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TATA steel IJmuiden is onderdeel van de Tata Steel Group. 

TATA Steel produceert, bewerkt en distribueert hoogwaar-

dig staal. Het totale TATA steel terrein meet 750 ha. Het 

gaat hierbij om o.a. bedrijfsgebouwen, (spoor) wegen en 

opslagterreinen. Ook zijn er delen van het terrein onbe-

bouwd en liggen braak. Voor een deel van de terreinen 

bestaat de ambitie om deze in te richten ten behoeve van 

het productieproces. Omdat op het terrein beschermde 

soorten kunnen voorkomen, wordt bij de inrichting van 

deze terreinen mogelijk de Flora- en Faunawet  overtreden. 

Inzicht in het voorkomen van deze soorten is een eerste 

vereiste. Op basis van deze gegevens kan een ontheffing 

worden aangevraagd of blijkt deze niet nodig te zijn. 

Naast de wettelijke verplichtingen heeft TATA ook interesse 

in waarde van onbebouwde terreindelen waar geen ont-

wikkelambitie van toepassing is. Vraag is of deze terrein-

delen ruimte bieden aan bijzondere soorten of dit kunnen 

gaan doen. 

1. Inleiding

Deze gegevens kunnen gebruikt worden bij het nog in 

planning zijnde “landscaping” plan voor het terrein.

TATA steel heeft Natuurlijke Zaken gevraagd onderzoek te 

doen naar beschermde en bijzondere soorten. 

Het gaat daarbij om de volgende twee hoofdvragen:

1. Inzicht in het voorkomen van beschermde soorten die 

mogelijk schade ondervinden van ontwikkeling van de 

braakliggende terreinen. 

2. Inzicht in het voorkomen van bijzondere natuurwaar-

den op het TATA steel terrein. Deze gegevens kunnen 

worden gebruikt bij de “landscaping” of bij een aan-

vraag ontheffing tijdelijke natuur. 
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Fig. 2.1. Locaties ontwikkelambitie.

Fig.2.2. Ruimte voor (tijdelijke) natuur.
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2.1 Gebieden

2.1.1 Terreindelen met een ontwikkelambitie
Het eerste deel van het onderzoek betreft terreindelen waar 

TATA steel een ontwikkelambitie heeft. (figuur 2.1). Het gaat 

om terreinen die door de ligging en grootte op korte of 

langere termijn in aanmerking komen voor uitbreiding of 

nieuwbouw van installaties en bedrijfsgebouwen.

 Voor deze terreindelen is het van belang te weten of het 

voorkomen van beschermde soorten vanuit de Flora- en 

Faunawet een rol spelen of dat deze kunnen worden uitge-

sloten. 

 

2. Methoden

2.1.2 Terreindelen met mogelijkheden voor 
(tijdelijke) natuur
Naast ontwikkelambities kent het TATA steel terrein ook 

delen waar mogelijkheden liggen voor (tijdelijke) natuur. 

Deze natuurzones bieden niet alleen ruimte aan verschil-

lende planten en dieren, maar dienen ook als buffergebied 

tussen de fabrieksgebouwen en de omgeving. Wij hebben 

gekeken naar de mogelijkheden voor eventuele ruimte 

voor compenserende maatregelen die kunnen voortvloeien 

uit de ontwikkeling op terreindelen uit figuur 2.1. In figuur 

2.2. zijn deze natuurzones weergegeven. 
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Fig. 2.3. Terreindelen waar, na quickscan geen vervolgonderzoek hoefde worden uitgevoerd.

Fig. 2.4. Na quickscan onderzocht gebied.
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2.3.1 Methoden
Om de gegevens te kunnen gebruiken in het kader van 

de Flora- en Faunawet moeten deze worden verzameld 

volgens landelijk vastgestelde protocollen beschreven in 

de relevante soortenstandaards. In het kort gaat het om de 

volgende methoden voor de soortgroepen waarvan wij 

beschermde soorten verwachten:

Amfibieën
• luisteren naar kooractiviteit tijdens drie veldbezoeken 

op relatief warme, windstille avonden;

• vangen van eiersnoeren of larven met behulp van een 

steeknet (juni-juli);

Niet alleen door middel van kooractiviteiten, maar ook met behulp van schepnetten werd naar rugstreeppad gezocht.

Tabel 2.1. Overzicht van de bezoekdata en onderzochte soort-

groepen op het TATA terrein.

2.2 Quickscan
Alle terreindelen hebben wij bij het eerste bezoek, op het 

niveau van een quickscan bezocht. Bij een quickscan is het 

van belang vast te stellen of beschermde soorten zijn uit 

te sluiten of dat beschermde soorten kunnen worden ver-

wacht. Een quickscan bestaat zowel uit een literatuur studie 

als veldbezoek. Tijdens het veldbezoek wordt op basis van 

de verwachtingen uit het literatuuronderzoek gekeken of 

beschermde soorten voorkomen, zijn te verwachten of 

zijn uit te sluiten. Op de terreindelen met een ontwikke-

lambitie waar beschermde soorten niet zijn uit te sluiten 

is gericht vervolgonderzoek gedaan naar deze soorten. In 

paragraaf 2.3. zijn de methoden per soortgroep gepresen-

teerd. Een aantal terreindelen is na de quickscan niet verder 

onderzocht omdat beschermde soorten konden worden 

uitgesloten. (fig 2.3 en 2.4)

 

2.3 Soortgroepen
 Uit de quickscan die wij hebben gedaan is gebleken dat er 

vervolgonderzoek nodig was voor de volgende soortgroe-

pen;

• Amfibieën

• Reptielen

• Flora

Uit deze soortgroepen kunnen beschermde soorten in het 

terrein voorkomen. Voor elke soortgroep is een bepaald 

minimaal aantal bezoeken dat moet worden afgelegd om 

de soort aan te treffen dan wel uit te sluiten. Deze metho-

des worden hieronder per soortgroep nader toegelicht. De 

bezoekdata zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Bezoekdata 
2015 Soortgroepen

3-jun Amfibieën 
4-jun Vleermuizen 

10-jun Amfibieën
12-jun Flora, reptielen, amfibieën 
16-jun Flora, reptielen en amfibieën
17-jun Flora en reptielen

1-jul Flora, reptielen en amfibieën
9-jul Flora en reptielen

16-jul Flora en reptielen
31-jul Flora en reptielen
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Reptielen (zandhagedis)
Het protocol geeft aan dat bezoeken aan het gebied op 

daartoe geschikte, zonnige dagen in april en eind mei moe-

ten worden afgelegd. Hierbij worden geschikte (zonnige) 

delen afgezocht op zonnende dieren. Twee ronden zijn 

vaak voldoende om aan- of afwezigheid van de soort vast 

te stellen. Omdat de opdracht relatief laat werd gegeven 

zijn, volgens protocol, meer rondes afgelegd in een langere 

periode.

