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Inleiding 
 
In het kader van het interregproject 2B connect worden in de grensregio Vlaanderen-
Nederland maatregelen getroffen op industriegebieden om de biodiversiteit te bevorderen.  
In de Koegorspolder in Terneuzen liggen gronden die bestemd zijn voor industrie, maar waar 
op korte termijn nog geen ontwikkelingen zijn. Hier zijn mogelijkheden om 
inrichtingsmaatregelen te treffen ten gunste van de biodiversiteit. Ook kan het beheer 
afgestemd worden op het ontwikkelen van meer biodiversiteit.  
Het terrein blijft de bestemming industrie behouden. Om te voorkomen dat beschermde 
soorten op termijn ontwikkelingen vertragen of belemmeren worden conform de gedragscode 
tijdelijke natuur gewerkt. 
 
In deze rapportage wordt weergegeven wat de huidige terreinomstandigheden zijn. Ook 
wordt de historie van het gebied weergegeven. Er is onderzocht welke natuurwaarden in de 
omgeving voorkomen. Deze gegevens zijn belangrijk om te weten welke maatregelen er 
getroffen dienen te worden om echt een goede bijdrage aan de soorten die al in de 
omgeving voorkomen te kunnen geven. Er is een studie uitgevoerd naar de huidige 
natuurwaarden op het in te richten perceel. Dit is van belang om de nulsituatie vast te leggen 
indien gewerkt wordt middels de gedragscode Tijdelijke Natuur.  
Vervolgens worden inrichtings- en beheermaatregelen voorgesteld. Er zijn 2 opties 
uitgewerkt. De inrichtings- en beheermaatregelen zijn afgestemd op soorten van het 
agrarisch gebied en het kleinschalig cultuurlandschap. Als laatste is een globale kosten 
indicatie weergegeven.  
 
Het project kan dienen als voorbeeld hoe andere bedrijventerreinen ingericht en beheerd 
kunnen worden voor biodiversiteit. Daarnaast kan het project dienen als proefproject voor 
agrarisch natuurbeheer.  
Deze opdracht is uitgevoerd als stageopdracht voor de Masterclass voor het Interregproject 
2B Connect. 
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1 Basis gegevens 
 

1.1 Ligging van het plangebied en basis gegevens 
Het gebied is gelegen ten oosten van het dorp Sluiskil (provincie Zeeland, gemeente 
Terneuzen), zie figuur 1. Het plangebied is gelegen in de Koegorspolder, het bestaat uit 
landbouwgrond waarop jaarlijks akkerbouwgewassen geteeld worden. De bestemming van 
de gronden is uiteindelijk industriegebied. Tot die tijd worden de gronden jaarlijks bewerkt. In 
2018 is er gras in gezaaid. Het plangebied is circa 12,8 ha groot. In het plangebied liggen 
twee sloten ten behoeve van afwatering van het gebied. Beide sloten zijn restanten van oude 
geulen. Aan de randen van het gebied staan 3 windmolens en er liggen kabels en leidingen. 
Aan de rand van het gebied loopt een wandelpad in het kader van het wandelnetwerk 
Zeeland. Grenzend aan het plangebied liggen ook landbouwgronden, weilanden en dijken 
met bomen. Hier ligt ook een terrein van Yara dat ingericht is voor tijdelijke natuur met 
hagen, knotbomen, hoogstamfruit en een poel. Ten westen van het plangebied ligt de 
kunstmestfabriek Yara. Hier waar grenzend aan ligt het Kanaal van Gent naar Terneuzen. 
Ten oosten van het plangebied ligt de Tractaatweg. De kadastrale gegevens zijn vermeldt in 
figuur 3. Belangrijk om rekening te houden met de inrichting is de aanwezigheid van kabels 
en leidingen die door het perceel lopen. 

 
Foto 1. Plangebied. 
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Foto 2. Plangebied. 
 

 
 
Figuur 1. Plangebied (rood) en studiegebied (blauw). 
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Figuur 2. Ligging in de directe omgeving. 
 

 
 

Kadastrale gemeente  nummer oppervlakte m2 

Terneuzen tnz00 p 1516 27150 

Terneuzen tnz00 p 1997 5330 
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Terneuzen tnz00 p 1999 6490 

Terneuzen tnz00 p 2716 18535 

Terneuzen tnz00 p 2719 21700 

Terneuzen tnz00 p 2720 48975 

Terneuzen tnz00 p 2456 175 

      

    128355 
 
Figuur 3. Kaart en tabel met kadastrale gegevens.  
 

