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Voorwoord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het voorliggende onderzoeksrapport beschrijft de beschouwing van actuele en 
potentiële natuurwaarden van het landelijk gebied tussen de dorpen Malden en 
Molenhoek. Het onderzoek is uitgevoerd op de afdeling Milieukunde van de Ka-
tholieke Universiteit Nijmegen (KUN), in opdracht van Vereniging Bos & Kuil en 
de Wetenschapswinkel van de KUN. Om tot een beoordeling te komen van de 
natuurwaarden is gekozen om de actuele en potentiële corridorfunctie van het 
gebied voor verschillende faunasoorten te onderzoeken. Er is voor deze aanpak 
gekozen, omdat vaak de natuurwaarde van een gebied enkel beoordeeld wordt 
op basis van inventarisaties van aanwezige zeldzame, bedreigde, of beschermde 
flora- en faunasoorten. Wat dan over het hoofd wordt gezien is dat een gebied 
zelf heel arm kan zijn aan dergelijke soorten, maar dat het dan nog steeds wel 
een belangrijke verbinding kan vormen tussen gebieden met een hoge natuur-
waarde. De laatste jaren is er steeds meer aandacht gevestigd op het onderwerp 
Ecologische Verbindingszone, oftewel "corridor". Het wordt steeds duidelijker dat 
het behouden of aanleggen van corridors bijdraagt aan de levensvatbaarheid van 
zowel flora- als faunasoorten en populaties daarvan. Inzicht in corridorfunctione-
ring van gebieden kan leiden tot een beter oordeel van natuurwaarden. 
In deze stage, die ik van november 2001 tot juli 2002 heb uitgevoerd hebben veel 
mensen mij bijgestaan. Graag bedank ik alle mensen die direct of indirect betrok-
ken zijn geweest bij het onderzoek. Met name veel dank ben ik verschuldigd aan 
Rob Leuven, Rob Lenders, Dorri te Boekhorst, Mirjam Smulders, Maarten van 
den Dobbelsteen Henk Blaauw en Marieke Dijkstra voor hun uitstekende bege-
leiding en steun. Ook ben ik zeer erkentelijk aan Bastiaan Kok, Jaqueline Baar, 
Jan Boot, Raymond Creemers, Jeroen van Delft, Leendert-Jan van de Ent, Mieke 
de Graaff, Gert-Jan Geerling, Fred Hustings, Patrick Kappert, Lex Kempers, Roy 
Kleukers, Lammert Kooistra, Frank Spikmans, Kars Veling en Jeroen van Zuylen. 
Zonder de informatie en kritische beoordeling van deze mensen zou het rapport 
nooit zo compleet zijn geworden.  
 
Martijn Oostendorp 
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Samenvatting  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de grens tussen de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg ligt een 
landelijk gebied tussen de dorpen Malden (gemeente Heumen) en Molenhoek 
(gemeente Mook & Middelaar). Beide gemeenten willen het gebied gebruiken 
voor onder andere woningbouw en bedrijfsvestiging. Vereniging Bos en Kuil zet 
zich in voor het behoud van bossen en groene zones in de gemeentes Heumen 
en Mook & Middelaar en is tegen verdere bebouwing van het gebied. Zij wil 
graag dat het gebied open blijft, zodat de huidige en potentiële landschappelijke, 
cultuurhistorische en natuurwaarden van het gebied niet verloren gaan. Vereni-
ging Bos & Kuil heeft de Wetenschapswinkel Nijmegen opdracht gegeven voor 
een onderzoek naar de huidige natuurwaarden van het landelijk gebied tussen 
Malden en Molenhoek. Dit onderzoek is uitgevoerd op de afdeling Milieukunde 
van de KUN. Het onderzoek richtte zich op de functie van het gebied als ecologi-
sche verbindingsweg (corridor) voor fauna. Onderzocht is in hoeverre het gebied 
belangrijk is als leefgebied en verbindingsweg voor dieren. Tevens is onderzocht 
hoe de corridorwerking verandert na verschillende inrichtingen van het gebied 
(huidige situatie, natuurontwikkeling, kleinschalig bouwen en grootschalig bou-
wen).  
Een ecologische corridor kan verschillende vormen en functies hebben. In dit on-
derzoek is met name naar de functies conduit (doorgang/passage) en habitat 
(leefgebied) gekeken. Tevens is onderzocht wat de belangrijkste barrières in het 
gebied zijn voor fauna. Dit is gedaan door een overzicht te maken van de in het 
gebied voorkomende fauna aan de hand van gegevens van Particuliere Gege-
vensbeherende Organisaties, verspreidingsatlassen en deskundige personen op 
het gebied van bepaalde faunagroepen. Vervolgens is voor zes faunadoelsoorten 
(Kerkuil, Patrijs, Bruine eikepage, Laatvlieger, Das en Hazelworm), welke repre-
sentatief worden geacht voor alle in het gebied voorkomende soorten, onder-
zocht of het gebied geschikt leefgebied is, wat barrières in het gebied zijn en of er 
een mogelijke corridor bestaat waarin het gebied een rol speelt. Met behulp van 
een Geografisch informatiesysteem zijn kaarten van vier inrichtingsscenario's 
gemaakt. Vervolgens is in elk scenario voor elke doelsoort het oppervlak geschikt 
leefgebied bepaald. Tenslotte is beschreven waar mogelijke verbindingen liggen 
tussen leefgebieden binnen de grenzen van het onderzoeksgebied en tussen 
andere leefgebieden op regionaal niveau. Aan de hand van de resultaten van de 
corridorbeoordeling voor de zes gekozen doelsoorten kan een oordeel gegeven 
worden over de corridorwerking van het landelijk gebied tussen Malden en Mo-
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lenhoek in de verschillende scenario's en wordt inzicht verkregen in het belang 
van het gebied voor fauna. 
Uit het onderzoek blijkt dat het landelijk gebied tussen Malden en Molenhoek 
leefgebied is voor een groot aantal diersoorten, waarvan meerdere beschermd 
zijn via (inter)nationale wet- en regelgeving. Met name het oosten van het gebied 
is erg waardevol voor fauna. Bovendien blijkt dat het onderzoeksgebied geschikt 
leefgebied is voor alle doelsoorten, hoewel het gebied momenteel voor de Das 
slechts marginaal geschikt lijkt te zijn. Wanneer natuurontwikkeling wordt toege-
past zal zowel de kwantiteit als kwaliteit van het leefgebied voor alle doelsoorten 
verbeteren. Met name de Kerkuil en Das zijn erg gevoelig voor bebouwing van 
het gebied en zullen waarschijnlijk bij dergelijke inrichting uit het gebied verdwij-
nen. Op regionaal niveau maakt het gebied mogelijk deel uit van corridors voor 
de Kerkuil, Patrijs, Laatvlieger en Hazelworm. Wanneer natuurontwikkeling wordt 
toegepast zullen er ook voor de Das en Bruine eikepage mogelijkheden zijn voor 
een corridor op regionaal niveau. Bij bebouwing van het gebied zullen meerdere 
corridorfuncties op regionaal niveau verdwijnen. 
Op basis van de resultaten wordt aanbevolen om het landelijk gebied tussen 
Malden en Molenhoek te behouden dan wel te versterken als leefgebied en eco-
logische corridor voor beschermde diersoorten. Hiertoe dient een intergemeente-
lijke en interprovinciale natuurontwikkelingsvisie te worden opgesteld waarin een 
duidelijke keuze wordt gemaakt voor: (1) natuurdoeltypen en daaraan gerelateer-
de doelsoorten; (2) de beoogde toekomstige ruimtelijke verdeling van de verschil-
lende natuurdoeltypen; (3) mitigerende maatregelen om de barrièrewerking van 
Rijksweg N271 en het intensieve landgebruik tegen te gaan; (4) mitigerende en 
compenserende maatregelen voor inrichting van het gebied met negatieve ge-
volgen voor beschermde faunasoorten. Om de visie te onderbouwen is een vlak-
dekkende en uitputtende inventarisatie gewenst. 
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1 
 

1 
Onderzoeksopzet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Inleiding 
 
Op de grens tussen de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg ligt een 
landelijk gebied, dat deel uitmaakt van de stuwwal Kleef-Groesbeek-Nijmegen. 
Het gebied is gelegen tussen de dorpen Malden (gemeente Heumen) en Molen-
hoek (gemeente Mook & Middelaar). Beide gemeenten willen het gebied gebrui-
ken voor onder andere woningbouw en bedrijfsvestiging. Vereniging Bos en Kuil 
zet zich in voor het behoud van bossen en groene zones in de gemeentes Heu-
men en Mook & Middelaar en is tegen verdere bebouwing van het gebied. Zij wil 
graag dat het gebied open blijft, zodat de huidige waarden van het gebied niet 
verloren gaan. De vereniging baseert haar standpunt op de volgende stellingen 
(www1): (1) Het gebied tussen Malden en Molenhoek heeft hoge landschappelij-
ke waarden, omdat het een spoelzandvlakte uit de voorlaatste ijstijd is; (2) Het 
gebied is een open zone tussen twee oorspronkelijk kleine dorpen waaromheen 
in een periode van enkele decennia in schillen huizen zijn gebouwd. Die schillen 
mogen niet aan elkaar groeien, hetgeen in landelijk ruimtebeleid ook bepleit 
wordt en zelfs in regelgeving is vastgelegd; (3) Het gebied is landelijk uitloopge-
bied voor de bewoners van Maldensveld, Molenhoek en Hoogenhof en moet die 
functie blijven vervullen; (4) Op grond van ecologische waarden moet het gebied 
als natuurterrein behouden en verder ontwikkeld worden; (5) Op grond van de 
cultuurhistorische waarden moet het gebied in de huidige situatie blijven bestaan; 
(6) Door verdere bebouwing van het gebied wordt het landelijke karakter van de 
beide gemeenten onaanvaardbaar aangetast; (7) De beide gemeentebesturen 
dienen zich te conformeren aan landelijk ruimtebeleid en slechts nog in zeer be-
perkte mate te bouwen voor eigen bewoners, waarbij inbreiding en revitalisatie 
van bestaande bouw richtinggevend zijn.  
De vereniging heeft verschillende instanties ingeschakeld om de stellingen nader 
te onderbouwen. De beschouwing van stelling vier, het behoud van het gebied op 
grond van ecologische waarden, wordt onder andere uitgevoerd in opdracht van 
de Wetenschapswinkel door de afdeling Milieukunde van de Katholieke Universi-
teit Nijmegen (KUN). Het onderzoek aan de KUN richt zich op de functie van het 
gebied als corridor voor fauna. De corridorwerking van het gebied wordt getoetst 
voor zowel de huidige situatie als mogelijke toekomstsituaties. Dit wordt gedaan 
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door met behulp van bestaande gegevens een accuraat beeld te schetsen van 
de actuele situatie in het gebied en aan de hand daarvan scenario's op te stellen, 
waarmee gevolgen van verschillende inrichtingsplannen van het gebied voor een 
aantal faunadoelsoorten worden getoetst. Faunadoelsoorten zijn diersoorten die 
in een bepaald systeem worden gewenst, omdat ze aangeven dat de omstandig-
heden in het systeem overeenkomen met de gestelde doelen voor dat systeem; 
ze indiceren een gewenste toestand (Lenders et al., 1997).  
Aan het begrip ecologische corridor (ook wel ecologische verbindingszone ge-
noemd) is geen eenduidige betekenis toe te kennen. Een ecologische corridor 
kan gezien worden als verbindingszone waardoor genetische uitwisseling plaats-
vindt tussen metapopulaties, maar ook als een verbindingszone die organismen 
gebruiken om zich tussen twee of meerdere ruimtelijk gescheiden onderdelen 
van hun leefgebied (habitat patches) te verplaatsen (bijvoorbeeld voor dag-nacht 
ritmiek, seizoensgebonden habitat en voedselvergaring). Bovendien kan een cor-
ridor verschillende vormen hebben. Afhankelijk van de diersoort kan het een 
reeks stapstenen (kleine leefgebieden), een lijnvormige verbinding (corridor), of 
een combinatie van beide (kralensnoer) zijn (Provincie Gelderland, 1997). Figuur 
1 geeft hierover meer uitleg. 