Flora
Bezoek in de voor de “voor de hand liggende soorten’ 

bloeitijd.

Overige data
Naast de hierboven beschreven soortgroepen zijn ook 

opvallende soorten uit andere groepen genoteerd, waar 

mogelijk. 

Insecten
Er is tijdens alle bezoeken gelet op (dus niet gericht ge-

zocht naar) het voorkomen van vlinders en libellen. 

Broedvogels
Gezien het tijdstip van het jaar is er geen broedvogelkar-

tering uitgevoerd. Opvallende waarnemingen zijn wel 

genoteerd. 

Vleermuizen 
Voor vleermuizen is 1 keer (4 juni) op het terrein gereden 

met een batlogger. Deze batlogger legt vleermuisgeluiden 

vast die achteraf met een computerprogramma kunnen 

worden geanalyseerd.

Overige gegevensbronnen
Naast het veldonderzoek is ook gebruik gemaakt van histo-

rische gegevens van TATA Steel (van Bruggen & Van Eykelen 

1975) en van openbare gegevens vanuit waarneming.nl en 

telmee.nl.
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Foto 3.1 De rugstreeppad.

Fig. 3.1. Voortplantingsbiotoop rugstreeppad.
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3.1 Beschermde soorten

3.1.1 Amfibieën (rugstreeppad)
[Foto 3.1]

Op het Tata terrein zijn verschillende plekken geschikt 

voor de rugstreeppad. RVO (2014) geeft aan dat de soort 

een voorkeur heeft voor terreinen met een hoge natuur-

lijke of door mensen ingebrachte dynamiek. Denk hierbij 

aan braakliggende bouwterreinen, groeven en zand- en 

kleiafgravingen. Vaak is er een goed vergraafbare bodem 

aanwezig en is er bouwmateriaal om onder te schuilen.

Er zijn verschillende typen verblijfplaatsen te onderschei-

den:

• Voortplanting

De rugstreeppad kiest vaak voor ondiepe, meestal geheel 

vegetatieloze, vaak tijdelijke, watertjes. Voorbeelden zijn vol-

gelopen greppels, regenplassen, afgravingen en rijsporen. 

• Zomer en winterverblijfplaatsen

Deze verblijfplaatsen bevinden zich op hoogwatervrije ter-

reinen. Als verblijfplaatsen kunnen bestaande ruimtes be-

nut worden, zoals muizenholletjes. Vaak graven rugstreep-

padden zich zelf in vergraafbare bodem in of schuilen 

onder elementen zoals tegels, pellets en tractorbanden. De 

winterverblijven dienen vorstvrij en boven het grondwater 

gelegen te zijn. Een rugstreeppad heeft meerdere zomer-

verblijfplaatsen die hij in die periode wisselend in gebruik 

heeft. Ook van jaar tot jaar kunnen de verblijfplaatsen 

binnen het leefgebied wisselen.

Tijdens het onderzoek hebben wij op het TATA terrein één 

voortplantingsplek aangetroffen (figuur 3.1). Ruimte voor 

zomer- en winterverblijfplaatsen is op veel plekken te 

vinden. 

3. Resultaten
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3.1.2 Reptielen (zandhagedis)

In figuur 3.2. is aangegeven waar zandhagedissen zijn 

aangetroffen binnen het eigendom van TATA steel. De 

actieradius van zandhagedissen is beperkt tot een paar 

honderd meter. Voor vrouwtjes gaat het om 100 meter, voor 

mannetjes om 500 meter (RVO 2014). In de figuur is een 

afstand van 300 meter aangegeven rond de aangetroffen 

individuen. Hiermee is de actieradius van de zandhagedis-

sen af te lezen. 

Fig. 3.2. Actieradius zandhagedis op het TATA terrain.
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Fig. 3.3. Verspreiding hondskruid.

Foto 3.2. Hondskruid.

3.1.3 Flora
Hondskruid

In figuur 3.3. is de verspreiding van hondskruid weergege-

ven. Hondskruid is niet alleen een beschermde soort, maar 

staat ook als gevoelig op de Rode Lijst. Noord Holland is 

voor hondskruid een belangrijke provincie. Buiten Noord 

Holland wordt de soort nog wel in Zuid Limburg en in het 

deltagebied gevonden. (van de Riet et.al. 2014) Op het TATA 

steel terrein komt de soort zowel binnen als buiten het 

hek voor. De soort wordt begeleid door soorten als echt 

bitterkruid, bitterkruidbremraap, smal fakkelgras en gewone 

rolklaver. 



18 Foto 3.3. De rietorchis

Fig. 3.4. Verspreiding rietorchis

Rietorchis

Op kaart 3.4 is aangegeven waar de rietorchis wordt aange-

troffen. Hoewel het een van de meest algemene orchidee-

ensoorten is, is de soort toch beschermd. Ze staat op tabel 

2 van Flora- en Faunawet. Rietorchis is kenmerkend voor 

zonnige tot licht beschaduwde plaatsen. De plant staat bij 

voorkeur op plekken die nat zijn en slechts oppervlakkig 

uitdrogen (Weeda et. al. 1994) . Op het TATA terrein wordt 

de rietorchis gevonden op plekken met riet, padderus en 

ruwe bies. 

De bijenorchis is op één locatie aangetroffen. Overigens 

stond de soort buiten het onderzoeksgebied. De soort is 

beschermd en staat in tabel 2 van de Flora- en Faunawet. 

Weeda et al (1994) geven aan dat deze soort vaak groeit op 

kalkrijke plaatsen die door de mens zijn beïnvloed. Dat gaat 

voor deze groeiplaats ook op. 
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Foto 3.4. De bijenorchis.

Fig. 3.5. Verspreiding bijenorchis.
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Moeraswespenorchis

In het meest noordelijke onderzoeksgebied staat een 

redelijk grote populatie moeraswespenorchissen. Het gaat 

om een paar honderd exemplaren. Ondanks de verstoorde 

en geroerde bodem zijn de groeiplaatsen van deze soort 

op het TATA terrein bijna “uit het boekje”. Ze wordt bege-

leid door soorten als waternavel, fioringras, watermunt en 

plaatselijk parnassia. 

Foto 3.5. Moeraswespenorchis.

Fig. 3.6. Verspreiding Moeraswespenorchis.



21

Natuuronderzoek TATA Steel - 2015 - M. Witteveldt & C. van den Tempel

Foto 3.6. Parnassia.

Fig. 3.7. Verspreiding parnassia.

