n=4) 

~ Houtduif (n=29) 

® Huismus (n=30) 



,-------- ------------ --- --

i 
1 

l
l,.' , 

(" (~ , 

\"1 ( ,) f.{ (I . . 
-- - --

Kievit (n=18) 

* Kleine karekiet (n=2) 

A Knobbelzwaan (n=5) 

iiII Koekoek (n=l) 

@ Koolmees (n=24) 

o Kauw (incl. kolonies; n=34) 



- .. -~-~~ ~-~- -- ----~--- .-
~-------- - --.- - -_ .. 

e Kuifeend (n=3) 

* Meerkoet (n=16) 

A Pimpeimees (n=18) 

II Putter (n=10) 

~ Ransuil (n=l) 

0 Merel (n=65) 



~ Ringmus (n=2) 

* Roodborst (n=6) 

A Scholekster (n=12) 

IiII Sperwer (n=l) 

~ Spreeuw (n=12) 

o Staartmees (n=l) 



r --------- -----_.-
------. ----------

• Stormmeeuw (n=l) 
I I 

* Tjiftjaf (n=18) 

I £ Torenvalk (n=2) II 
I 

II1II Tuinfluiter (n=4) 

4D Turkse tortel (n=5) 

0 Vlaamse gaai (n=2) 



A Waterhoen (n=5) 

l1li Wilde eend (n=46) 

e Winterkoning (n=61) 

o Witte kwikstaart (n=l) 



- ---------.--

A Zanglijster (n=9) 

iii! Zwarte kraai (n=4) 

~ Zwarte roodstaart (n=l) 

o Zwartkop (n=17) 



A Grootoorvleermuis 

l1li Meervleermuis 

~ Ruige dwergvleermuis 

o Gewone dwergvleermuis 



IIlII Watervleermuis 

~ Rosse vleermuis 

o Laatvlieger 