 
Figuur 1:  Verschillende typen corridors. De grote ovalen stellen habitats voor, de kleine ovalen 

zijn stapstenen en de lijnen stellen faunageleidende elementen voor. 
 
Afhankelijk van de functie krijgt een gebied een andere betekenis als ecologische 
corridor. Verschillende functies zijn conduit, habitat, barrier en sink (Hess & Fi-
scher, 2001). Tabel 1 geeft hierover meer uitleg. 
 
 Tabel 1:  De verschillende functies, die een gebied, dat tussen twee habitat patches ligt, 

kan hebben. Referentie: Hess & Fischer (2001).    

 
 
 
 

Type 1: Reeks stapstenen. Dit type wordt onder andere gebruikt door vliegende dieren zoals 
de meeste vogels en  vleermuizen. Stapstenen zijn gebieden die geschikt zijn als habitat. 

 
 
 
 
 

Type 2: Corridor. Dit type wordt gebruikt door grondgebonden soorten met een groot ver-
spreidingsvermogen. De corridor bestaat uit een zone van geleidende landschapselementen 
(bijvoorbeeld een houtwal). 

 
 
 
 

Type 3: Kralensnoer. Dit type wordt gebruikt door grondgebonden soorten met een kleiner 
verspreidingsvermogen en enkele vliegende soorten (bijvoorbeeld vlinders). Dit type is een 
combinatie van de eerste twee typen.      
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Een ecologische corridor wordt meestal beschouwd als een gebied dat twee of 
meer habitat patches (delen) met elkaar verbindt (een conduit). Een habitat is het 
leefgebied van een organisme (Smith & Smith, 1997). Een gebied kan op meer-
dere wijzen als corridor functioneren tussen twee habitat patches (delen van 
leefgebied) van een soort. Figuur 2 geeft hierover meer inzicht. 

 
Figuur 2: Verschillende wijzen waarop een gebied als corridor kan functioneren.  
 De kleine ovalen stellen habitat patches voor, de grote ovalen stellen het 

onderzoeksgebied voor en de pijlen geven migratieroutes van soorten weer. 
 
 
Uit het voorgaande blijkt dat zowel de structuur als de functie van de corridor af-
hankelijk zijn van het bewegingsgedrag van organismen. De structuur van een 
corridor bepaalt of het gebied als corridor kan functioneren voor organismen en 
de functie van een corridor bepaalt op welke wijze en voor wat voor doeleinden 
organismen de corridor gebruiken. Juist omdat een corridor een erg complex ka-
rakter heeft en meerdere betekenissen heeft voor organismen, is het belangrijk 
om meer inzicht te krijgen in de werking van corridors in een gebied. Behoud van 
(potentieel) belangrijke corridors draagt bij aan het voortbestaan en/of rekolonisa-
tie van tal van organismen. 

Functie Beschrijving                                                                                  

 

Conduit Organismen gebruiken het gebied om te migreren tussen twee habitat 
patches, maar blijven niet in het gebied. 

Habitat       Organismen kunnen overleven en voortplanten in het gebied. 

Barrier  Organismen kunnen het gebied niet passeren. 

Sink Organismen, die in het gebied komen, sterven. 

 
 
 
 
(1) Onderzoeksgebied heeft geen                  (2) Corridor tussen twee habitat  
      corridorfunctie.                                              patches in het onderzoeks-  
                                                                             gebied. 
 
                 
 
 
 
(3) Corridor tussen twee habitat                    (4) Corridor tussen twee habitat 
      patches waarvan 1 in het                               patches buiten het onderzoeks- 
      onderzoeksgebied.                                        gebied. 
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1.2  Doel en vraagstelling 
 
Het doel van het onderzoek is om de ecologische waarde van het landelijk ge-
bied tussen Malden en Molenhoek te beschouwen met behulp van wetenschap-
pelijk onderbouwde argumenten. Dit doel kan onder andere bereikt worden door 
de actuele en potentiële corridorwerking van het gebied te onderzoeken. Het doel 
in dit onderzoek is daarom het beoordelen van de corridorwerking van het gebied 
voor een aantal doelsoorten, die representatief zijn voor verschillende taxonomi-
sche groepen en voor de fauna in het onderzoeksgebied. Dit wordt gedaan voor 
zowel de actuele situatie als voor potentiële toekomstsituaties. 
De volgende onderzoeksvragen staan centraal in het onderzoek: 
-  Hoe ziet het gebied eruit en wat zijn mogelijkheden voor natuurontwikkeling?  
-  Wat is de huidige corridorfunctie van het gebied voor de geselecteerde soor-

ten? 
-  Voor welke soorten heeft het gebied potenties als ecologische corridor? 
-  Welke inrichting en welk beheer van het onderzoeksgebied leiden tot een op-

timale corridorwerking van het gebied? 
 
Voordat deze onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden moet er eerst in-
zicht verkregen worden in de volgende deelvragen:  
-  Welke methoden kunnen worden gebruikt om de actuele en potentiële corridor-

functie van het onderzoeksgebied te toetsen?  
-  Welke organismen kunnen worden gebruikt voor de toetsing van de actuele en 

potentiële corridorfunctie van het gebied?  
-  Welke scenario's zijn reëel om te toetsen bij het onderzoek naar de potentiële 

corridorwerking van het gebied voor de geselecteerde soorten?  
 
 
1.3  Afbakening  
  
Het onderzoeksgebied betreft het gebied gelegen tussen de bebouwde kom van 
de dorpen Malden en Molenhoek (zie paragraaf 2.1). Aan de grootte van het 
werkelijke beïnvloedingsgebied wordt echter geen grenzen gesteld, aangezien 
een corridor enkele meters (bijvoorbeeld bij sommige insecten) als honderden ki-
lometers (bijvoorbeeld bij trekvogels) lang kan zijn. 
In dit onderzoek wordt naar verschillende corridortypen gekeken. Er wordt geke-
ken naar de functie van het gebied als "conduit" en "habitat". Tevens wordt on-
derzocht welke delen van het gebied een "barrier" of "sink" vormen voor de ge-
kozen doelsoorten. Gezien de lengte van de onderzoeksperiode (6 maanden) zal 
de nadruk worden gelegd op de corridorwerking van het gebied voor individuen 
en kleine populaties, ook wel reproductieve eenheden genoemd.  
De (potentiële) corridorwerking van het gebied wordt onderzocht voor een aantal 
doelsoorten. Daarbij is er voor gekozen om de doelsoorten te beperken tot fau-
nadoelsoorten van het (inter)nationale natuurbeleid.  
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1.4  Werkwijze 
 
De werkwijze is schematisch weergegeven in figuur 3 (blz 16). Het beoordelen 
van de actuele en potentiële corridorwerking van het onderzoeksgebied is uitge-
voerd door verschillende inrichting- en beheersscenario's te beschrijven voor het 
onderzoeksgebied. In elk van deze scenario's is vervolgens de corridorwerking 
van het gebied voor zes, voor het gebied representatief geachte faunadoelsoor-
ten getoetst. Deze toetsing is uitgevoerd met een kwalitatief (beschrijvend) mo-
del. 
Voor een dergelijke toetsing uitgevoerd kan worden moeten er eerst een aantal 
factoren worden onderzocht. Er moet eerst inzicht verkregen worden in: (A) de 
actuele situatie in het onderzoeksgebied; (B) de beleidsplannen en wensen van 
actoren aangaande het onderzoeksgebied; (C) de te gebruiken methoden voor 
het toetsen van de scenario's; (D) de te gebruiken doelsoorten en hun ecoprofie-
len; (E) de te toetsen scenario's.  
(A) De actuele situatie van het gebied is onderzocht door een gebieds-

beschrijving te maken, literatuuronderzoek te doen naar de geo(morfo)logie 
en cultuurhistorie van het gebied, de in het gebied aanwezige faunasoorten 
te inventariseren aan de hand van bestaande gegevens en door een idee te 
vormen van de huidige corridorwerking van het gebied op basis van "expert 
judgement". Met behulp van deze informatie is het mogelijk een lijst op te 
stellen met potentieel te gebruiken doelsoorten en kunnen inrichtingsscena-
rio's worden ontworpen. 

(B)  De beleidsplannen en wensen van actoren aangaande het onderzoeks-
gebied zijn achterhaald door middel van literatuuronderzoek en interviews 
met de betrokken actoren. Met de beleidsplannen en wensen van actoren is 
rekening gehouden bij het opstellen van de inrichtingsscenario's.  

(C) Aan de hand van literatuuronderzoek is een overzicht gemaakt van de me-
thoden, die gebruikt kunnen worden voor het toetsen van de scenario's op 
de corridorwerking voor fauna. Er is zowel naar kwalitatieve (beschrij-vende) 
als kwantitatieve (berekenende) methoden gezocht. Uiteindelijk is er één me-
thode geselecteerd om te gebruiken voor de toetsing. 

(D) Een selectie van een aantal faunadoelsoorten is nodig voor het toetsen van 
de scenario's. Eerst is een overzicht gemaakt van de fauna die in het onder-
zoeksgebied voorkomt, of voor kan komen, en die doelsoorten zijn van (in-
ter)nationale beleidsplannen. Vervolgens zijn uit deze lijst zes soorten geko-
zen, die representatief worden geacht voor het hele gebied. Bij de selectie is 
met name gelet op de verschillende wijze van corridorgebruik door soorten 
en op het representeren van zoveel mogelijk verschillende taxonomische 
groepen. Van de geselecteerde doelsoorten zijn ecoprofielen opgesteld 
waarin de corridor- en habitateisen alsmede andere belangrijke informatie 
betreffende de soort is opgenomen. Deze ecoprofielen zijn vergeleken met 
de scenario's om deze laatste te toetsen op corridorwerking. 