Parnassia

Op dezelfde locatie als de moeraswespenorchis is de par-

nassia te vinden. Het gaat om enkele exemplaren. Parnassia 

is beschermd volgens tabel 2 van de Flora- en Faunawet.
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3.1.4 Overige soorten
Er zijn uit andere soortgroepen geen beschermde soorten 

aangetroffen. Uit de quickscan kunnen we nog wel het 

volgende opmerken:

Broedvogels
Er kan niet worden uitgesloten dat er plaatselijk vogels 

broeden op te ontwikkelen locaties. Er zijn grondbroeders 

gezien al scholekster en patrijs en in alles bomen en strui-

ken kunnen verschillende soorten vogels broeden. Vrijwel 

alle broedvogels zijn beschermd volgens de Flora- en 

Faunawet (zgn. tabel 3 soorten).

Vleermuizen
Hoewel er weinig vleermuizen zijn waargenomen met 

de batlogger, kunnen we niet uitsluiten dat vleermuizen 

gebouwen op het TATA steel terrein gebruiken als verblijf-

plaats. Het kan gaan om zomer- en winterverblijven.

Insecten
Hoewel het terrein rijk is aan vlinders zijn geen beschermde 

of bedreigde soorten gezien. Ook zijn er beschermde of 

bijzondere libellen gezien. Er is achter niet gericht gezocht 

naar deze soorten. Het is dus niet uit te sluiten dat er be-

schermde of bedreigde vlinders voorkomen. Het gaat dan 

mogelijk om de keizersmantel en de gevlekte witsnuitlibel.

(Korst)mossen
In 2015 hebben Henk Siebel en André Aptroot een deel van 

het TATA terrein onderzocht op korst mossen en bladmos-

sen. De gegevens van hun onderzoek staan in bijlage 1 en 2 

weergegeven.

Op een aantal locaties is de Rode Lijstsoort Kalkpurpersteel-

tje aangetroffen.
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4. Consequenties Flora- en Faunawet 

Rugstreeppad
Ontwikkelen van dit deelgebied houdt in dat er voortplan-

tingshabitat van de rugstreeppad verloren gaat. Indien 

ontwikkeling noodzakelijk is, dan kan dit alleen met een 

ontheffing worden geregeld. Ook is het terrein geschikt als 

zomer en als winterverblijf voor deze soort. 

Belangrijk is dat leefgebied dat wordt vernietigd door de 

activiteit tijdig wordt gecompenseerd. Padden kunnen 

worden verplaatst naar dit nieuwe leefgebied. Ook kan het 

mogelijk zijn dat op de te ontwikkelen locatie voorzienin-

gen worden getroffen om leefgebied voor rugstreeppad te 

compenseren. Dit kunnen eenvoudige middelen zijn zoals 

een ondiepe betonnen bak waar water in staat (voortplan-

tingsbiotoop).

Overigens is er op het TATA terrein voldoende gebied waar 

de dieren in de zomer en winter kunnen verblijven. Er moet 

wel voor gezorgd worden dat er tijdens de werkzaamheden 

wordt voorkomen dat rugstreeppadden worden gedood of 

verstoord. 

4.1 Uitwerking per deelgebied

4.1.1 Deelgebied 10
In dit deelgebied zijn met zekerheid rugstreeppad en rietor-

chis vastgesteld. Broedvogels zijn goed mogelijk en zeker 

niet uit te sluiten. 

Als ontwikkeling van dit deelgebied aan de orde is, zal er 

dus met deze groepen en soorten rekening gehouden 

moeten worden.

Broedvogels
Voor broedvogels zijn drie mogelijkheden:

• Het terrein wordt voor inrichting of gebruik ongeschikt 

gemaakt voor broedvogels. Deze maatregelen starten 

tijdig voor het broedseizoen. Denk hierbij aan het 

plaatsen van vlaggen of frequent bewerken van de 

grond.

• De werkzaamheden worden aangepast aan het broed-

seizoen.

• Er wordt vooronderzoek aan broedvogels verricht. Bij 

het ontbreken van broedvogels kunnen de werkzaam-

heden doorgang vinden.

Fig. 4.1. Overzicht deelgebieden.
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Rietorchis
Ontwikkelen van dit deelgebied houdt in dat er groeiplaat-

sen van rietorchis verloren gaan. Indien ontwikkeling nood-

zakelijk is, dan kan dit alleen met een ontheffing worden 

geregeld. Het verplaatsen van exemplaren van deze soort 

maakt onderdeel uit van de ontheffing. De meest geschikte 

plek is locatie 23 in het noorden. Op deze plek groeien al 

enkele exemplaren rietorchis. Deze plek is dus geschikt. 

Conclusie: ontwikkeling van dit deelgebied houdt in 
dat er zeker compenserende en mitigerende maat-
regelen nodig zijn. Betrek daarom tijdig de Flora- en 
Faunawet als ontwikkeling van dit deelgebied aan de 
orde is. 

4.1.2 Deelgebied 11, 12, 13, 14, 15 en 16
Er zijn tijdens dit onderzoek geen beschermde soorten 

aangetroffen. Broedvogels zijn niet uit te sluiten. Bij de ont-

wikkeling van dit gebied moet rekening gehouden worden 

met broedvogels. Zo werd in deelgebied 11 een patrijs met 

jongen waargenomen. De volgende mogelijkheden zijn er:

• Het terrein wordt door inrichting of gebruik ongeschikt 

gemaakt voor broedvogels. Deze maatregelen starten 

tijdig voor het broedseizoen. Denk hierbij aan het 

plaatsen van vlaggen of frequent bewerken van de 

grond.

• De werkzaamheden worden aangepast aan het broed-

seizoen.

• Er wordt vooronderzoek aan broedvogels verricht. Bij 

het ontbreken van broedvogels kunnen de werkzaam-

heden doorgang vinden.

4.1.3 Deelgebied 17
Hondskruid
Ontwikkelen van dit deelgebied houdt in dat deze groei-

plaats verloren gaat. Indien ontwikkeling noodzakelijk is, 

dan kan dit alleen met een ontheffing worden geregeld. 

Het verplaatsen van exemplaren van deze soort maakt on-

derdeel uit van de ontheffing. Omdat de soort op deze plek 

niet op origineel duinzand groeit, maar op zinkrijk substraat 

kan dit mogelijk het verplaatsen wat bemoeilijken. Er gaat 

met het verplaatsen van individuen van hondskruid moge-

lijk ook grond mee en deze grond kan als vervuild kunnen 

worden aangemerkt. Een goede mogelijkheid is het stuk 

TATA terrein buiten het hek, nabij het kunstpark. Ook hier is 

bewerkte grond te vinden en groeien enkele exemplaren 

hondskruid.