2.1 Abiothiek en historie 
 

2.1.1 Hoogte 

Voor Zeeuwse begrippen is er behoorlijk hoogte verschil in het terrein, 2 meter. Het varieert 
tussen 1.0 – NAP en 1.0 + NAP. De aanwezige sloten (oude kreekgeul) zijn duidelijk terug te 
zien. Een andere depressie bestaat ook uit een oude stroomgeul en is op figuur 4 terug te 
vinden. 
 
 

 
 
 
Figuur 4. Hoogteligging van het plangebied. 
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2.1.2 Bodem 

De bodem is gevormd door een zeeafzetting en bestaat uit kalkrijke lichte zavel en kalkrijke 
zware zavel, zie figuur 5. Uit een grondboring tot 1,2 meter onder maaiveld bleek het 
materiaal over de gehele lengte vergelijkbaar te zijn. 
 

 
Figuur 5. Bodemkaart plangebied. 
 

2.1.3 Water 

 
De grondwaterdiepte rondom de sloot (diepste deel van het terrein) is 81-100 (gemiddeld 
laagste grondwaterstand) en 141-160 (gemiddeld laagste grondwaterstand) op de hoger 
gelegen gronden.   

 
 
Figuur 6. Grondwaterdieptes. 
 
Het plangebied staat niet onder invloed van zoute kwel, zie figuur 7. Dit is van belang om te 
weten of te graven poelen brak water zullen bevatten. 
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Figuur 7. Zoute kwel. 
 

2.1.4 Historie 

Het Koegors (Koeienschorre) was een schorrengebied dat lang voor de tijd voor de 
inpoldering als graasgebied voor runderen en schapen werd gebruik door boeren uit de 
omliggende polders. Het gebied tussen Terneuzen en Axel is vanaf de 13e eeuw 
ingepolderd. Door stormvloeden en militaire inundaties die voornamelijk in de Tachtigjarige 
Oorlog plaatsvonden is er van de oorspronkelijke polders nauwelijks iets terug te vinden. Op 
1 november 1631 werd door de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden octrooi 
verleend tot het indijken van het dit schorrengebied. De bedijking vond pas plaats in 1648. 
De daaropvolgende periodes werden delen van Zeeuws-Vlaanderen steeds verder 
ingepolderd. De laatste grote geul was die van de Braakman. Deze liep tot aan Axel. De 
nabijgelegen Axelse Kreek en Zijkanaal C zijn hier nog overblijfselen van, zie figuur 9 en 
figuur 10.  

 

Figuur 8. Kaart Zeeuws-Vlaanderen rond 1850. 
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Het plangebied is lange tijd gebruikt als landbouwgrond. Op de kaart in figuur 8 en figuur 9  
is te zien dat het plangebied bestond uit akkers en weiland met poelen. De depressie van de 
oude stroomgeul is nog duidelijk terug te zien. In de directe omgeving lagen boerderijen met 
grote erven waar landschapselementen als knotbomen, hagen, poelen en 
hoogstamfruitboomgaarden te vinden waren.  Na de komst van de Yara (fabriek) zijn 
gronden verworven voor het fabrieksterrein. Uit veiligheidsoverweging zijn boerderijen die in 
de directe omgeving van de fabriek lagen gesloopt. De gronden zijn wei in gebruik gebleven 
voor akkerbouw. 
 

 
Figuur 9. Situatie plangebied rond 1850. 
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Figuur 10. Situatie plangebied rond 1925. 
 

2.1.5 Natuurgebieden 

In de directe omgeving liggen diverse natuurgebieden die begrensd zijn in het kader van het 
Natuurnetwerk Zeeland, zie kaart 11. De dichtstbijzijnde is Schapenbout. Dit is een terrein 
met hooiland, struweel en drinkpoelen. Wat verder weggelegen aan de oostzijde van het 
plangebieden liggen de kreken van Axel. Dit betreft waterpartijen (kreken) met rietoevers die 
vaak overgaan in weilanden. Ten zuiden van het plangebied liggen de natuurgebieden 
Groene Knoop en Autrichepolder. De Groene Knoop is een compensatiegebied gebied voor 
aangelegde kassencomplexen. Dit gebied bestaat uit weilanden, hoogstamboomgaarden, 
struwelen en drinkpoelen. De Autrichepolder bestaat uit natte weilanden en ondiep zoet 
water. Ten noorden van het plangebied liggen kreken van de Otheense kreek. Het 
natuurnetwerk is grotendeels gerealiseerd en betreft grotendeels een natte verbindingszone. 
Net ten westen van het plangebied ligt een terrein met een ontheffing Tijdelijke Natuur van 
Yara. Dit terrein bestaat uit weiland, poel, knotbomen, hagen en hoogstamfruit. 
 