(E)  Aan de hand van de resultaten van de onderzoeken naar de actuele situatie 
en de beleidsplannen/wensen van actoren zijn scenario's opgesteld waar-
mee de corridorwerking van het onderzoeksgebied is getoetst voor de gese-
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lecteerde doelsoorten. De geselecteerde methode is bepalend geweest voor 
de vorm van de scenario's (In welke vorm worden de scenario's gemaakt? 
Zijn het beschrijvingen, GIS-kaarten, etc?). De actuele situatie gaf inzicht in 
de op te stellen scenario's (welke scenario's moeten worden getoetst? Hoe 
wordt het gebied in elk scenario ingericht?). 

Nadat al deze stappen zijn uitgevoerd zijn de scenario's getoetst. Samenvattend: 
Het werktuig (model) is de geselecteerde methode, de randvoorwaarden voor de 
optimale corridorwerking van een gebied zijn de ecoprofielen van de geselec-
teerde doelsoorten en de scenario's zijn de variabelen waarmee de corridorwer-
king getoetst wordt. 
De belangrijkste methoden die zijn gebruikt in het onderzoek zijn literatuuronder-
zoek, interviews, selectie en de opbouw van modellen voor de scenario-toetsing.  
Literatuuronderzoek is uitgevoerd door verspreidingsatlassen, vigerende beleids-
plannen, internet, wetenschappelijke artikelen, etc te raadplegen. Interviews zijn 
afgenomen in de vorm van een open ongestructureerd interview wanneer actoren 
werden geïnterviewd, en in de vorm van een open, gestructureerd interview 
(vraag-antwoord) wanneer deskundigen werden geïnterviewd over de actuele si-
tuatie in het onderzoeksgebied (Baarda & Goede, 1997). Dit laatste is gedaan 
zodat verschillende opinies van deskundigen makkelijk vergeleken konden wor-
den. Een lijst van geïnterviewde personen is opgenomen in de bijlagen (zie bijla-
ge III). Door middel van "expert judgement" (mening van deskundigen op het ge-
bied van bepaalde faunagroepen) is vervolgens een eerste oordeel geveld over 
de actuele situatie. Selectie heeft een rol gespeeld in verscheidene onderdelen 
van het onderzoek (selectie van methoden, selectie van doelsoorten en selectie 
van inrichtingsscenario's). Keuzes zijn gemaakt aan de hand van Multi Criteria 
Analyse (MCA). Bij MCA wordt die mogelijkheid geselecteerd, die aan de meeste 
van tevoren opgestelde criteria voldoet. Afhankelijk van de criteria is gewogen 
(bepaalde criteria tellen zwaarder) of niet-gewogen MCA gebruikt.  
 
 
 
1.5 Leeswijzer 
 
Figuur 3 toont de samenhang tussen de verschillende onderdelen van dit onder-
zoek en de hoofdstukken van dit rapport. In deze paragraaf wordt kort beschre-
ven wat in elk hoofdstuk is onderzocht. Hoofdstuk 1 beschrijft de probleemstelling 
en onderzoeksopzet. De vraagstelling die hier wordt toegelicht: Wat is de (poten-
tiële) corridorfunctie van het landelijk gebied tussen Malden en Molenhoek? In de 
volgende hoofdstukken wordt deze vraag beantwoord. 
Hoofdstuk 2 beschrijft de acquisitie van de data over de actuele situatie in het 
onderzoeksgebied en de resultaten daarvan. De onderzoeksvraag van dit hoofd-
stuk is: Hoe ziet het gebied eruit en wat zijn mogelijkheden voor natuurontwikke-
ling? Deze vraag is van belang bij het opstellen van inrichtingsscenario's (zie 
hoofdstuk 6).   
Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de vigerende beleidsplannen en wensen van 
actoren aangaande het onderzoeksgebied. Deze gegevens zijn tevens van be-
lang bij het opstellen van de inrichtingsscenario's (zie hoofdstuk 6). 
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In hoofdstuk 4 is een overzicht van kwantitatieve (rekenkundige) en kwalitatieve 
(beschrijvende) methoden voor het toetsen van de potentiële corridorwerking 
weergegeven. Uit dit overzicht is één  methode geselecteerd, die in dit onderzoek 
is gebruikt. De vraag, welke methoden kunnen worden gebruikt om de potentiële 
corridorfunctie van het onderzoeksgebied te toetsen, wordt in dit hoofdstuk be-
antwoord.  
Hoofdstuk 5 geeft een overzicht weer van potentiële doelsoorten voor het onder-
zoek en de selectie van in het onderzoek gebruikte doelsoorten met hun ecopro-
fielen. De bijbehorende onderzoeksvraag is: Welke soorten kunnen worden ge-
bruikt voor de toetsing van de potentiële corridorfunctie van het gebied? 
In hoofdstuk 6 zijn de opgestelde inrichtingsscenario's beschreven. Met behulp 
van deze scenario's is de potentiële corridorwerking getoetst. De vraag, welke 
scenario's reëel of nuttig zijn om te toetsen wordt in dit hoofdstuk behandeld. 
Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van de toetsing van de potentiële corridor-
werking van het landelijk gebied tussen Malden en Molenhoek. De onderzoeks-
vragen van dit hoofdstuk zijn: Wat is de huidige corridorfunctie van het gebied? 
Voor welke doelsoorten werkt of kan het gebied als ecologische corridor werken?  
Hoofdstuk 8 bevat de beoordeling van de resultaten en een advies voor het be-
heer van het onderzoeksgebied om een goede corridorwerking te behou-
den/verkrijgen. Ook worden in dit hoofdstuk de resultaten en werkwijzen bedis-
cussieerd. Een belangrijke vraag, die in dit hoofdstuk wordt beantwoord is: Bij 
welke inrichting of welk beheer is de corridorwerking van het gebied optimaal?  
 
Achter in het verslag is een begrippenlijst opgenomen waarin de belangrijkste 
termen zijn uitgelegd. 
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2  
Actuele situatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Gebiedsbeschrijving 
 
Het onderzoeksgebied is gelegen ten zuiden van Nijmegen, op de grens van de 
provincies Gelderland en Limburg, tussen de dorpen Malden (gemeente Heu-
men) en Molenhoek (gemeente Mook & Middelaar) en twee in de Ecologische 
Hoofd Structuur (EHS) opgenomen gebieden: een bos-/ heidegebied (Maldens 
Vlak en Mulderskop) en een uiterwaard van de Maas. Figuur 4 geeft een over-
zicht van het gebied. Maldens Vlak en Mulderskop zijn natuurgebieden die 
voornamelijk bestaan uit bos- en heideterreinen. De Maasuiterwaard is erg 
smal, maar heeft desondanks een hoge natuurwaarde vanwege het voorkomen 
van zeldzame vegetatie (Komdeur, 1997). 
Het gebied zelf heeft een oppervlakte van circa 150 hectare en bestaat voor-
namelijk uit weilanden en andere agrarische gronden. Centraal door het gebied 
loopt de Rijksweg N271. Langs deze weg staat aan weerszijde lintbebouwing in 
de vorm van particuliere woningen, boerderijen en horecagelegenheden 
(Grontmij, 2001). Verder is het gebied grotendeels bedekt met verruigd gras-
land en enkele struwelen.  
De Grontmij (2001) heeft het gebied opgesplitst in zeven deelgebieden: Sluis-
weg, Centrum, De Lier, Molenhoek, Bergzicht, Zuid en Kleine Lier. In dit onder-
zoek wordt deze indeling ook aangehouden. Uitzondering hierop is dat deelge-
bied Sluisweg niet in het onderzoek betrokken wordt (zie figuur 4). Deelgebied 
De Lier is een voormalige zandafgraving. Het is een sterk geaccidenteerd ter-
rein met een verruigde graslandvegetatie. Lokaal komen struwelen en bos-
schages voor. Dit gebied wordt deels door schapen begraasd. In de noordoost-
hoek van De Lier ligt een skibaan. Aansluitend op De Lier ligt het deelgebied 
Kleine Lier. Dit deelgebied bestaat uit een sportcomplex en een manege die in 
het noorden grenzen aan de bossen van het Maldens Vlak. In het oosten grenst 
de Kleine Lier aan de spoorlijn Venlo-Nijmegen. Grote delen van dit deelgebied 
zijn begrensd door struwelen. Deelgebied Molenhoek grenst aan de bebouwde 
kom van Molenhoek en bestaat hoofdzakelijk uit weilanden. Deelgebied Cen-
trum bestaat voor een groot deel uit agrarische gronden, voornamelijk weilan-
den. Deelgebied Sluisweg bestaat uit een bedrijventerrein waarin ook enkele 
woningen staan. In het noorden grenst dit gebied aan de bebouwde kom van 
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Malden. Deelgebied Sluisweg valt echter buiten het onderzoeksgebied. Parallel 
aan de Sluisweg loopt de J.J. Ludenlaan. Deze ligt verhoogd op een deels gra-
zig en deels met struweel begroeid talud. Deelgebieden Bergzicht en Zuid be-
staan voornamelijk uit agrarische gronden. Daarnaast ligt in Zuid een boom-
kwekerij, een volkstuinencomplex en een bedrijventerrein. Beide deelgebieden, 
evenals het deelgebied Sluisweg, grenzen aan de westkant aan de Maasuiter-
waard (Grontmij, 2001). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4:  Kaart van het onderzoeksgebied.  
 Het onderzoeksgebied  is  zwart  omlijnd. Met  stippellijnen zijn de grenzen van de     

deelgebieden weergegeven: 1= Centrum; 2= De Lier; 3= Molenhoek; 4= bergzicht; 5= 
Zuid; 6= Kleine Lier. Referentie: Wolters-Noordhoff Altasprodukties (1989). 
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2.2 Geologie, geomorfologie en cultuurhistorie 
 
In deze paragraaf worden twee perioden behandeld, die bepalend zijn geweest 
voor de huidige geo(morfo)logie van het onderzoeksgebied. Het gaat om de 
voorlaatste en laatste ijstijden, namelijk het Saalien respectievelijk Weichselien. 
Tevens wordt in dit deel behandeld hoe het gebied eruit zag rond 1850. Deze 
gegevens kunnen van belang zijn bij het opstellen van de inrichtingsscenario's.  
 