Broedvogels zijn niet uit te sluiten. Bij de ontwikkeling van 

dit gebied moet rekening gehouden worden met broedvo-

gels. De volgende mogelijkheden zijn er:

• Het terrein wordt door inrichting of gebruik ongeschikt 

gemaakt voor broedvogels. Deze maatregelen starten 

tijdig voor het broedseizoen. Denk hierbij aan het 

plaatsen van vlaggen of frequent bewerken van de 

grond.

• De werkzaamheden worden aangepast aan het broed-

seizoen.

• Er wordt vooronderzoek aan broedvogels verricht. Bij 

het ontbreken van broedvogels kunnen de werkzaam-

heden doorgang vinden.

Conclusie: ontwikkeling van dit deelgebied houdt in 
dat er zeker compenserende en mitigerende maatrege-
len nodig zijn. Betrek daarom tijdig de Flora- en Fauna-
wet als ontwikkeling van dit deelgebied aan de orde is

4.1.4 Deelgebied 21
Dit deelgebied bevindt zich buiten het hek van TATA steel. 

Het gebied kent geen ontwikkelambitie. We geven echter 

wel aan welke beschermde planten en dieren hier wor-

den aangetroffen zodat duidelijk is welke ruimte er is om 

bijvoorbeeld in dit deelgebied compensatiemaatregelen uit 

te voeren.

Flora
Voor wat betreft flora komen hier lange ereprijs, rapunzel-

klokje, veldsalie en wilde marjolein voor. Deze plantensoor-

ten zijn allen beschermd volgens tabel 2 van de Flora- en 

Faunawet. 

Broedvogels
Er is niet gekeken naar broedvogels, maar die zullen zeker in 

dit bos broeden. Het kan zowel gaan om vogels die alleen 

tijdens het broedseizoen zijn beschermd als nesten die 

jaarrond zijn beschermd.

Voor broedvogels zijn drie mogelijkheden:

• Het terrein wordt voor inrichting of gebruik ongeschikt 

gemaakt voor broedvogels. Deze maatregelen starten 

tijdig voor het broedseizoen. Denk hierbij aan het 

plaatsen van vlaggen of frequent bewerken van de 

grond.

• De werkzaamheden worden aangepast aan het broed-

seizoen.

• Er wordt vooronderzoek aan broedvogels verricht. Bij 

het ontbreken van broedvogels kunnen de werkzaam-

heden doorgang vinden.

Vleermuizen
Er is niet naar vleermuizen gekeken. Het kan niet worden 

uitgesloten dat er verblijfplaatsen van vleermuizen in het 

bos voorkomen. 
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Als werkzaamheden in het bos noodzakelijk zijn, zal met 

deze soortgroepen rekening moeten worden gehouden.

Deelgebied 21 is geen voorkeurslocatie voor wat betreft 

ontwikkeling.

4.1.5 Deelgebied 22
Zandhagedis
In dit deelgebied wordt zandhagedis aangetroffen. 

Hondskruid
Ontwikkelen van dit deelgebied houdt in dat deze groei-

plaats verloren gaat. Indien ontwikkeling noodzakelijk is, 

dan kan dit alleen met een ontheffing worden geregeld. 

Het verplaatsen van exemplaren van deze soort maakt 

onderdeel uit van de ontheffing..

Broedvogels
Broedvogels zijn niet uit te sluiten. 

Voor broedvogels zijn drie mogelijkheden:

• Het terrein wordt voor inrichting of gebruik ongeschikt 

gemaakt voor broedvogels. Deze maatregelen starten 

tijdig voor het broedseizoen. Denk hierbij aan het 

plaatsen van vlaggen of frequent bewerken van de 

grond.

• De werkzaamheden worden aangepast aan het broed-

seizoen.

• Er wordt vooronderzoek aan broedvogels verricht. Bij 

het ontbreken van broedvogels kunnen de werkzaam-

heden doorgang vinden.

Vleermuizen
Er is niet naar vleermuizen gekeken. Het kan niet worden 

uitgesloten dat er verblijfplaatsen van vleermuizen in het 

bos voorkomen.

Deelgebied 22 is geen voorkeurslocatie voor ontwikkeling.

4.1.6 Deelgebied 23
Broedvogels
Het terrein wordt gebruikt als broedbiotoop voor oever-

zwaluw. Er is één steilwand aan de noordkant van het 

terrein waar diverse nestholtes te vinden zijn. Overige 

broedvogels zijn niet uit te sluiten.

Flora
Het gaat op deze locatie om rietorchis, moeraswespenor-

chis en parnassia. Alle drie de soorten zijn beschermd onder 

tabel 2 van de Flora- en Faunawet. Bij werkzaamheden 

op dit terrein moet met deze soorten rekening worden 

gehouden.

Zandhagedis
Dit deelgebied is het enige gebied binnen het hek waar 

zandhagedissen zijn aangetroffen. 

Overige soorten
Er zijn geen overige beschermde soorten aangetroffen. 

Het voorkomen van vleermuizen in het bosje is niet op 

voorhand uit te sluiten.

Deelgebied 23 is geen voorkeurslocatie voor wat betreft 

ontwikkeling.

4.1.7 Deelgebied 24, 25 en 26
Er zijn tijdens dit onderzoek geen beschermde soorten 

aangetroffen. Broedvogels zijn niet uit te sluiten.

Voor broedvogels zijn drie mogelijkheden:

• Het terrein wordt voor inrichting of gebruik ongeschikt 

gemaakt voor broedvogels. Deze maatregelen starten 

tijdig voor het broedseizoen. Denk hierbij aan het 

plaatsen van vlaggen of frequent bewerken van de 

grond.

• De werkzaamheden worden aangepast aan het broed-

seizoen.

• Er wordt vooronderzoek aan broedvogels verricht. Bij 

het ontbreken van broedvogels kunnen de werkzaam-

heden doorgang vinden.

4.1.8 Deelgebied 31
Dit terreindeel kon tijdens het veldwerk niet worden be-

zocht. Beschermde plantensoorten worden niet verwacht, 

maar kunnen niet worden uitgesloten. Ook broedvogels 

zijn niet uit te sluiten.

Voor broedvogels zijn drie mogelijkheden:

• Het terrein wordt voor inrichting of gebruik ongeschikt 

gemaakt voor broedvogels. Deze maatregelen starten 

tijdig voor het broedseizoen. Denk hierbij aan het 

plaatsen van vlaggen of frequent bewerken van de 

grond.

• De werkzaamheden worden aangepast aan het broed-

seizoen.

• Er wordt vooronderzoek aan broedvogels verricht. Bij 

het ontbreken van broedvogels kunnen de werkzaam-

heden doorgang vinden.