In het kader van het agrarisch natuurbeheer zijn kerngebieden begrensd voor de 
leefgebieden Open akker, Droge dooradering en Natte dooradering, zie kaart 12. Al deze 
gebieden liggen in de directe omgeving van het plangebied. De soorten van het agrarisch 
gebied staan sterk onder druk.  
 
Gebieden die zijn begrensd in het kader van Natura 2000 zijn gelegen op ruime afstand van 
het plangebied, zie kaart 13. Dit betreft de Canisvlietkreek op circa 5 kilometer afstand. Hier 
groeit het Kruipend Moerasscherm. Verder gelegen naar het noorden ligt het Natura 2000 
gebied Westerschelde & Saeftinghe. 
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Figuur 11. Gebieden die begrensd zijn in het kader van het Natuurnetwerk Zeeland rondom  
het plangebied, rode cirkel Tijdelijke Natuur Yara, rode pijl plangebied. 

 
Figuur 12. Kerngebieden agrarisch natuurbeheer, leefgebieden Open akker, Droge 
dooradering, Natte dooradering. 

 
Figuur 13. Gebieden die begrensd zijn in het kader Natura 2000 rondom het plangebied.
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2.1.6  Kabels en leidingen 

In het plangebied liggen kabels en leidingen. De betreft een leiding van Warmco2. Een 
indicatieve ligging hiervan is weergegeven in figuur 14. 

 

 
Figuur 14. Indicatieve ligging Warmco2 leiding. 
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3 Biotische gegevens 
 

3.1 Biotische gegevens omgeving 
Er is een studie gedaan naar doelsoorten die in de directe omgeving van het plangebied 
voorkomen. Dit zijn soorten waar de inrichting en het beheer op afgestemd kunnen worden. 
Het terrein wordt dan op termijn geschikt voor deze soorten.  
 
 
De leefgebieden waar deze soorten voorkomen zijn weergegeven in figuur 15. 

 
 
Figuur 15. Leefgebieden in de omgeving van het plangebied. 
 

3.1.1 Akkervogels 

In de Koegorspolder komen de volgende akkervogels voor: Gele Kwikstaart, Graspieper, 
Veldleeuwerik en Patrijs. Het aangeduide deel bestaat uit gebied waar nog akkerbouw 
plaatsvindt en waar onverharde wegen liggen ten behoeve van de daar aanwezige 
windmolens. 
 

3.1.2 Rugstreeppad (kernsoort leefgebied natte dooradering) 

De Rugstreeppad komt voor inde Autriche- en Smitsschorrepolder. Dit is een gebied dat ten 
zuiden is gelegen van het plangebied. Kenmerkend is dat deze terreinen voor een deel uit 
opgespoten zand bestaan. Daarnaast vinden er hier regelmatig graafactiviteiten plaats zodat 
het leefgebied ondiepe waterpartijen en schrale gronden geschikt blijft. Tussen het 
leefgebied en de Koegorspolder ligt een barrière in de vorm van een (zij)kanaal met 
damwand oevers. 
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3.1.3 Leefgebied moerassoorten 

Ten westen van het plangebied ligt de Axelse kreek. Hier komen moerasvogels voor als 
Snor, Blauwborst, Waterral en Bruine Kiekendief. Daarnaast komen er vleermuizen voor. Dit 
betreft Watervleermuis, Meervleermuis, Ruige dwergvleermuis, Baardvleermuis, Gewone 
grootoorvleermuis en Gewone dwergvleermuis. De kreek fungeert als foerageergebied en 
vliegroute (verbinding tussen verschillende leefgebieden). In de omgeving zijn een tweetal 
winterverblijven (terrein bij Yara). Verder zijn er in het Axelse bos dagverblijven voor 
boombewonende vleermuissoorten. 
Recent heeft de Bever de Axelse kreek ontdekt. 
 