2.2.1 Geologie en geomorfologie 
 
Gedurende de voorlaatste ijstijd, het Saalien (200.000 – 130.000 jaar geleden), 
bereikte het front van het uit Scandinavië afkomstige polaire landijs de omgeving 
tussen Nijmegen en Gennep. Het landijsfront bereikte hiermee zijn grens en 
daarmee ook zijn maximale uitbreiding. Door de schurende werking en de druk 
van het ijs ontstonden de stuwwallen in de lijn Kleef-Groesbeek-Nijmegen. Er 
ontstond een tijdelijk evenwicht tussen aanvoer en afsmelting van het landijs. Het 
smeltwater spoelde op verschillende plaatsen over en van de heuvels naar het 
westen af. Het meegespoelde zand van de stuwwallen werd in de vorm van een 
zwak afhellende vlakte aan de westelijke buitenkant van de stuwwal afgezet. Zo’n 
vlakte wordt ook wel een fluvioglaciale spoelzandvlakte (sandr) genoemd. Het 
landelijk gebied tussen Malden en Molenhoek ligt grotendeels op de spoelzand-
vlakte en is tevens de enige plaats waar vanuit het dieper gelegen Maasdal een 
vrij uitzicht op zowel de sandr als de achtergelegen stuwwal bestaat (Kempers, 
2001). 
Gedurende het Saalien en het Weichselien (de laatste ijstijd, 70.000 – 10.000 
jaar geleden), bleef de bodem continue bevroren (permafrost). Wanneer in het 
voorjaar en in de zomer grote hoeveelheden smeltwater van het ijsfront af-
stroomden, schuurde dit smeltwater geulen uit in de hard bevroren grond. Deze 
geulen erodeerden later tot dalen. Ook ontstonden er dalen doordat ‘s zomers de 
toplaag van de bodem ontdooide, waardoor de toplaag samen met het smeltwa-
ter afgevoerd werd. Door de continue smeltwaterstroom werden deze dalen 
beekdalen. De beekdalen zijn drooggevallen na de ijstijden, toen de bodem weer 
was ontdooid, omdat het (regen)water direct wegzakte in de grove zandgrond 
van de spoelzandvlakte. Ook in het landelijk gebied tussen Malden en Molen-
hoek zijn nog droogdalen te vinden. Het uit deze dalen weggespoelde zand is als 
puinkegels afgezet over een deel van de fluvioglaciale spoelzandvlakte (Kem-
pers, 2001). 
 
2.2.2 Cultuurhistorie 
 
Het onderzoeksgebied is oorspronkelijk cultuurland, bos en heide. De heidevel-
den waren essentieel voor het verkrijgen van plaggen en strooisel voor de pot-
stallen en de voedselvoorziening van de schaapskudden. In het tussengebied la-
gen enkele boerderijen waarvan een deel nog te traceren valt. ‘De Lier’ wordt op 
oude kaarten vermeld. Omstreeks 1930 lag in dit gebied een wasserij, thans ver-
bouwd tot een bungalow. Daar tegenover ligt nog een oude boerderij. In het om-
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ringende landschap zijn als perceelsgrenzen nog enkele houtwallen en hagen te 
zien (www1). 
Enkele kuilen in het gebied zijn resten van oude potstallen. Het tracé van de Ro-
meinse Heerbaan, die tussen Nijmegen en Cuijk liep, heeft volgens mededeling 
van de Nijmeegse stadsarcheoloog langs de Bosweg/Kuilse Weg gelopen (per-
soonlijke mededeling H. Blaauw, Vereniging Bos & Kuil). 
Uit de historische topografische atlas (Wolters-Noordhoff, 1990) blijkt dat het 
gebied rond 1850 voornamelijk bestond uit landbouwgrond. Door het gebied 
heen liepen een aantal onverharde wegen waarlangs sloten gelegen waren. Al-
leen de meest noordoostelijke punt (deelgebied Kleine Lier) was bedekt met 
bos- en heidevegetatie. Figuur 5 geeft het gebied omstreeks 1850 weer. 

 
 

 
Figuur 5:  Kaart van het gebied, zoals het eruit zag omstreeks 1850.  
    Referentie: Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1990.  
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2.3 Aanwezige fauna in en om het onderzoeksgebied  
 
Voordat beoordeeld kan worden wat de corridorfunctie van het onderzoeksge-
bied is, is het nodig om te weten welke faunasoorten in en om het gebied voor-
komen. Wanneer men spreekt over soorten die in de omgeving voorkomen, 
worden voornamelijk soorten uit Maldens Vlak, Mulderskop en de Maasuiter-
waard bedoeld, aangezien deze natuurgebieden grenzen aan het onderzoeks-
gebied. Er is met name onderzocht welke beschermde of bedreigde faunasoor-
ten in het gebied voorkomen, omdat het juist voor deze soorten belangrijk is om 
hun habitats/corridors te behouden dan wel verder te ontwikkelen. Algemene 
soorten stellen meestal minder eisen aan habitat of corridor en zijn daarom 
minder goede indicatoren bij de beoordeling van de corridorwerking van het ge-
bied. In tabel 2 is weergegeven welke soorten er in en om het onderzoeksge-
bied voorkomen. In bijlage I is een tabel opgenomen welke weergeeft in welk 
deelgebied elke soort is waargenomen (voor zover bekend) evenals een tabel 
met potentieel in het gebied voorkomende soorten volgens verspreidingsatlas-
sen.  
 
Tabel 2: Faunasoorten in en om het landelijk gebied tussen Malden en Molenhoek.  

In de kolommen is van links naar rechts weergegeven: de soorten die in/om het gebied 
zijn waargenomen (wetenschappelijke en Nederlandse naam), de kans op presentie van 
de soort (P), hun status op de Rode Lijst (RL), de beschermingsverdragen waaronder de 
soorten vallen (Conventie van Bern {Bern}, Conventie van Bonn {Bonn}, Vogelrichtlijn 
{Vogel}, Habitatrichtlijn {Hab}, Natuurbeschermingswet {NB}, prioriteit van het natuurbe-
leidsplan {NBP}) en de bron waarvan de informatie afkomstig is. 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam P RL * Bern ^ Bonn^ Vogel  
^ 

Hab ^ 
$ 

NB 
^ 

NBP ^ 
& 

Bron 

Aves Vogels  

Accipiter gentilis Havik +/-  X X     1 

Accipiter nisus Sperwer +  X X     1, 6 

Buteo buteo Buizerd +  X X     1, 6 

Circus cyaneus Blauwe kiekendief +/- BE X X X    1 

Falco subbuteo Boomvalk  +/-  X X     1 

Falco tinnunculus Torenvalk +  X X     1 

Streptopelia turtur Tortelduif +/-        1, 6 

Athene noctua Steenuil + KW X      1, 6 

Strix aluco Bosuil +/-  X      1 

Asio otus Ransuil +  X      1 

Caprimulgus europaeus Nachtzwaluw +/- BE X  X    1 

Picus viridis Groene specht + KW X      1, 6 

Lullula arborea Boomleeuwerik +/-    X    1 

Hirundo rustica Boerenzwaluw +  X      1 

Delichon urbica Huiszwaluw +  X      1 

Saxicola torquata Roodborsttapuit + BE X      1, 6 

Anthus pratensis Graspieper +  X      1, 6 

Motacilla alba Witte kwikstaart +  X      1 

Lanius excubitor Klapekster + BE       1 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam P RL * Bern ^ Bonn^ Vogel  
^ 

Hab ^ 
$ 

NB 
^ 

NBP ^ 
& 

Bron 

Carduelis carduelis Putter +  X      1 

Emberiza schoeniclus Rietgors +  X      1 

Perdix perdix Patrijs +/- KW      X 6 

Emberiza citrinella Geelgors ? GE X      6 

Sylvia communis Grasmus ?  X      6 

Dendrocopos major Grote bonte specht ?  X      6 

Sitta europaea Boomklever  ?  X      6 

Certhia Brachydactyla Boomkruiper ?  X      6 

Columba oenas Holenduif ?        6 

Turdus viscivorus Grote lijster ?        6 

Anthus trivialis Boompieper ?  X      6 

Tyto alba Kerkuil + BE X     X 7 

Reptilia Reptielen 

Lacerta agilis Zandhagedis + KW X   X X  2, 6 

Anguis fragilis Hazelworm + KW     X  2, 6 

Coronella austriaca Gladde slang +/- BE X   X X  2 

Amphibia Amfibieën  

Rana esculenta synklepton Groene kikker +/-     X X  2, 6 

Bufo bufo Gewone pad +/-      X  2 

Rana temporaria Bruine kikker +     X X  2 

Triturus alpestris Alpenwatersalamander +      X  2 

Triturus vulgaris Kleine watersalamander +      X  2 

Triturus cristatus Kamsalamander + KW X   X X X 2 

Mammalia Zoogdieren  

Meles meles Das +/-      X X 3 

Vulpes vulpes Vos +/-        6 

Oryctolagus cuniculus Konijn ?        6 

Talpa europaea Mol ?        6 

Plecotus auritus Gewone grootoorvleermuis ?  X X  X X X 6 

Pipistrellus pipistrellus Gewone dwergvleermuis ?   X  X X X 6 

Eptesicus serotinus Laatvlieger ?  X X  X X X 6 

 Kleine zoogdieren +/-        8 

Lepidoptera Vlinders  

Aricia agestis Bruin blauwtje +/- KW      X 5 

Plebejus argus Heideblauwtje +/- KW     X X 5 

Thecla betulae Sleedoornpage +/- BE      X 5 

Nordmannia ilicis Bruine eikepage + KW      X 5 

 23 andere soorten +       X 5 

Orthoptera Sprinkhanen  

Chorthippus albomarginatus Kustsprinkhaan +/-        4 

Chorthippus biguttulus Ratelaar +        4 

Chorthippus brunneus Bruine sprinkhaan +        4 

Chorthippus mollis Snortikker +/-        4 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam P RL * Bern ^ Bonn^ Vogel  
^ 

Hab ^ 
$ 

NB 
^ 

NBP ^ 
& 

Bron 

Ephippiger ephippiger Zadelsprinkhaan + BE       4 

Metrioptera brachyptera Heidesabelsprinkhaan +        4 

Myrmeleotettix maculatus Knopsprietje +        4 

Nemobius sylvestris Boskrekel +        4 

Pholidoptera griseoaptera Bramensprinkhaan +/-        4 

Tetrix undulata Gewoon doorntje +/-        4 

Tettigonia viridissima Grote groene sabelsprinkhaan +        4 

Gryllus campestris Veldkrekel - BE       4 

Leptophyes punctatissima Struiksprinkhaan +/-        4 

Stenobothrus stigmaticus Schavertje -        4 

Chorthippus vagans Steppesprinkhaan +/- GE       4 

Conocephalus dorsalis Gewoon spitskopje -        4 

Chorthippus parallelus Krasser +        4 
Syrphidae Zweefvliegen 

Cheilosia illustrata Wollig gitje + VZ       8 

Microdon analis Bosknikspriet + VZ       8 

Myolepta dubia Gele myolepta + ZZ       8 

 57 andere soorten +        8 

Odonata Libellen 

 Enkele algemene soorten +/-       X 7 

 
Legenda: += zeker present, +/-= vrij zeker present, - presentie onwaarschijnlijk, ?= presentie onbe-
kend. BE= bedreigd, KW=kwetsbaar, VZ= vrij zeldzaam (geen officiële rode lijst), ZZ= zeer zeld-
zaam (geen officiële rode lijst).  
1= SOVON, 2= RAVON, 3= Vereniging Das & Boom, 4= EIS-Nederland, 5= Vlinderstichting,  6= 
Grontmij Limburg, 7= L. vd Ent & J. Baar, 8= www1. * = Lina & Ommering (1996) – Hom et al. 
(1996) – Lina & Ommering (1994) – Ommering et al. (1995) – Odé et al. (1999), # = Bal et al. 
(1995), ^ = Lenders et al. (1997), $ = www2, & = Ministerie LNV (1989). 
 