4.1.9 Deelgebied 32
Er zijn tijdens dit onderzoek geen beschermde soorten 

aangetroffen. Broedvogels zijn niet uit te sluiten.

Voor broedvogels zijn drie mogelijkheden:

• Het terrein wordt voor inrichting of gebruik ongeschikt 

gemaakt voor broedvogels. Deze maatregelen starten 

tijdig voor het broedseizoen. Denk hierbij aan het 
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Foto 4.1. Steilwand met diverse nestholtes.

plaatsen van vlaggen of frequent bewerken van de 

grond.

• De werkzaamheden worden aangepast aan het broed-

seizoen.

• Er wordt vooronderzoek aan broedvogels verricht. Bij 

het ontbreken van broedvogels kunnen de werkzaam-

heden doorgang vinden.

4.1.10 Deelgebied 34
Op deze locatie groeit de grote kaardebol. Deze soort is 

beschermd volgens het regime van tabel 1 van de Flora- en 

Faunawet. Dat betekent dat deze soort bij bepaalde activi-

teiten verstoord mag worden zonder dat daar vooraf een 

ontheffing voor is verkregen. Het gaat daarbij om ‘Beheer 

en onderhoud’, ‘Bestendig gebruik’ en ‘Ruimtelijke ontwik-

keling’. 

Broedvogels zijn niet uit te sluiten. Bij de ontwikkeling van 

dit gebied moet rekening gehouden worden met broedvo-

gels. De volgende mogelijkheden zijn er:

• Het terrein wordt door inrichting of gebruik ongeschikt 

gemaakt voor broedvogels. Deze maatregelen starten 

tijdig voor het broedseizoen. Denk hierbij aan het 

plaatsen van vlaggen of frequent bewerken van de 

grond.

• De werkzaamheden worden aangepast aan het broed-

seizoen.

4.1.11 Deelgebied 35
Dit terreindeel kon tijdens het veldwerk niet worden 

bezocht, maar alleen van buiten en luchtfoto’s worden 

bekeken. Beschermde soorten kunnen vanwege de aard en 

ligging van het terrein worden uitgesloten.

4.1.12 Deelgebied 37
Er zijn tijdens dit onderzoek geen beschermde soorten aan-

getroffen. Broedvogels zijn in de bosjes niet uit te sluiten. 

Voor broedvogels zijn drie mogelijkheden:

• Het terrein wordt voor inrichting of gebruik ongeschikt 

gemaakt voor broedvogels. Deze maatregelen starten 

tijdig voor het broedseizoen. Denk hierbij aan het 

plaatsen van vlaggen of frequent bewerken van de 

grond.

• De werkzaamheden worden aangepast aan het broed-

seizoen.

• Er wordt vooronderzoek aan broedvogels verricht. Bij 

het ontbreken van broedvogels kunnen de werkzaam-

heden doorgang vinden.

4.1.13 Gebouwen
Tijdens het veldwerk bleek dat op een aantal van de 

ontwikkellokaties ook leegstaande gebouwen staan. Wij 

kunnen niet uitsluiten dat deze gebouwen beschermde 

soorten huisvesten. Het gaat dan voornamelijk om vleer-
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muizen en mogelijk vogels (huismus, gierzwaluw etc). Deze 

soorten en hun verblijfplaatsen zijn jaarrond beschermd. 

Als sloop of renovatie van deze gebouwen aan de orde is, 

adviseren wij om onderzoek te doen naar deze soorten. 

4.2 Ontwikkelingen in de toekomst en tijdelijke 
natuur 
Door de dynamiek op het TATA terrein ontstaan en verdwij-

nen regelmatig biotopen van beschermde soorten zoals 

rugstreeppad, maar ook orchideeën. Als deze terreinen op-

nieuw ontwikkeld moeten worden moet rekening gehou-

den worden met deze soorten. Het kan zijn dat telkens een 

ontheffing moet worden aangevraagd voor deze soorten. 

Een mogelijke oplossing voor dit probleem is de ontheffing 

tijdelijke natuur. 

Met een ontheffing voor tijdelijke natuur mag de natuur 

op het terrein zijn gang gaan en weer verwijderen zodra 

ontwikkelingen nodig zijn. 

Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan de 

ontheffing tijdelijke natuur:

• De bestemming van het terrein hoeft nog niet vast 

te liggen in een bestemmingsplan, maar mag geen 

natuur zijn.

• Zijn er al beschermde soorten op het terrein? Dan 

moet u zich houden aan de regels die daarvoor gel-

den.

• De tijdelijke natuur mag ontstaan door niets te doen, 

maar er mogen ook tijdelijke voorzieningen aange-

bracht worden waardoor soorten zich er gaan vesti-

gen. Hiermee stimuleert u de natuur. 

• Het terrein is minimaal 1 voortplantingsseizoen of 

groeiseizoen beschikbaar voor tijdelijke natuur

Deze elementen kunnen worden ingebracht bij een mo-

gelijk op te stellen visie over het groen op het TATA terrein 

(landscaping).

4.3 Ontwikkelingen, soortmanagementsplan en 
“generieke ontheffing”
Naast een ontheffing tijdelijke natuur bestaat ook de 

mogelijkheid om een soort van generieke ontheffing aan te 

vragen. De basis van deze ontheffing is dat door een inves-

tering in onderzoek en in maatregelen soortenbescherming 

in een gebied langjarig geborgd kan worden.

Een van de hulpmiddelen is het soortmanagementsplan 

(SMP). Een SMP is een plan of programma waar de bestaan-

de en de potentiële biodiversiteit in verband gebracht 

wordt met de voorziene ruimtelijke ontwikkelingen en 

waarin de uit te voeren maatregelen staan beschreven. In 

een SMP wordt de methode beschreven waarmee de ver-

spreidingsgegevens van één of meer beschermde soorten 

voor het gehele grondgebied van de gemeente in kaart 

worden gebracht. Vervolgens worden de resultaten hiervan 

‘gespiegeld’ aan de wensen op het gebied van ruimtelijke 

ontwikkeling in de gemeente. Een SMP beschrijft het voor-

komen van soorten en de staat van instandhouding ervan. 

Het beschrijft cruciale verblijfsgebieden, ruimtelijke ontwik-

kelingen, kansen voor de betreffende soorten en maatrege-

len die nodig zijn om een goede staat van instandhouding 

voor de betrokken soorten te kunnen realiseren. Een SMP 

beschrijft ook de knelpunten en geeft aan met welke maat-

regelen deze op te lossen zijn. (Kaales, 2013).