3.1.4 Leefgebied Veldspitsmuis 

Zeeuws-Vlaanderen is een belangrijke regio voor de Veldspitsmuis in Nederland. In overig 
Nederland komt de soort amper voor. De soort leeft in terreinen met ruigte (meerjarige 
kruiden) vegetaties. In braakballen van de Kerkuil (verzameld op circa 0,5 kilometer afstand 
van het plangebied) is deze soort in relatief hoge dichtheden vastgesteld. Door adviesbureau 
Wieland zijn in eerdere onderzoeken voor North Sea Ports liftetraps Veldspitsmuizen 
vastgesteld op de dijk aan de zuidzijde van het plangebied. 
 

3.1.5 Leefgebied Kamsalamander 

Circa 10 jaar geleden is bij het gehucht Schapenbout een park aangelegd met poelen, 
struwelen en hooilanden. Enkele poelen zijn voortplantingsbiotoop voor de Kamsalamander. 
Dit leefgebied is gelegen op circa 1 kilometer afstand van het plangebied. Het wordt echter 
wel doorsneden door de Tractaatweg. 
 

3.1.6 Steenuil 

Regelmatig (eens per 4 jaar) wordt door de vogelwerkgroep (De Steltkluut) een inventarisatie 
uitgevoerd naar het voorkomen van de Steenuil. Hieruit is gebleken dat de Steenuil de laatst 
20 jaar met name in de Kanaalzone zeer sterk is afgenomen. Hier komen nog slechts enkele 
territoria voor, zie figuur 16 voor de situatie in 2015. De reden hiervoor is dat boerenerven en 
weilanden met landschapselementen zijn verdwenen. Er is een te kort aan nestgelegenheid. 
Het is van groot belang om Steenuil in de Kanaalzone te behouden. Hiervoor zijn geschikte 
leefgebieden (stapstenen) in het industrielandschap noodzakelijk. De Steenuil is een 
symboolsoort voor de soorten van het kleinschalig cultuurlandschap/droge dooradering. 
 
 

 
 Figuur 16. Steenuilterritoria 2015 (opvallend in de Kanaalzone slechts enkele territoria). 
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3.2 Biotische gegevens plangebied 
Er zijn inventarisaties uitgevoerd om de natuurwaarden in het plangebied vast te leggen voor 
de start van de inrichting en voor de start van het natuurgericht beheer. Dit is van belang 
vanwege de opvolging conform de gedragscode Tijdelijke Natuur. Er is vooral aandacht 
geschonken aan soorten die beschermd worden middels de Wet Natuurbescherming (voor 
de provincie Zeeland). 
 

3.2.1 Methode  

 
Datum   soortgroep 
15 februari  steenuil 
15 maart  steenuil 
30 maart  steenuil 
7 april   broedvogel, rugstreeppad, planten 
10 april  Rugstreeppad 
19 april  vleermuis 
30 april  vleermuis, kamsalamander, broedvogel 
6 mei    broedvogel, vleermuis, rugstreeppad 
10 juni   planten, insecten 
25 augustus  planten, insecten 
 
Steenuil 
De steenuilinventarisaties zijn uitgevoerd op windstille avonden. De tijd is vanaf 
zonsondergang tot 2 uur na zonsondergang. Met een mp speler is het geluid afgespeeld om 
de baltsroep van de Steenuil. Indien er een territorium van de Steenuil is, reageren de 
steenuilen en kan zo bepaald worden of er een territorium aanwezig is.  
 
Rugstreeppad 
Op 2 avonden met een warme temperatuur is het gebied bezocht. Mannelijke 
rugstreeppadden roepen in deze periode vanuit het voortplantingswater. Daarnaast is het 
aanwezige water afgezocht naar ei-snoeren, exemplaren en larven. 

 

Vleermuis 

Er is tweemaal een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van vleermuizen. Dit om te 
bepalen of er vliegroutes aanwezig zijn. Het onderzoek is uitgevoerd vanaf een half uur voor 
zonsdopgang tot twee uur na zonsondergang. Er is gebruik gemaakt van een songmeter 
SM4bat. Daarnaast is er gebruik gemaakt van een batdetector Petterson D240x. 

 

Kamsalamander 

In de aanwezige sloten zijn 2 amfibiefuiken in de sloten geplaatst. Deze fuiken worden 
geplaatst en een dag later geleegd. Daarnaast is er in de waterloop gevist met een schepnet 
van Ravon (amfibienet). 

 

 

Broedvogels 
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Het terrein is afgelopen en vogels met broedindicerend gedrag (balts, zang, paring, nest, 
jongen, …) zijn genoteerd. Hierbij is gelet op soorten waarvan het nest of leefgebied jaarrond 
beschermd is. 

 

Planten 

Het terrein is afgelopen op beschermde beplanten. 