 
Uit tabel 2 blijkt dat in het onderzoeksgebied een groot aantal bedreigde en be-
schermde soorten voorkomt. Veel soorten zijn zelfs door meerdere verdragen 
en wetten beschermd. Omdat er een aantal bedreigde en beschermde diersoor-
ten in en om het gebied voorkomen is in dit onderzoek op basis van het aantal 
beschermde en zeldzame faunasoorten een actuele natuurwaarde aan elk 
deelgebied toegekend. Zo kunnen de deelgebieden onderling vergeleken wor-
den op basis van huidige natuurwaarden (wat betreft voorkomen van fauna). 
Tabel 3 is een overzicht van het resultaat hiervan.  
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Tabel 3: Natuurwaarden van elk deelgebied en de gebieden ten westen en oosten van Rijks-
weg N271.   

 
 Deelgebieden  

 Centrum De Lier Molen-
hoek 

Berg-
zicht 

Zuid Kleine 
Lier 

Gebied ten 
westen van 
Rijksweg 

N271 

Gebied ten 
oosten van 
Rijksweg 

N271 

Totaalscore na-
tuurwaarde op ba-
sis van rode lijst 
en I, T, Z-criteria 

90 190 80 70 30 120 100 480 

Totaalscore       
natuurwaarde op   

basis van         (in-
ter)- nationale 

richtlijnen 

28 71 24 38 29 61 

 

67 184 

 
De scores van de natuurwaarden, zoals die zijn weergegeven in tabel 3 zijn ver-
kregen door aan elke in het onderzoeksgebied voorkomende soort een score te 
geven volgens de methode van Lenders et al. (2001) (zie bijlage I, tabel IV). Ver-
volgens zijn de scores van alle in een deelgebied voorkomende soorten opge-
teld. De  score van het gebied ten westen van Rijksweg N271 is verkregen door 
de scores van deelgebieden Bergzicht en Zuid op te tellen en de score van het 
gebied ten oosten van Rijksweg N271 is verkregen door de scores van deelge-
bieden Centrum, De Lier, Molenhoek en Kleine lier op te tellen. De waarden in de 
tabel zijn nog niet compleet, omdat er van veel soorten niet bekend is in welk 
deelgebied ze actueel voorkomen. De waarde die aan elk deelgebied is toege-
kend dient daarom niet absoluut geïnterpreteerd te worden. Wel kan een goed 
inzicht verkregen worden in de verhoudingen tussen de deelgebieden wat betreft 
natuurwaarden. Uit de tabel blijkt dat deelgebieden De Lier en Kleine Lier de 
hoogste natuurwaarden hebben en dus belangrijk zijn voor de meeste politiek in-
teressante  faunasoorten. Deelgebied Zuid is daarentegen het minst belangrijk 
voor politiek interessante soorten. Ook blijkt uit de tabel dat het gebied ten oos-
ten van Rijksweg N271 in verhouding tot het gebied ten westen van deze weg 
een veel grotere natuurwaarde heeft.  
 
 
2.4 Actuele corridorwerking  

Vogels 

Vogelcorridors zijn anders dan corridors voor lopende diersoorten. Vogels kun-
nen namelijk makkelijk over barrières en niet geschikte gebieden vliegen. In prak-
tijk blijkt echter dat veel vogels toch niet over barrières vliegen. De dispersieca-
paciteit (hier: vestigingsafstand ten opzichte van de geboorteplaats) is bij sommi-
ge vogels (denk aan Patrijs en Huismus) zelfs zodanig klein dat fragmentatie van 
geschikte habitat ertoe kan leiden dat ook in potentie geschikte nieuwe broed-
plaatsen niet gevonden worden indien de afstand tot de verspreidingskernen te 
groot wordt. Voor vogels bestaat een corridor uit een reeks van stapstenen 
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(stepping stones). Dit zijn plaatsen die geschikt zijn als foerageergebied, overwin-
tering- en/of broedplaats, of als tijdelijke verblijfplaats. Het zijn dus (kleine) habi-
tats, die echter niet noodzakelijk geschikt te hoeven zijn voor permanente vesti-
ging (hoewel dit laatste niet uitgesloten hoeft te worden). Voor een aantal vogel-
soorten blijkt dat het landelijk gebied tussen Malden en Molenhoek een belangrij-
ke stapsteen of zelfs broedgebied is. Verlies van voedselgebieden is voor veel 
soorten momenteel een groter probleem dan verlies van de (meestal bescherm-
de) nestplaatsen (persoonlijke mededeling F. Hustings, SOVON). 
Voor vogels is vooral het gebied “De Kuil” erg interessant. Dit gebied komt voor 
een groot deel overeen met deelgebied De Lier. Ook in het deelgebied Kleine 
Lier zijn veel waarnemingen van diverse vogelsoorten gedaan. Beide deelgebie-
den zijn zowel belangrijk als broedplaats en winterhabitat (onder andere Rood-
borsttapuit) als foerageergebied (onder andere Groene specht en Nachtzwaluw). 
Ook de deelgebieden Centrum en Molenhoek zijn voor een aantal vogelsoorten 
geschikt als habitat of stapsteen. Ten westen van de Rijksweg is het terrein 
waarschijnlijk minder geschikt voor vogels. De voornaamste redenen hiervoor zijn 
de intensieve begrazing van de daar gelegen weilanden en het intensieve (land-
bouw)gebruik hetgeen zorgt voor vernietiging van habitats en verstoring. De be-
langrijkste reden echter dat hier zo weinig vogels zijn aangetroffen is dat het ge-
bied nooit goed geïnventariseerd is. Er zijn wel oude gegevens over vogelsoorten 
bekend van deze deelgebieden, maar recente gegevens ontbreken. Desalniet-
temin zijn er nog wel een aantal vogelsoorten in het gebied aangetroffen, waar-
onder ook de Steenuil (persoonlijke mededeling F. Hustings, SOVON).  
 

Zoogdieren 

Wat betreft aanwezigheid van zoogdieren is er betrekkelijk weinig bekend van het 
gebied (Grontmij, 2001). Het belang van het gebied als corridor voor zoogdieren 
is dus nog betrekkelijk vaag. Wel is bekend dat in en om het onderzoeksgebied 
marterachtigen (onder andere bunzing en steenmarter) en reeën voorkomen. In 
het onderzoeksgebied bevindt zich een bewoonde dassenburcht in deelgebied 
De Lier. De hierin levende dassen gebruiken waarschijnlijk het hele gebied ten 
oosten van de Rijksweg als foerageergebied. Een goede verbinding met het ge-
bied ten westen van de Rijksweg zou de Das goed doen. De Rijksweg is echter 
een te grote barrière om over te steken. Er is nog slechts één smal punt waar het 
gebied open genoeg is voor dassen om er een dassentunnel aan te leggen. Dit 
punt is gelegen in de zuidwestpunt van deelgebied Centrum en moet verbinding 
maken met deelgebied Bergzicht. Deze verbinding zal er niet toe leiden dat das-
sen de tunnel dagelijks zullen gebruiken om te foerageren in het gebied ten wes-
ten van de Rijksweg, maar de verbinding is wel belangrijk voor dispersie. Verbin-
ding van het westen en oosten van het onderzoeksgebied kan ertoe leiden dat 
dassenpopulaties ten westen van het onderzoeksgebied een betere verbinding 
krijgen met de populaties in het natuurgebied ten noordoosten van het onder-
zoeksgebied en de populatie in deelgebied De Lier. Hierdoor zal er meer geneti-
sche uitwisseling plaatsvinden en wordt de kans op uitsterven van de populaties 
kleiner. Ook vlak buiten het onderzoeksgebied ligt nog een punt waar de uiter-
waard wellicht verbonden kan worden met het gebied ten westen van de Rijks-
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weg door middel van de aanleg van een dassentunnel (persoonlijke mededeling 
P. Kappert, Vereniging Das & Boom). 
Momenteel is het gebied geschikt voor vleermuizen. Zowel de Laatvlieger als de 
Gewone dwergvleermuis foerageren in open terreinen. Het hele onderzoeksge-
bied is dus (potentieel) foerageergebied voor deze soorten. De Gewone groot-
oorvleermuis foerageert in bosrijke gebieden en verblijft in boomholten en ge-
bouwen. Deze soort verblijft mogelijk in een rij lindebomen op de winterdijk van 
de Maasuiterwaard. Het onderzoeksgebied is dus potentieel een belangrijke ver-
binding naar Heumensoord waar de soort kan foerageren. Vleermuizen verplaat-
sen zich langs lijnvormige elementen in het landschap en profiteren van de aan-
wezigheid van lanen, heggen en houtwallen. Deze elementen zijn nadrukkelijk 
aanwezig in deelgebied Bergzicht waardoor dit deelgebied waarschijnlijk erg be-
langrijk is voor de beweging van vleermuizen (Grontmij, 2001). 
 

Reptielen 

Met name de heideterreinen in Heumensoord en de spoorweg Venlo-Nijmegen 
zijn interessante habitats voor reptielen. Deelgebied Kleine Lier is een belangrijke 
stapsteen tussen de ten noorden en zuiden van het gebied gelegen habitats 
(heideterreinen en een zweefvliegveld in Heumensoord). De openheid van het 
onderzoeksgebied en de veelal droge bodem maken een groot deel van het on-
derzoeksgebied tot een potentiële habitat voor verschillende reptielen. Met name 
biedt het gebied mogelijkheden voor de Zandhagedis en de Hazelworm. Hazel-
wormen zijn gesignaleerd in deelgebied Molenhoek evenals in delen van het 
dorp Molenhoek zelf. Voor de Hazelworm is de huidige verblijfplaats niet opti-
maal. Een goede inrichting van het landelijk gebied tussen Malden en Molenhoek 
zou mogelijk een uitkomst kunnen bieden (persoonlijke mededeling J. van Delft 
en F. Spikmans, RAVON). 
 

Amfibieën 

In het onderzoeksgebied zelf zijn slechts weinig amfibieën aangetroffen in de af-
gelopen jaren. Echter in de omliggende gebieden, met name in de poeltjes en 
sloten in/om dorp Molenhoek zijn verschillende amfibieën waargenomen. Het 
gaat hier om drie typen salamanders (Kamsalamander, Alpenwatersalamander, 
Kleine watersalamander), verscheidene Groene en Bruine kikkers en Gewone 
padden. Wellicht kan door inrichting van delen van het gebied als verbinding tus-
sen verschillende amfibie-habitats de kwaliteit van de verschillende populaties 
verbeteren. Het gebied is echter op enkele delen na van nature erg droog aan-
gezien het grondwater diep wegzakt in de zandige bodem (zie paragraaf 2.2) en 
dus van nature ook minder geschikt voor amfibieën.  