Het nog op te stellen landscapingsplan leent zich bij uitstek 

om de uitkomsten van dit onderzoek te combineren met 

toekomstwensen en zo een soortmanagementsplan op te 

stellen ter onderbouwing van een mogelijke ontheffing. 

4.4 Casus 2016, nieuwe hal
Begin 2016 bleek dat er, buiten de eerder aangegeven 

ontwikkelzones, behoefte was aan de ontwikkeling van een 

nieuwe hal (zie figuur 4.2). De vraag die daarbij van belang 

was, hoe gaat TATA hiermee om in relatie tot de Ffwet?

4.4.1 Generieke ontheffing of ontheffing 
tijdelijke natuur
Als er sprake is van een Generieke ontheffing of ontheffing 

tijdelijke natuur, kan de locatie in principe worden be-

bouwd zonder aparte ontheffingsaanvraag. Aandachtspunt 

is wel het ongeschikt maken van het gebied voor broedvo-

gels (vogels mogen ook met deze ontheffing niet worden 

verstoord tijdens het broeden). 

Momenteel is er geen sprake van een generieke ontheffing 
of ontheffing tijdelijke natuur.

4.4.2 Geen generieke ontheffing of ontheffing 
tijdelijke natuur
Als er geen generieke ontheffing of ontheffing tijdelijke na-

tuur is, moeten de “standaard stappen worden doorlopen. 

Deze stappen moeten telkens per ontwikkeling worden 

doorlopen. 

Quickscan:

Tijdens een quickscan wordt op de projectlokatie beoor-

deeld of er beschermde soorten in het geding kunnen zijn. 

Er zijn drie mogelijk uitkomsten van een quickscan:

1. Er zijn zeker geen beschermde soorten te verwachten; 

het project kan doorgaan

2. Er zijn zeker beschermde soorten te verwachten; er 

moeten mitigerende dan wel compenserende maat-

regelen worden uitgevoerd. Een ontheffingsaanvraag 

kan aan de orde zijn (duurt 13-26 weken)

3. Het is niet zeker of er beschermde soorten voorkomen; 
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er moet aanvullend onderzoek worden gedaan. Daar-

na is duidelijk of er wel of geen beschermde soorten 

voorkomen en of het project met of zonder ontheffing 

kan doorgaan. Het onderzoek kan soms bijna een jaar 

duren

Nieuwe loods
Op basis van ons veldwerk is bekend welke beschermde 

soorten voor (kunnen) komen op het TATA terrein. Het pro-

jectgebied lijkt ongeschikt voor zandhagedis en rugstreep-

pad. Het voorkomen van beschermde planten en vogels 

kunnen we niet uitsluiten. 

Als er buiten de broedtijd kan worden gewerkt is het 

voorkomen van broedvogels geen beletsel. Voor planten 

moet echter in de bloeitijd worden vastgesteld of er geen 

beschermde soorten voorkomen.

Fig. 4.2. Beoogde locatie van de nieuwe loods.
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32 Foto 5.1.Bossen.
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5. Natuurwaarden TATA Steel terrein

Omdat er niet alleen is gekeken naar beschermde soorten, 

maar ook naar kenmerkende en bijzondere soorten, kunnen 

ook de relevante gebieden worden gewaardeerd voor wat 

betreft natuurwaarden. Voor de bruikbaarheid voor beheer 

en “landscaping” hebben we er voor gekozen de natuur-

waarden in termen van biotopen te presenteren.

5.1 Beschrijving biotopen
Op basis van de inventarisatiegegevens kunnen de on-

derzochte terreindelen worden ingedeeld in een aantal 

verschillende biotopen.

Per biotoop geven we een korte omschrijving van het 

biotoop. Hierin worden kenmerkende of bijzondere soorten 

aangegeven en de milieu-eisen die het biotoop stelt. 

Vervolgens gaan we in op het beheer dat eventueel nood-

zakelijk is voor het voortbestaan van het biotoop. Tot slot 

presenteren we ook een kaart met de verspreiding van het 

biotoop op het TATA terrein.

Figuur 5.1. Biotopen op het TATA terrein..

5.1.1 Bossen
Beschrijving
Verspreid over het gehele TATA terrein zijn bossen en bosjes 

te vinden. Het gaat vaak om aangeplante bossen met soor-

ten als ratelpopulier witte abeel en ruwe berk. De bosjes 

zijn arm aan plantensoorten en worden in de ondergroei 

gekenmerkt door soorten die een voorkeur hebben voor 

stikstofrijke omstandigheden. Het gaat dan om bramen 

en brandnetels. Wel worden regelmatig besdragende 

soorten als meidoorn en lijsterbes aangetroffen. Hoewel ze 

floristisch redelijk arm zijn kunnen de bosjes wel van belang 

zijn voor broedvogels en mogelijk vleermuizen. Tijdens 

het uitgevoerde onderzoek zijn echter geen gegevens van 

broedvogels verzameld. 

Wel werden groene specht, grote bonte specht, sperwer 

en buizerd waargenomen. Alle vier soorten die in bosjes op 

het terrein kunnen broeden.
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Foto 5.2. Beheer.

Foto 5.3. Open duinvegetaties.
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Beheer
Voor het instandhouden van bos zijn weinig beheermaatre-

gelen noodzakelijk. Op plekken waar gewandeld kan wor-

den of waar bossen grenzen aan (spoor)wegen is beheer 

ten behoeve van de veiligheid noodzakelijk. Kansen voor 

vergroten van natuurwaarden liggen vooral in het vergro-

ten van mantel en zoomvegegaties. Hiervoor worden bo-

men aan de rand gekapt en krijgen struiken als meidoorn 

meer ruimte. Mantel en zoomvegetaties bieden ruimte aan 

insecten, kleine zoogdieren en vogels. Tot slot is het van 

belang om dood hout zo veel mogelijk te laten liggen.

 

5.1.2 Open duinvegetaties
Beschrijving
Soms op volkomen onnatuurlijk substraat, zoals kalkrijk 

zinkslib, worden op het TATA terrein open duinvegetaties 

aangetroffen. Het gaat dan om begroeiingen met zandzeg-

ge, geel walstro zanddoddegras, muurpeper, schapenzu-

ring, gewoon biggenkruid. De meest zeldzame soort in dit 

biotoop is het hondskruid. De soort groeit in vegetaties met 

echt bitterkruid, bitterkruidbremraap, smal fakkelgras en 

wondklaver. Zoals in een open duin mag worden verwacht, 

komen konijn, vos, blauwvleugelsprinkhaan en ook zandha-

gedis (alleen aan de randen) hier voor. 