Insecten 

Het plangebied is onderzocht op dagvlinders, sprinkhanen en libellen vanaf 1 uur voor de 
middag tot 3 uur na de middag (warmste deel van de dag). 

 

3.2.2 Gevonden soorten in het plangebied 

Het plangebied bestaat uit landbouwgrond dat jaarlijks bewerkt word. In 2018 is het 
plangebied ingezaaid met gras. De aangetroffen natuurwaarden zijn laag. Er zijn geen 
broedvogels, vleermuizen of amfibieën aangetroffen. In de aanwezige sloten is de 
driedoornige stekelbaars vastgesteld. In de loop van het seizoen valt de sloot echter droog. 
Er zijn de volgende dagvlinders aangetroffen: Groot koolwitje, Klein geaderd witje, Klein 
koolwitje, Distelvlinder. Aan de rand van het gebied zijn Icarusblauwtje, Bruin blauwtje, 
Hooibeestje, Bruin zandoogje, Oranje zandoogje en Bont zandoogje waargenomen. Langs 
de randen eveneens de sprinkhaansoorten Krasser, Grote groene sabelsprinkhaan, Gewoon 
spitskopje, Greppelsprinkhaan en Bruine sprinkhaan. 

Er zijn maximaal 2 hazen geteld in het plangebied. 

In de sloot is de libel Lantaarntje waargenomen. 

Vanwege de landbouwkundige bewerkingen is het aantal plantensoorten beperkt. De 
kritische akkersoorten zijn door landbouwkundige bewerkingen verdwenen. De volgende 
soorten zijn waargenomen: melganzevoet, stippelganzevoet, rood guichelheil, wittel klaver, 
gewone duivenkervel, klein kruiskruid, gewone klaproos, tuinwolfsmelk, kroontjeskruid, 
akkerdistel, akkermelkdistel, vogelmuur, gewone kamille, witte krodde, herderstasje, gewone 
ereprijs, akkerviooltje, ridderzuring, heermoes, hanepoot, canadese fijnstraal. 

 

3.2.3 Beschermde soorten (wet Natuurbescherming) directe omgeving 
plangebied 

In de directe omgeving (afstand 100 meter) komen de volgende beschermde soorten voor:  

 

Zoogdieren 

Algemene soorten (zorgplicht van toepassing): Huisspitsmuis, Bosmuis, Konijn, Wezel, 
Bosspitsmuis, Veldmuis, Rosse woelmuis, Egel.  
 
 
Beschermde soorten: Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Gewone 
grootoorvleermuis, Laatvlieger, Baardvleermuis, veldspitsmuis. 
 

Broedvogels 

De volgende soorten zijn in het studiegebied vastgesteld: Wilde eend, Waterhoen, Fazant, 
Merel, Houtduif, Holenduif, Zanglijster, Tjiftjaf, Grote lijster, Koolmees, Pimpelmees, 
Staartmees, Zwarte kraai, Ekster, Winterkoning, Heggenmus, Spreeuw, Fazant, Vink,  Kneu, 
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Witte Kwikstaart, Gele kwikstaart, Graspieper, Putter, Scholekster, Zwarte Roodstaart, 
Oeverzwaluw, Kuifeend, Wilde Eend, Waterhoen, Groene specht, Grote Bonte Specht, 
Boomkruiper, Zwartkop, Buizerd, Kerkuil. 
 
Vet gedrukt zijn soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is.  
 
Amfibieën 

Algemene beschermde soorten (zorgplicht van toepassing): Bruine kikker, Groene 
kikker, Kleine watersalamander, Gewone pad. 
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4  Inrichting en beheer 
 
Rekening houdende met de aanwezige doelsoorten in de omgeving en de aanwezige 
natuurgebieden (inclusief Tijdelijke Natuur Yara). De aanwezigheid van windmolens, kabels 
en leidingen en de bestemming bedrijventerrein, wordt voorgesteld het terrein in te richten 
voor soorten die kenmerkend zijn voor het leefgebied open akker, droge dooradering en 
natte dooradering (amfibieën). De verwachting is dat het terrein enige tijd beschikbaar zal 
blijven. Er dient echter rekening gehouden te worden dat bij een unieke kans om specifieke 
bedrijven op het terrein te vestigen het terrein bouwrijp gemaakt zal worden. Daarom is 
besloten te werken volgens de gedragscode Tijdelijke Natuur. Het project zal aangemeld 
worden voor de gedragscode Tijdelijke Natuur.  Meer informatie over de gedragscode 
tijdelijke natuur is terug te vinden in bijlage 1  
 
De inrichting kan vanuit het interregproject 2B Connect gefinancierd worden. De maatregelen 
passen binnen het Landschapsuitvoeringsplan van de gemeente Terneuzen dat specifiek 
voor de Kanaalzone is opgesteld. 
 