Dagvlinders 

Het onderzoeksgebied is een belangrijke habitat of stapsteen voor dagvlinders. 
Dit blijkt uit de grote verscheidenheid aan soorten die in en om het gebied voor-
komen en voornamelijk ook uit de aanwezigheid van veel Bruine eikenpages. 
Deze soort is erg honkvast en gebieden waarin ze worden aangetroffen zijn vaak 
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ook belangrijke habitats/stapstenen (persoonlijke mededeling K. Veling, Vlinder-
stichting).  
Net als bij vogels bestaat een corridor voor vlinders uit een aantal stapstenen. 
Tussen deze stapstenen dienen zich geleidende landschapselementen te bevin-
den. Voor vlinders zou het gunstig zijn om een verbinding tussen de Maasuiter-
waard en de ten oosten van de Rijksweg gelegen weilanden/graslanden te ma-
ken. Ook een verbinding tussen de habitats in Heumensoord en deelgebieden 
De Lier en Kleine Lier zou gunstig zijn voor de vlinderpopulatie. 
 

Sprinkhanen 

Rondom het gebied komen veel sprinkhanen voor. Vooral de heideterreintjes in 
Heumensoord zijn rijk aan deze soorten. Sprinkhanen gebruiken open, schrale 
graslanden als corridor of habitat (persoonlijke mededeling R. Kleukers, EIS-
Nederland). Met name deelgebieden De Lier en Kleine Lier, welke open, kruiden-
rijke graslanden zijn, kunnen belangrijk als stapsteen tussen die heideveldjes zijn 
voor sprinkhanen.  
 
Uitgaande van “expert judgement” hebben de volgende gebieden de meeste 
waarde en/of potenties (persoonlijke mededelingen L. van de Ent & J. Baar):     
- Het noorden van deelgebieden De Lier en Kleine Lier. Dit gebied is een krui-

denrijk grasland en vormt een overgang van de boszoom naar het landelijk 
gebied. Dit soort plaatsen zijn erg belangrijk voor insecten (bijvoorbeeld 
zweefvliegen en dagvlinders) van wie de larven in voedselarme bossen ver-
blijven, maar foerageren in kruidenrijke vegetatie. Ook is dit deel van het on-
derzoeksgebied leefgebied voor de Zandhagedis, Geelgors, Roodborsttapuit 
en de Groene specht. Deze laatste soort gebruikt zelfs de volledige deelge-
bieden De Lier en Kleine Lier om te foerageren. 

- Voor amfibieën en libellen hebben het terrein om de skibaan (deelgebied De 
Lier) en enkele poeltjes in deelgebied Bergzicht nog potentie als habitat. In de 
actuele situatie is het al een marginaal leefgebied voor deze faunasoorten.  

- In deelgebied centrum is een lijnvormige corridor aangelegd ten behoeve van 
fauna. Momenteel wordt hier echter niet veel gebruik van gemaakt door die-
ren. De belangrijkste reden hiervoor is het feit dat het omliggende terrein erg 
intensief gebruikt wordt voor landbouw en begrazing door schapen. 

- In deelgebied Bergzicht is nog een deel van het agrarisch land dat slechts ex-
tensief gebruikt wordt. Dit deel is momenteel het meest geschikt als leefge-
bied voor fauna die in open gebieden voorkomt ten westen van de Rijksweg. 

- Heel het oosten van het onderzoeksgebied heeft veel potentie als habitat 
voor verschillende faunasoorten. Momenteel worden veel van deze gebieden 
echter intensief gebruikt waardoor deze gebieden in de actuele situatie niet 
geschikt zijn als leefgebied. Het westen heeft minder potentie als leefgebied 
voor soorten, hoewel ook hier een aantal soorten goed zouden gedijen wan-
neer het grondgebruik geëxtensiveerd zou worden.  

 
De grootste probelemen ten aanzien van connectiviteit in het gebied bestaan uit 
Rijksweg N271 en de lint-bebouwing langs deze weg, het intensieve gebruik van 
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delen van deelgebieden Centrum, Molenhoek, Bergzicht en Zuid, de begrazing 
van een groot deel van deelgebieden Centrum en De Lier en het sportcomplex 
en een paardenfokkerij in deelgebied Kleine Lier (persoonlijke mededeling L. vd 
Ent & J. Baar).   
 
Samengevat: Vooral het oosten van het onderzoeksgebied (deelgebieden De 
Lier en Kleine Lier) zijn momenteel al belangrijk voor een veeltal faunasoorten als 
(deel)habitat of corridor. De corridorwerking van het gebied houdt vooral een ver-
binding tussen verschillende delen van Heumensoord in (bijvoorbeeld een stap-
steen tussen verschillende heideterreinen). Het westen van het gebied is in de 
huidige situatie waarschijnlijk minder belangrijk als habitat of corridor. De belang-
rijkste oorzaken zijn de doorkruising van Rijksweg N271, welke een barrière 
vormt voor alle lopende faunasoorten en het intensieve grondgebruik ten westen 
van die weg, waardoor dat gebied niet geschikt is als (deel)habitat of corridor. In 
de huidige situatie heeft het gebied geen duidelijke functie als verbinding tussen 
de Maasuiterwaard en Heumensoord. Ook onderzoeksbureau Grontmij (2001) 
heeft dergelijke bevindingen gedaan. Er is echter nooit goed geïnventariseerd in 
het gebied ten westen van de Rijksweg waardoor er geen duidelijke conclusie 
getrokken kan worden over de actuele corridorwerking van het onderzoeksge-
bied. 
 
 
2.5 Implicaties voor het onderzoek 
 
Uit de ontstaansgeschiedenis van het gebied blijkt dat het een van nature redelijk 
droog systeem is. Water zakt namelijk meteen weg in de zandige bodem. Alleen 
op de laaggelegen terreinen is bij hoge grondwaterstanden het bodemoppervlak 
vochtig/nat. Hierdoor zijn slechts weinig poeltjes aanwezig wat waarschijnlijk een 
voorname reden is voor de lage aantallen amfibieën in het gebied. Ook op de 
vochtige plaatsen in het onderzoeksgebied zijn weinig amfibieën te vinden, om-
dat er te weinig zomerhabitats in de buurt liggen (mondelinge mededeling R. Ge-
raeds namens Grontmij, 2001). Doordat het gebied een spoelzandvlakte is met 
een grove zandbodem is het waarschijnlijk dat er niet veel dichte begroeiing heeft 
kunnen ontstaan. Het droge, open gebied is wellicht erg aantrekkelijk geweest 
voor reptielen. 
Uit de cultuurhistorie blijkt dat het gebied al meer dan 150 jaar in gebruik is voor 
agrarische doeleinden, net als nu nog steeds voor een deel het geval is. Dit be-
tekent  dat het gebied van oudsher al een erg open systeem is.  
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat het gebied van nature geschikt leef-
gebied is voor reptielen. Deze taxonomische groep geeft namelijk de voorkeur 
aan open en droge gebieden. Ook is het onderzoeksgebied van nature geschikt 
voor dassen en andere soorten, die in open gebieden en met name agrarische 
gebieden foerageren. In de scenario-ontwikkeling zal rekening gehouden worden 
met het droge, open karakter van het gebied (er zal dus bijvoorbeeld geen sce-
nario ontwikkeld worden waarbij in het gebied een aantal poelen worden aange-
legd).  
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Uit paragrafen 2.3 en 2.4 blijkt dat het gebied momenteel al zeer belangrijk is als 
habitat, foerageergebied, of corridor voor een groot aantal soorten, waaronder 
een niet gering aantal rode-lijst en beschermde soorten. Dit betekent in ieder ge-
val dat deze soorten en hun leefmilieu beschermd dienen te worden. Het is dus 
reëel om te denken aan natuurontwikkeling in het gebied. Een feit is dat het ge-
bied niet optimaal functioneert voor een aantal van deze soorten. Met name de 
Rijksweg is voor lopende soorten een grote barrière, waardoor de westkant van 
het gebied en de Maasuiterwaard moeilijk bereikbaar zijn voor soorten uit het 
oosten. Dit, in combinatie met het intensieve landgebruik in het westen van het 
gebied resulteert in een lage natuurwaarde in vergelijking met de oostkant van 
het gebied. In de scenario’s zal worden getoetst of dit gebied wel meer potentie 
heeft als habitat of corridor wanneer het landgebruik geëxtensiveerd wordt en de 
barrière-werking van de weg wordt gecompenseerd (bijvoorbeeld door wildtun-
nels).   
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3  
Beleid en wensen van actoren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het opstellen van reële inrichtingsscenario’s is rekening gehouden met de vi-
gerende beleidsplannen en de wensen/visies van actoren voor het gebied. In pa-
ragraaf 3.1 worden daarom het rijksbeleid, het provinciaal en het gemeentelijk 
beleid voor het gebied toegelicht. In paragraaf 3.2 worden de wensen/visies van 
actoren toegelicht. In paragraaf 3.3 worden tot slot de implicaties van de vigeren-
de beleidsplannen en de wensen van actoren voor de ontwikkeling van inrich-
tingsscenario's toegelicht. 
 
 
3.1 Beleid 

In deze paragraaf zijn voor het onderzoek relevante gegevens, afkomstig van 
verschillende beleidsplannen, genoteerd. Er is gekeken naar rijksbeleid, provinci-
aal beleid en gemeentelijk beleid om inzicht te krijgen van de beleidsplannen op 
verschillende schaalniveaus. 

 
3.1.1 Rijksbeleid 
 
In het Natuurbeleidsplan (NBP) is een project opgenomen voor het opheffen en 
voorkomen van versnippering. Hierin wordt het volgende vermeld: 
Versnippering beperkt de uitwisseling en verbreiding van (populaties van) soorten 
en heeft voorts tot gevolg dat leefgebieden zodanig zijn of worden verkleind dat 
duurzaam voortbestaan van de daarin thuishorende (populaties van) soorten 
onmogelijk is. Door middel van onderzoek en (proef)projecten zal inzicht worden 
verkregen in de noodzaak van en mogelijkheden voor: 
- Het instandhouden of realiseren van noodzakelijke minimumarealen leefge-

bied voor (populaties van) soorten, gekoppeld aan hun plaatsniche binnen de 
gebiedseigen ecosystemen. 

- Het realiseren van verbindingszones tussen de leefgebieden, waarbij het ver-
breidingsvermogen van (populaties van) soorten en biotoopeisen voor migra-
tie richtinggevend zijn.  