Beheer
Onder dynamische omstandigheden hoeven open duinen 

niet te worden beheerd om in stand te blijven. Ook bij 

voldoende (konijnen)begrazing kan open duin lang stand 

houden. Op een aantal plaatsen groeit het open duin op 

het TATA terrein dicht met duindoorn en bomen. Mogelijke 

beheermaatregelen zijn begrazen, plaggen en verwijderen 

van bomen en struiken.

 

Foto 5.4 Vochtige duinvalleien.

5.1.3 Vochtige duinvalleien
Beschrijving
Op een paar lokaties zijn vegetaties te vinden die tot de 

vochtige duinvalleien horen. In alle gevallen zijn het onna-

tuurlijke situaties. Het gaat om vegetatie van open water 

en rietlanden tot meer gesloten kruidachtige vegetatie tot 

door kruipwilg gedomineerde vegetaties. De vochtige duin-

valleien op het TATA terrein zijn de plekken waar de meeste 

bijzondere en beschermde soorten zijn aangetroffen. Het 

gaat om plantensoorten als moeraswespenorchis, rietorchis, 

parnassia, fraai duizenguldenkruid, en waterpunge. Voor de 

voorplanting van de rugstreeppad zijn de delen met open 

water van belang. Meer algemene soorten die hier worden 

aangetroffen zijn groene kikker en gewone pad.

Beheer
Pionierstadia (open water, vegetaties met waterpunge) 

kunnen zeer lang stand houden zonder beheer. Voor latere 

stadia is voor het in stand houden een bepaalde mate van 

beheer noodzakelijk. 

Denk hierbij aan maaien of begrazen. Begrazing door 

konijnen kan soms voldoende zijn. Als naar de gebruikte 

luchtfoto’s wordt gekeken en naar de huidige situatie is de 

indruk wel dat op het TATA terrein konijnenbegrazing niet 

voldoende is. Behoud van de vochtige duinvalleien kan 

alleen met beheer worden bereikt.
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5.1.4 Duindoornstruweel
Beschrijving
Op het hele terrein is duindoorn te vinden. Op enkele plek-

ken zijn ze vegetatievormend. Het gaat om relatief soorten-

arme begroeiingen. Ze hebben voorkeur voor een stik-

stofrijke bodem. Naast duindoorn worden ook vaak liguster 

vlier en meidoorn aangetroffen. Op de bodem worden 

andere stikstofminnende planten aangetroffen zoals kleef-

kruid en brandnetel. Duindoorn is in de trektijd van belang 

voor vogels die zich te goed aan de vele bessen van deze 

struik. Op plekken waar duindoorn grenst aan open zand 

biedt deze dekking aan zandhagedis. Ouder duindoornstru-

weel kan van belang zijn voor bijzondere (korst)mossen.

Beheer
Duindoornstruwelen kunnen lang in stand blijven zonder 

beheer. Uiteindelijk kan in duindoornstruweel bos ontstaan. 

Begrazing door konijnen kan een belangrijke rol spelen bij 

de instandhouding van het struweel.

 

5.1.5 Kruidenrijke graslanden en 
pioniervegetaties
Beschrijving
De meest in het oog springende vegetatie van dit biotoop 

is die van slangenkruid. Het gaat om warmteminnende pio-

nierruigtes die op vooral lichte en droge groeiplaatsen is te 

vinden (Schaminée et al, 2010) . Veel (recent) braakliggende 

Foto 5.5. Duindoorn.

Foto 5.6. Zwarte toorts.
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Foto 5.7. Beeld van een berm en spoorwegtalud op het TATA terrein.

terreindelen, maar ook bermen zijn begroeid met deze 

vegetatie. Naast het al genoemde slangenkruid wordt op 

het TATA terrein ook vlasbekje, wilde reseda koningskaars 

en (middelste) teunisbloem voor. Verder ook witte honing-

klaver, zwarte toorts en boerenwormkruid Het gaat dan 

wel niet om de meest zeldzame flora, maar deze vegetaties 

worden gekenmerkt door veel (bloemrijke) kruiden en zijn 

daarmee van groot belang voor allerlei insecten. 

Beheer
Bij het wegvallen van dynamiek gaan deze biotopen over 

in duindoornstruweel of duinrietruigtes, waarna er bos kan 

ontstaan. Een periodieke verstoring is nodig voor het voort-

bestaan van dit biotoop. Dit kan door erosie, maar ook door 

konijnenactiviteit of menselijke ingrijpen. Als de terreinen 

gedomineerd gaan worden door grassen of duindoorn, kan 

makkelijk machinaal de grond weer opengewerkt worden 

waardoor opnieuw pioniervegetaties kunnen ontstaan. 

Gezien de dynamiek op het TATA terrein is de verwachting 

dat er altijd wel ruimte is voor dit biotoop.

 

5.1.6 Bermen en spoorwegen
Beschrijving
Deze biotopen vielen buiten de scope van het onderzoek, 

maar wel kan het volgende worden opgemerkt. Het talud 

van de spoorwegen is redelijk breed, niet steil en bestaat 

uit grasachtige vegetatie met kruiden. Ze worden extensief 

beheerd. Vanwege veiligheidseisen worden de spoortaluds 

weinig betreden. Ook langs de wegen op het terrein is er 

in de bermen ruimte voor kruiden. De bermen en spoor-

wegen verzorgen zo verbindingen op het TATA terrein en 

zijn ook van belang als nectarbron voor bijen, hommels en 

vlinders. 

Beheer
Dit biotoop blijft in stand door een extensief, maar regel-

matig maaibeheer. Om waardevol te blijven voor insecten 

en andere dieren is het van belang dat er “overhoekjes” 

ontstaan, wisselende plekken waar het maaien wordt 

overgeslagen.
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5.2 Kansen voor (tijdelijke) natuur, advies voor 
het landscapingplan
Het uitgevoerde onderzoek geeft ook inzicht in het belang 

van het TATA terrein voor verschillende soorten en bio-

topen. TATA steel heeft de ambitie om voor het terrein een 

zogenaamd “landscaping” plan op te laten stellen. In dit 

hoofdstuk geven wij aan wat, wat ons betreft de elementen 

in het terrein zijn waar op ingezet zou kunnen worden. 

5.2.1 Kansen op landschappelijk niveau
Landschapsecologisch behoort het TATA terrein tot de 

duinen. Door de ligging en omvang zijn alle onderdelen 

van het duin hier te verwachten, behalve de zeereep. In 

de huidige situatie zijn veel duinelementen nog aanwe-

zig in het gebied. Zij het dat het grootste deel daarvan in 

verstoorde situaties voorkomen. Zowel vochtige en droge 

als voedselarme en voedselrijke omstandigheden zijn te 

vinden. Een ander belangrijk element is de dynamiek. Er ge-

beurt veel op het terrein. Er worden gebouwen gebouwd 

en afgebroken, er liggen plekken braak en er zijn plekken 

waar materiaal (van zeer diverse samenstelling) wordt of is 

gestort. Vervuilde plekken zijn gesaneerd.