Er zijn twee varianten uitgewerkt. Deze zijn te zien in figuur 17 en figuur 18. Beide varianten 
zijn gelijkwaardig voor doelsoorten. De een betreft echter wat meer maatregelen gericht op 
akkernatuur, de andere wat meer op soorten van het kleinschalig cultuurlandschap. Een 
combinatie van beide is ook nog mogelijk. Het plangebied is een proeftuin voor agrarisch 
natuurbeheer. Vernieuwende maatregelen kunnen hier worden uitgetest. Doordat het 
plangebied enige omvang heeft (zeker in combinatie met de Tijdelijke Natuur van Yara) biedt 
het uitstekende mogelijkheden om voorlichting te verstrekken aan landbouwers en 
natuurliefhebbers. Het wordt aanbevolen de agrarische natuurvereniging de Groene Oogst 
bij het beheer te betrekken. 

 

 
 

Figuur 17. Inrichtingsvoorstel optie 1. 
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Figuur 17. Inrichtingsvoorstel optie 2. 

 

 
Er is rekening gehouden met de natuurwaarden die in de omgeving voorkomen en die goed 

in dit landschap passen. De biotopen sluiten aan op het biotoop van de Tijdelijke Natuur 

Yara.  

Hieronder wordt de inrichting en het beheer uitgewerkt per biotoop/inrichtingsmaatregel. 

 

4.1 Weilanden  
In beide opties wordt een locatie waar vroeger een weiland was weer als zodanig ingericht. 

Naast weiland worden hier ook poelen aangelegd. De beplanting bestaat uit 

hoogstamfruitbomen, knotbomen en solitaire bomen. Rondom het weiland is een haag 

ingetekend. De haag betreft een Zeeuwse Haag. Het plantverband is (driehoeks) 1 meter in 

de rij, rijafstand 1 meter. In een Zeeuwse Haag wordt de volgende soorten aangeplant: 

Eenstijlige meidoorn 40%, Hondsroos 20%, Heggenroos 10%, Spaanse aak 10%, Sleedoorn 

10%, Mispel 2%, Hulst 2%, Vuilboom 2%, Hazelaar 2%., Koebraam 2%. 
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Foto 3. Hoogstamfruitbomen. 

In de weilanden worden knotbomen, solitaire bomen en hoogstamfruitbomen aangeplant. Er 

zijn streekeigen soorten gekozen. Door de grote variatie ontstaat er een brede bloeiboog wat 

gunstig is voor insecten. 

De volgende soorten worden aanbevolen: 

Knotbomen: schietwilg 

Solitaire bomen: Zwarte populier, Schietwilg, Ruwe iep, Zomerlinde, Gewone es, Zomereik, 

Walnoot. 

Hoogstamfruit: kers, appel, peer, pruim (diverse rassen). 

Bij de bomen komen 2 boompalen en een boomkorf tegen beschadiging van maaien of door 

vee. 

In de weilanden worden poelen aangelegd. In het verleden zorgden deze poelen voor 

zoetwater als drinkwater voor het vee. De diepte van de poelen is afhankelijk van het 

grondwater (2-2,5 meter onder maaiveld). De doorsnede 25-30 meter. Doorsnede zie figuur 

19 en foto 2. 
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Foto 4. Voorbeeld poel. 

 

Figuur 19. Doorsnede poel. 

De grond uit de poelen kan in de directe omgeving verwerkt worden. 

 

Ten behoeve van de Steenuil worden 6 nestkasten opgehangen. Er zijn nog geen bomen 

beschikbaar waar deze in opgehangen kunnen worden. Daarom worden er betonnen 

duikerelementen op elkaar gestapeld. In deze duikerelementen kan een steenuilkast 

bevestigd worden.  

Beheer 

Het beheer van de weilanden kan bestaan uit begrazing (runderen of schapen). Hiervoor 

dient een raster geplaatst te worden. Dit kan bestaan uit een elektrisch raster of een raster 

met palen en prikkeldraad. Doordat het een perceel betreft wat jarenlang bemest is en de 

bodem bestaat uit zware zavel, zal de productie van het gras zeker de eerste jaren hoog zijn. 