Daarnaast zullen beleidsmatige instrumenten, technische uitgangspunten en rea-
liseringsmogelijkheden worden aangegeven (Ministerie van LNV, 1989). 
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In het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) wordt aangegeven dat er een ver-
bindingszone versterkt dan wel ontwikkeld dient te worden, in de regio waarin 
ook het onderzoeksgebied ligt, die de Maasuiterwaard verbindt met de achterge-
legen stuwwal. Bovendien staat het gebied aangeschreven als toeristisch-
recreatief gebied en als bestaand nationaal landschapspatroon. Dit laatste stelt 
dat het gebied belangrijke elementen bevat, die de identiteit van het Nederlandse 
landschap bepalen. Het Rijk verzoekt de provincies en gemeenten ruimtelijke 
ontwikkelingen af te stemmen op de kenmerken van het nationaal landschapspa-
troon (Ministerie van LNV, 1993).  
 
In de nota “Natuur voor mensen, mensen voor natuur” wordt benadrukt dat na-
tuurontwikkeling in het landelijk en stedelijk gebied erg belangrijk is. Natuuront-
wikkeling dient zich niet te beperken tot de realisatie van de Ecologische Hoofd-
structuur (EHS), maar begint al “bij de voordeur van de mensen”. Het beleid dat 
uitgewerkt is in de nota richt zich in essentie op de volgende punten: 
- De realisatie van de EHS met kracht voortzetten en op onderdelen verster-

ken. Dat wil zeggen: de vaart erin houden en sterker inzetten op de natte on-
derdelen en op verbetering van de ruimtelijke samenhang en de milieukwali-
teit. 

- Versterking van de landschappelijke identiteit en kwaliteit en verder uitbou-
wen van het beleid met betrekking tot groen om de stad. Daarbij wordt sterk 
ingezet op meervoudig ruimtegebruik en een ontwikkelingsgerichte land-
schapsaanpak. 

- Stevige inzet op behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit, zowel inter-
nationaal als in eigen land.  

Ook het aanleggen van robuuste verbindingszones wordt als belangrijk be-
schouwd bij het verbeteren van de duurzaamheid van natuurgebieden (Ministerie 
van LNV, 2000). 
 
In de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening vormt "vergroening" een belang-
rijk uitgangspunt in het nationaal beleid voor ruimtelijke inrichting. Het accent 
wordt hierbij gelegd op het toegankelijker maken van bos, natuur en recreatie. Er 
wordt geïnvesteerd in landschapsverbetering door de aanleg van landschappelij-
ke beplanting in aansluiting op de verschillende landschaptypen en er worden 
maatregelen genomen om de openheid van het buitengebied te verbeteren als 
contrast met de stedelijke gebieden. Dit beleid komt ook terug in de ruimtelijke 
ordening voor de landsdelen Oost, waar ook Gelderland bij hoort en Zuid, waar 
Noord-Brabant en Limburg bij horen (Ministerie van VROM, 2001). 
 
3.1.2 Provinciaal beleid 

Provincie Gelderland 

In het Streekplan Gelderland wordt het onderzoeksgebied omschreven als lande-
lijk gebied van D kwaliteit. In de categorie D-gebieden ligt het accent op de ont-
wikkelingsmogelijkheden van de functie landbouw. Een klein deel van het gebied 
heeft een middenhoge Cultuurhistorische waarde. In de gebiedsgerichte beleids-
beschrijving van het Gelderse streekplan staat dat de landschapsstrategie van 
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behoud van toepassing is voor de stuwwal Nijmegen-Groesbeek, de open gebie-
den aan en langs de rivieren en de landduinen van Heumen tot aan Horssen 
(Provinciale Staten van Gelderland, 1996).  
 
Op de Gelderse natuurdoelenkaart wordt het onderzoeksgebied omschreven als 
een landelijk gebied van C/D kwaliteit. In deze categorie ligt het accent op land-
bouw waarbij echter ook mogelijkheden zijn voor natuurontwikkeling. Het gebied 
valt buiten de EHS en er zijn geen verbindingszones gepland om de uiterwaard 
met Maldens Vlak te verbinden. Het gebied wordt omschreven als natuurarm met 
minder dan tien procent natuurdoelen (GS van Gelderland, 2000).  

Provincie Limburg 

In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg wordt een deel van het onderzoeks-
gebied gekenmerkt als zijnde waardevol agrarisch landschap. De regiovisie van 
de “Kop van Limburg” (Gennep, Bergen en Mook & Middelaar) pleit voor “wonen 
en werken in het groen”. Deze visie heeft als uitgangspunt de kwaliteit van de 
leefomgeving te verbeteren door middel van versterking van natuur en land-
schap. De visie van heel gewest Noord-Limburg is “pionieren in de proeftuin”. De 
tuinfunctie van het gebied houdt in dat landelijke, groene, open en rustige karak-
ter zoveel mogelijk intact moet blijven. Toerisme en recreatie vormen een belang-
rijk onderdeel van deze visies. De provinciale beleidsopgaven voor de regio 
Maasvallei-Oost zijn:  
- Opstellen van een toekomstgericht en uitvoerbaar reconstructieplan, dat op 

voldoende draagvlak kan rekenen. 
- Inrichten van Maasvallei-Oost als grensoverschrijdende groene en blauwe 

ruggengraat met het accent op natuur, landschap, water en recreatie, en de 
landbouw als afgeleide hiervan. 

- Intensivering in en kwaliteitsverbetering van toerisme en recreatie. 
Er zijn geen plannen voor de aanleg van ecologische verbindingszones in het 
onderzoeksgebied (Provincie Limburg, 2000). 

Provincie Noord-Brabant 

Volgens het ontwerp-streekplan Noord-Brabant staan in het Land van Cuijk, het 
deel van Noord-Brabant dat grenst aan het onderzoeksgebied, ontwikkeling van 
landbouw en natuurontwikkeling centraal. Van verbindingen met het onderzoeks-
gebied is echter geen sprake (Provincie Noord-Brabant, 2001).  
Het beleid voor het Land van Cuijk komt in grote lijnen overeen met het Gelderse 
en Limburgse beleid voor het onderzoeksgebied. Er zijn dus eventueel mogelijk-
heden voor het leggen van een ecologische verbindingszone tussen het onder-
zoeksgebied en het gebied aan de westoever van het Maas-Waalkanaal. 
 
3.1.3 Gemeentebeleid 

Gemeente Heumen 

Het Landschapsbeleidsplan van de gemeente Heumen heeft geen betrekking op 
het landelijk gebied tussen Malden en Molenhoek. In het verleden is het gebied 
slechts bestemd geweest voor uitbreiding van de dorpen Malden en Molenhoek. 
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De gemeente is momenteel bezig met de ontwikkeling van een nieuwe visie voor 
dit gebied, die afgestemd wordt op de resultaten van het onderzoek van de 
Grontmij (2001), waarin de natuurwaarden van het gebied zijn onderzocht. Sa-
men met de gemeente Mook & Middelaar is in 1997 een visie ontwikkeld voor de 
inrichting van het onderzoeksgebied (zie sub-paragraaf 3.2.2). Deze visie is ech-
ter nooit vastgesteld en heeft derhalve geen formele status. De huidige wensen 
van de gemeente komen in grote lijnen overeen met de visie van 1997 en zijn 
beschreven in sub-paragraaf 3.2.2 (persoonlijke mededeling M. de Graaff, wet-
houder gemeente Heumen).   

Gemeente Mook & Middelaar 

De gemeente Mook & Middelaar heeft geen duidelijk bestemmingsplan of beleid 
aangaande het landelijk gebied tussen Malden en Molenhoek. Het gebied is in 
het verleden bestemd geweest voor landbouw en huisvesting. Samen met de 
gemeente Heumen wordt momenteel een intergemeentelijke visie ontwikkeld 
voor de realisatie hiervan. De wensen van de gemeente staan beschreven in 
sub-paragraaf 3.2.2 (persoonlijke mededeling J. Boot, wethouder gemeente 
Mook & Middelaar). 
 
 
3.2 Wensen actoren 
 
In deze paragraaf staan de wensen van de gemeenten Heumen en Mook & Mid-
delaar en Vereniging Bos & Kuil voor inrichting van het onderzoeksgebied be-
schreven. Deze drie instanties zijn de belangrijkste actoren aangaande inrichting 
van het landelijk gebied tussen Malden en Molenhoek. 
 
3.2.1 Vereniging Bos & Kuil 
 
De Vereniging Bos & Kuil pleit voor het openhouden van het gebied. Hun stand-
punt is niets meer bijbouwen in het gebied. Zij baseren dit standpunt op een aan-
tal argumenten (zie 1.1), waaronder ook ecologische. Het is de wens van de ver-
eniging dat het gebied de status Ecologische Verbindingszone krijgt zodat men 
er van verzekerd is dat het gebied ook in de toekomst niet verstedelijkt. In de 
wensen van Vereniging Bos & Kuil krijgt het onderzoeksgebied de functies: land-
bouw en natuurontwikkeling (persoonlijke mededeling H. Blaauw, Vereniging Bos 
& Kuil).  
Op basis van eerdere inventarisaties van de natuurwaarden van het landelijk ge-
bied tussen Malden en Molenhoek stelt de vereniging dat het erg belangrijk is om 
het gebied verder te ontwikkelen voor natuurdoeleinden. Met name de natuur-
waarden van deelgebieden De Lier en Kleine Lier beschouwen zij als erg hoog. 
De functie landbouw kan/dient behouden te blijven in het gebied daar het de 
openheid van het gebied niet aantast. Wel dient deze functie gepaard te gaan 
met de functie natuurontwikkeling. Een van de eisen die daarom wordt gesteld is 
extensivering van de landbouw (persoonlijke mededeling H. Blaauw, Vereniging 
Bos & Kuil, 2002).  
3.2.2 Gemeenten Heumen en Mook & Middelaar 
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In 1997 hebben de gemeenten Heumen en Mook & Middelaar een intergemeen-
telijke ruimtelijke ontwikkelingsvisie opgesteld voor het landelijk gebied tussen 
Malden en Molenhoek. In deze visie worden drie modellen voor mogelijke ruimte-
lijke inrichting van het onderzoeksgebied nader toegelicht: een ecologisch model, 
een verstedelijkings- en een afstemmingsmodel. In de visie wordt een keuze ge-
maakt voor het afstemmingsmodel. De uitgangspunten van dit model zijn: ingre-
pen in reliëf en bodemstructuur zijn niet gewenst; ontwikkeling van een ecologi-
sche corridor ter hoogte van De Lier; ontwikkeling van woningbouwlocaties ten 
zuiden van de Lierweg; ontwikkeling en behoud van de verspreide lijnvormige 
beplanting. Deze visie is echter nooit vastgesteld, omdat er eerst onderzoek 
moest worden gedaan naar de ecologische waarden van het onderzoeksgebied 
(Gemeente Mook en Middelaar & Gemeente Heumen, 1997). 
Afgaande op de huidige gegevens, worden in de wensen van de gemeente 
Heumen de volgende functies aan het landelijk gebied tussen Malden en Molen-
hoek toegekend: landbouw, natuurontwikkeling, woningbouw en industrie-
huisvesting. De gemeente wil graag kleinschalig uitbreiden ten zuiden van de 
bebouwde kom van Malden ten behoeve van woningbouw en industriehuisves-
ting. Voor woningbouw komt vooral het noorden van deelgebied Centrum in 
aanmerking. De gemeente wil hier graag een “open woonwijk” van maken zodat 
de overgang van dichte woonwijk naar landelijk gebied geleidelijker wordt. Indu-
striehuisvesting moet plaatsvinden in het noorden van deelgebied Bergzicht. Dit 
houdt een uitbreiding van deelgebied Sluisweg in. De gemeente Heumen wenst 
geen uitbreiding van de bebouwing langs de Rijksweg. Zij wil dat de overgang 
tussen de dorpen Malden en Molenhoek gescheiden blijft door een open ruimte. 
In de overige gebieden is in principe ruimte voor natuurontwikkeling. Er zijn geen 
plannen voor verdere ontwikkeling van landbouw (persoonlijke mededeling M. de 
Graaff, wethouder gemeente Heumen).  
In de huidige wensen van de gemeente Mook & Middelaar worden de volgende 
functies aan het landelijk gebied tussen Malden en Molenhoek toegekend: land-
bouw, natuurontwikkeling, woningbouw, industriehuisvesting en recreatie. Af-
gaande op de huidige gegevens van de natuurwaarden van het onderzoeksge-
bied heeft de gemeente in de visie gesteld dat mogelijkheden voor natuurontwik-
keling verder verkend dienen te worden. In de visie wordt natuurontwikkeling toe-
gespitst op rode lijst soorten. Ook de inrichting van een ecologische corridor past 
bij deze plannen, mits blijkt dat de corridor ook een goede kans heeft om de posi-
tie van rode lijst soorten te verbeteren. Vooral de deelgebieden De Lier en Kleine 
Lier komen voor natuurontwikkeling in aanmerking. De gemeente wil graag hon-
derdvijftig tot tweehonderd woningen bouwen aan de rand van de bebouwde kom 
van Molenhoek. In het onderzoeksgebied is deelgebied Molenhoek het meest 
geschikt voor woningbouw. Het hele gebied ten westen van de Rijksweg dat op 
Limburgs grondgebied ligt is gepland voor industriehuisvesting. Dit is dus met 
name deelgebied Zuid. In het westen van deelgebied Kleine Lier ligt een sport-
complex dat grotendeels niet meer in gebruik is. Het ongebruikte deel hiervan 
kan worden gebruikt voor natuurontwikkeling of het aanleggen van recreatiemo-
gelijkheden. Er zijn geen plannen voor verdere ontwikkeling van landbouw (per-
soonlijke mededeling J. Boot, wethouder gemeente Mook & Middelaar).   
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3.3 Implicaties voor scenario-ontwikkeling 
 