Ons advies is om bij een eventueel landscapingsplan vooral 

uit te gaan van de al aanwezige elementen en de land-

schappelijke positie van het terrein. Versterk dus vooral de 

duinelementen die hier nog te vinden zijn. Wij raden ook 

aan om bij herinrichting, waar sprake is van inrichting als 

groengebied vooral in te zetten op duinelementen en de 

daarbij horende lokaal voorkomende soorten. 

5.2.2 Kansen voor biotopen en soorten
Het grootste deel van de onderzochte gebieden waar geen 

ontwikkeldoelstelling op van toepassing is, bestaat uit bos 

en struweel en in beperkte mate uit natte en open bio-

topen. De hoogste waarden zijn gelegen in juist deze open 

en vochtige biotopen. Ons advies is om vooral in te zetten 

op deze open en vochtige plekken. De meest bijzondere 

en beschermde soorten horen ook bij deze biotopen. Denk 

hierbij aan de verschillende orchideeën, rugstreeppad en 

zandhagedis. Voor de bossen is het beheren van een man-

tel en zoomvegetatie gunstig voor insecten en planten.

Een ander bijzonder biotoop zijn de bermen en spoorweg-

taluds. Deze vormen verbindende elementen in terrein en 

bieden door hun kruidenrijkdom voedsel aan veel insecten. 

5.2.3 Overige kansen
TATA steel is tot op heden terughoudend om te communi-

ceren over de in het terrein aanwezige natuurwaarden. Op 

andere vlakken wordt juist wel de buitenwereld opgezocht. 

Misschien is dit onderzoek of de mogelijk landscaping wel 

het moment om te communiceren over de natuur op het 

terrein. Want ook hier voor geldt misschien wel “onbekend 

maakt onbemind”. Wij adviseren wel om te communiceren 

als het duidelijk is hoe TATA omgaat met de huidige natuur-

waarden.
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Bijlagen
Bijlage 1. Aangetroffen bladmossen (Siebel en Aptroot 2015)

Kalkpurpersteeltje Ceratodon conicus Zuiddwarsweg, vlak bij hoogovens 101,4 499,3

Gewoon smaragdsteeltje Barbula convoluta subsp. convoluta Zuiddwarsweg, vlak bij hoogovens 101,4 499,3

Grofkorrelknikmos Bryum dichotomum Zuiddwarsweg, vlak bij hoogovens 101,4 499,3

Groot duinsterretje Syntrichia ruraliformis Hoksberg, opslag oxykalkslik 100,4 499,75

Kalkpurpersteeltje Ceratodon conicus Hoksberg, opslag oxykalkslik 100,4 499,75

Klein duinsterretje Syntrichia calcicola Hoksberg, opslag oxykalkslik 100,4 499,75

Stomp dubbeltandmos Didymodon tophaceus Hoksberg, opslag oxykalkslik 100,4 499,75

Kalkpurpersteeltje Ceratodon conicus Parkeerplaats 102,5 501,2

Groot duinsterretje Syntrichia ruraliformis Parkeerplaats 102,5 501,2

Kleidubbeltandmos Didymodon fallax Duin aan noordkant 103 501

Gewoon aloëmos Aloina aloides var. aloides Duin aan noordkant 103 501

Gewoon smaragdsteeltje Barbula convoluta subsp. convoluta Duin aan noordkant 103 501

Gewoon purpersteeltje Ceratodon purpureus Duin aan noordkant 103 501

Kalkpurpersteeltje Ceratodon conicus Duin aan noordkant 103 501

Gewoon smaragdsteeltje Barbula convoluta subsp. sardoa Duin aan noordkant 103 501

Klein duinsterretje Syntrichia calcicola Duin aan noordkant 103 501

Kleismaragdsteeltje Barbula unguiculata Duin aan noordkant 103 501

Echt vetmos Aneura pinguis Duin aan noordkant 103 501

Gewoon puntmos Calliergonella cuspidata Duin aan noordkant 103 501

Netknikmos Bryum algovicum Duin aan noordkant 103 501

Zilvermos Bryum argenteum Duin aan noordkant 103 501

Stomp dubbeltandmos Didymodon tophaceus Duin aan noordkant 103 501

Groot duinsterretje Syntrichia ruraliformis Aan de bosweg (voormalig staaf en draadwalserij 102,8 499,9

Kleismaragdsteeltje Barbula unguiculata Aan de bosweg (voormalig staaf en draadwalserij 102,8 499,9

Gewoon purpersteeltje Ceratodon purpureus Aan de bosweg (voormalig staaf en draadwalserij 102,8 499,9

Grofkorrelknikmos Bryum dichotomum Aan de bosweg (voormalig staaf en draadwalserij 102,8 499,9

Duinkronkelbladmos Tortella flavovirens Aan de bosweg (voormalig staaf en draadwalserij 102,8 499,9

wetenschappelijke naam Locatie x-coord y-coordSoort
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Bijlage 2. Aangetroffen korstmossen (Siebel en Aptroot 2015)

vindplaats soort commentaar

zinkhoudende klei-opslag Vezdaea leprosa vooral op plekken met zware metalen

zinkhoudende klei-opslag Acarospora veronensis vooral op plekken met zware metalen

langs pad door de Caeg Acarospora heppii

langs pad door de Caeg Collema crispum

langs pad door de Caeg Leptogium schraderi

langs pad door de Caeg Cladonia pocillum

hier en daar op beton en steen Caloplaca citrina

hier en daar op beton en steen Caloplaca flavocitrina

hier en daar op beton en steen Caloplaca flavovirescens

hier en daar op beton en steen Caloplaca lithophila

hier en daar op beton en steen Caloplaca saxicola

hier en daar op beton en steen Candelariella aurella

hier en daar op beton en steen Candelariella vitellina

hier en daar op beton en steen Lecania erysibe

hier en daar op beton en steen Lecania rabenhorstii

hier en daar op beton en steen Lecanora albescens

hier en daar op beton en steen Lecanora dispersa

hier en daar op beton en steen Lecanora hagenii

hier en daar op beton en steen Lecanora muralis

hier en daar op beton en steen Lecanora semipallida

hier en daar op beton en steen Physcia adscendens

hier en daar op beton en steen Rinodina oleae

hier en daar op beton en steen Sarcogyne

hier en daar op beton en steen Verrucaria dolosa

hier en daar op beton en steen Verrucaria muralis

hier en daar op beton en steen Verrucaria nigrescens
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