Daarom wordt een begrazingsdichtheid van 2 tot 3 grootvee-eenheden per hectare 

aanbevolen. Na verloop van tijd kan de begrazingsdichtheid mogelijk omlaag. 
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Indien er gekozen wordt voor maaibeheer dan dient er jaarlijks 1 tot 2 keer gehooid te 

worden. Het is belangrijk dat het maaisel afgevoerd wordt om verschraling (en 

soortenrijkdom) te bevorderen. Daarnaast is het belangrijk dat er van binnen naar buiten 

gemaaid wordt, zie figuur 20. Zo worden aanwezige dieren uit het te maaien perceel 

gedreven. 

 

Te verwachten doelsoorten: steenuil, kamsalamander, kneu, groene specht.  

 

 

Figuur 20. Maaimethode. 

 

 

 

4.2 Akkers 
De akkers worden ingericht met maatregelen die gericht zijn op akkernatuur. Het betreft 

maatregelen als akkerranden, keverbanken, struweel en vogelblokken. Te verwachten 

doelsoorten: patrijs, gele kwikstaart, graspieper, ringmus, veldleeuwerik. 

 

4.2.1 Akkerrand 

In Zeeland bestaan de akkerranden uit Patrijzenranden en Veldleeuwerikranden. Voor deze 

locatie is gekozen voor Patrijzenranden van 24 meter breed. De randen worden in gezaaid 

met een voorschreven mengsel uit het agrarisch natuurbeheer. De rand bestaat uit 3 delen: 

braak 3 meter, kort gras 3 meter en kruidenmengsel 18 meter, zie figuur 21. 
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Figuur 21. Patrijzenrand (inrichting en beheer) schematisch weergegeven.
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Foto 5. Voorbeeld patrijzenrand. 

4.2.2 Keverbank 

Een keverbank heeft een functie om nuttige insecten een geschikte schuilgelegenheid te 

bieden in de winter. In het voorjaar verspreiden de insecten zich over het land om in de 

gewassen te helpen met het bestrijden van plaaginsecten. De keverbank bestaat uit een 

verhoogd deel (mini dijkje) dat ontstaat door op te ploegen. De hoogte is circa 50-70 cm 

boven maaiveld. De breedte is 2 tot 3 meter, zie figuur 22.. De keverbank wordt ingezaaid 

met Rietzwenkgras (95%) en kruiden (5%). De keverbank hoeft in principe niet beheerd te 

worden. 

 

 

Figuur 22. Keverbank. 

4.2.3 Bloemenblok 

Een bloemenblok bestaat uit een mengsel van streekeigen kruiden en planten van 

extensieve gewassen. Na het inzaaien wordt het in fases beheerd door opnieuw in te zaaien. 

Dit betreft een cyclus van 3 jaar, zie figuur 23. Een bloemenblok is een perfect broedbiotoop 
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voor akkervogels als Patrijs. In najaar en winter is er veel voedsel voor andere vogels. Er is 

een brede bloeiboog waardoor het een aantrekkelijk biotoop is voor insecten.. 

 

Nederlandse naam Latijnse naam Aandeel 

Boekweit Fagopyrum esculentum 15% 

Vlas Linum usitatissimum 21% 

Luzerne Medicago sativa 7% 

Zonnebloem Helianthus annuus 8% 

Haver Avena sativa 8% 

Bladramanas Raphanus sativus 8% 

Rogge Secale multicaule 8% 

Chichorei Cichorium 5% 

Bladkool Brassica oleracea 3% 

Honingklaver Melilotus officinalis 3% 

Grote kaardebol Dipsacus fullonum 3% 

Tarwe  7% 

Gerst  4% 

  
100% 

Zaaidichtheid: 7 kg / ha.  
 

 
Figuur 23. Samenstelling zaadmengsel en beheerschema bloemblok. 
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Foto 6 Bloemenblok. 

2.2.4 Extensieve gewassen. 

De gewassen worden natuurvriendelijk geteeld. Het kan een demonstratie locatie zijn hoe in 

de reguliere akkerbouw toch rekening gehouden kan worden met de natuurwaarden 

(natuurinclusieve landbouw). Er kunnen ook alternatieve gewassen geteeld worden en er 

kunnen proeven gedaan worden met reguliere gewassen om uit te testen welke ecologische 

waarden dit oplevert en of deze inpasbaar zijn in de landbouw. Een voorbeeld is het dunner 

inzaaien van tarwe aan de buitenranden van het perceel zodat hier meer ruimte blijft voor 

vogels in het broedseizoen. Er kan bepaald worden wat het effect is op natuur en voor de 

landbouw (oa berekenen kosten-baten) voor eventuele toekomstige vermarkting. Er kunnen 

ook oude rassen geteeld (of vermeerderd) worden om de agrarische biodiversiteit te 

behouden.  
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Foto 7. Excursie oude granen (in Zeeuwse Zesrijige wintergerst) bij Tijdelijke Natuur Yara. 

 

Foto 8. Zegegerst. 

Beheer: Jaarlijks dient een plan opgesteld te worden wat er geteeld zal worden. Het 

praktische werk kan uitbesteed worden aan de agrarische natuurvereniging, lokale 

landbouwers of loonwerker. Ecologische begeleiding (ecoloog met landbouwkennis) bij de 

werkzaamheden is noodzakelijk.  
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Bijlage 1 Informatie over Tijdelijke Natuur 
bron www.tijdelijkenatuur.nl 
 
 
De beleidslijn Tijdelijke Natuur (2015) zegt in formele bewoordingen 
Van Tijdelijke Natuur is sprake als, 

 de uiteindelijke bestemming van het terrein vast ligt, dan wel de bestemming is 
duidelijk, d.w.z. er moet overtuigend aangetoond worden dat de bestemming gaat 
veranderen en dat daarover geen discussie meer is. (Het is niet noodzakelijk dat de 
bestemming vastligt in een goedgekeurd bestemmingsplan. De bestemming van een 
terrein kan in voorkomende gevallen ook zijn vastgelegd in bij voorbeeld een 
provinciaal streekplan.) 

 die bestemming nog niet is gerealiseerd (natuurwaarden die zich ontwikkelen in een 
bestaande woonwijk of in een bestaand agrarisch gebied al dan niet als gevolg van 
agrarisch natuurbeheer worden binnen de scoop van de Green Deal niet aangemerkt 
als Tijdelijke Natuur. Agrarisch natuurbeheer vergt een geheel eigen benaderingswijze. 
Ook terreinen waarvan de toekomstige bestemming nog ter discussie staat worden, 
vanwege de onzekere factoren en actoren die dan nog spelen, niet aangemerkt als 
vallende onder het concept Tijdelijke Natuur), 

 die bestemming in de regel niet natuur is (Een uitzondering wordt gemaakt voor 
terreinen die wel de uiteindelijke bestemming natuur hebben, maar die om enigerlei 
reden nog niet definitief als zodanig kunnen worden ingericht), 

 er spontane (of op beperkte schaal geleide) natuurontwikkeling plaats vindt tussen 
het moment dat (vooraf) ontheffing is verleend voor het ruimen van de beschermde 
soorten die zich mogelijk in het gebied zullen vestigen en het moment van 
daadwerkelijke realisatie van de uiteindelijke bestemming ( N.B. De aanleg van 
tijdelijke parken, speelgelegenheden met groenvoorzieningen, plantsoenen en andere 
groenvoorzieningen vallen niet onder de definitie), 

 de natuur minimaal één jaar de tijd krijgt om zich te ontwikkelen (De termijn kan 
langer zijn omdat niet in elk jaargetijde tijdelijke natuur opgeruimd kan worden), en 

 aan noodzakelijke compensatievoorwaarden is voldaan of juridisch afdoende 
vastgelegd is hoe dat zal gebeuren. 

 
 
 
 
Wat is Tijdelijke Natuur in de praktijk? 
In de praktijk heeft u een keuze tussen ‘niets doen’ op het Tijdelijke Natuurterrein of het 
nemen van inrichtings- en of beheermaatregelen die de biodiversiteit bevorderen of extensief 
recreatief gebruik mogelijk maken. Niets doen houdt in dat u het terrein met rust laat. Wilt u 
inrichtingsmaatregelen nemen dan kan u denken aan steilwanden, poelen, het afgraven van 
een overbemeste bovenlaag (m.n. op landbouwpercelen), e.d. en aan maatregelen voor 
recreanten, zoals  een eenvoudig wandelpad. Noodzakelijk beheer is toegestaan. Denk 
daarbij aan het weghalen van opslag van bomen of  beheer uit veiligheidsoverwegingen. Het 
terrein moet begaanbaar zijn voor hulpdiensten. Ook moeten onveilige of gevaarlijke 
situaties  worden voorkomen. 
 
 
 
 
 
  

http://www.tijdelijkenatuur.nl/