Uit paragraaf 3.1 blijkt dat de beleidsplannen veranderd zijn in de afgelopen ja-
ren. In het streekplan Gelderland van 1996 bijvoorbeeld (Provinciale Staten van 
Gelderland, 1996) wordt het onderzoeksgebied bestempeld als een gebied van 
D-kwaliteit (landbouwgebied). Op de natuurdoelenkaart van 2000 (GS van Gel-
derland, 2000) wordt het gebied echter een C/D-kwaliteit toegekend (landbouw-
gebied met mogelijkheden voor natuurontwikkeling). Er is in de beleidsplannen 
een tendens richting natuurontwikkeling te zien. 
 
Tabel 4: Samenvatting van de door de verschillende actoren toegekende functies aan het lande-

lijk gebied tussen Malden en Molenhoek volgens vigerend beleid of visies/wensen. 
 

Functie               
onderzoeksgebied 

Rijk Provincie 
Gelderland 

Provincie 
Limburg 

Gemeente 
Heumen 

Gemeente 
Mook & 

Middelaar 

Vereniging 
Bos & Kuil 

Landbouw  1 1 1 1 2 

Natuurontwikkeling 2 → 1 2 1 1 1 1 

Woningbouw    1 1  

Industrie    1 1  

Recreatie &      toe-
risme 

1 1 1  1  

Aanleg Ecologische 
Verbindingszone 

1   2 2 1 

Verbeteren    be-
houden openheid 

1  1 2 2 1 

 
Legenda: 1= primaire functie, 2= secundaire functie 
 
Uit tabel 4 blijkt dat de functies natuurontwikkeling en landbouw het meest wor-
den toegekend aan het onderzoeksgebied. De openheid van het gebied behou-
den/verbeteren wordt ook regelmatig genoemd samen met de aanleg van een 
ecologische corridor en ontwikkeling van recreatie en toerisme. Deze laatste 
functie moet echter ruim worden opgevat. Recreatie-ontwikkeling op Rijks- en 
provinciaal niveau houdt voornamelijk het creëren van een open, rustige omge-
ving in (combinatie met natuurontwikkeling en behouden openheid gebied) en het 
toeristische aspect omhelst een middelhoge cultuurhistorische waarde van (delen 
van) het gebied. Op gemeentelijk niveau houdt recreatie-ontwikkeling vooral de 
inrichting van een sportpark in.  
 

Tabel 5: Functies die aan elk deelgebied worden toegekend door de verschillende actoren.  

Functie onderzoeksge-
bied 

Centrum De Lier Molenhoek Bergzicht Zuid Kleine 
Lier 
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Landbouw A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C A  

Natuurontwikkeling A, B, C A, B, C C C C A, B, C 

Woningbouw A  B    

Industrie    A B  

Recreatie & toerisme      B 

Aanleg Ecologische Ver-
bindingszone 

A, B, C A, B, C C C C A, B, C 

Behouden/verbeteren 
openheid 

A, B, C A, B, C C C C A, B, C 

 
Legenda: A= gemeente Heumen, B= gemeente Mook & Middelaar, C= Vereniging Bos & Kuil. 
 
 
Met behulp van tabel 5 kunnen scenario's worden ontwikkeld waarin de wensen 
van de gemeenten en van Vereniging Bos & Kuil worden meegenomen. Er zal 
een scenario worden opgesteld waarin de volgende functies veranderen: in het 
noorden van deelgebied Centrum en in het deelgebied Molenhoek vindt woning-
bouw plaats, in het noorden van deelgebied Bergzicht en in het zuiden van deel-
gebied Zuid wordt industrie gehuisvest en in de plaats van een aantal sportvel-
den op deelgebied Kleine Lier wordt een recreatie-faciliteit neergezet. Ook wordt 
een scenario opgesteld waarin het gebied zo natuurvriendelijk en "open" mogelijk 
ingericht wordt. 
Wat ook blijkt uit tabel 5 is dat er (grotendeels) overeenstemming is over de func-
ties die worden toegekend aan deelgebieden Centrum, De Lier en Kleine Lier. De 
grootste meningsverschillen betreffen de functies die worden toegekend aan 
deelgebieden Molenhoek, Bergzicht en Zuid. In de scenario's zal met name met 
deze gebieden gevarieerd worden wat betreft inrichting/beheer.  
 
 
 
3.4 Aanvulling op beleid en wensen gemeenten en implicaties hier-

van 
 
De informatie in de bovenstaande paragrafen is verkregen in januari 2002. In 
april van datzelfde jaar zijn echter gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De 
nieuwe colleges van bestuur hebben nieuwe beleidsplannen en wensen opge-
steld welke implicaties meebrachten voor het opstellen van scenario’s. Deze pa-
ragraaf is daarom later toegevoegd aan het hoofdstuk. Eerst worden de nieuwe 
visies/wensen van de gemeenten Heumen en Mook & Middelaar behandeld en 
vervolgens worden de implicaties op het vervolg van het onderzoek weergege-
ven. 
 
3.4.1 Beleid/wensen gemeente Heumen 
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In het collegeprogramma 2002-2006 wordt het volgende gesteld wat betreft de 
fysieke leefomgeving: De coalitiepartijen verbinden zich aan een algemeen uitstel 
op onderzoek naar bebouwingsmogelijkheden in het gebied tussen Malden en 
Molenhoek. Dat betekent dat uitbreiding van bebouwing in dat gebied wordt uit-
gesloten. (…) Ten behoeve van de ontwikkeling van de groene ruimte vindt een 
herijking plaats van het landschapsbeleidsplan. De mogelijkheden van natuur-
ontwikkeling bij vrijkomende agrarische gronden worden verkend. Recreatief ge-
bruik van de groene ruimte wordt mogelijk gemaakt, mede tegen de achtergrond 
van een mogelijke verschuiving van recreatie vanuit kwetsbare gebieden. (…) 
Om te voorzien in een mogelijke behoefte aan bedrijfsruimte committeren de coa-
litiepartijen zich aan de uitkomsten van een onderzoek daarnaar en de mogelijk-
heden om elders in de gemeente daarin ruimtelijk te voorzien. Dit uiteraard met 
inachtneming van natuurlijke en landschappelijke waarden. Er wordt aandacht 
besteed aan de mogelijkheden om wonen en werken meer te combineren in 
woonwijken, in relatie tot zorgen en werken, leefbaarheid van wijken en mobiliteit 
(www6). 
  
3.4.2 Beleid/wensen gemeente Mook & Middelaar 
 
In het derde concept-beleidsprogramma gemeenteraad 2002-2006 staat dat in 
het onderzoeksgebied, met name in deelgebieden De Lier, Kleine Lier en Molen-
hoek, natuurontwikkeling centraal moet komen te staan. Beleid ten aanzien van 
het gebied zal gericht worden op bescherming, herstel en verdere ontwikkeling 
van waardevolle natuur- en landschapselementen. Het gebied moet open blijven. 
Er vindt geen nieuwe woonbebouwing plaats en voor percelen die thans bestemd 
zijn tot sportterrein moet een herbestemming worden gezocht. Omvorming van 
agrarische percelen naar natuur wordt gestimuleerd. Er zal een nieuwe gebieds-
visie opgesteld worden, het liefst samen met de gemeente Heumen. Er zijn plan-
nen voor reconstructie van Rijksweg N271. De uitvoering heeft echter nogal wat 
vertraging opgelopen waardoor realisatie voorlopig nog niet plaatsvindt. Ook 
wenst de gemeente de opening van een NS-station in Molenhoek. Realisatie 
hiervan zou mogelijk leiden tot een grotere bereikbaarheid en een verminderde 
verkeersdruk op de wegen. Bedrijfsvestiging wordt aan vijf specifieke voorwaar-
den gebonden: Kleinschalige, milieuvriendelijke bedrijven uit eigen gemeente die 
verplaatst moeten worden en waardoor de natuurwaarden niet worden aange-
tast. Onder andere de zuidelijkste punt van deelgebied zuid is gepland voor ves-
tiging van dit soort bedrijven (Gemeente Mook en Middelaar, 2002). 
 
3.4.3 Implicaties voor het onderzoek 
 
Door bovenstaande wijzigingen in het gemeentebeleid verandert tabel 5. De ge-
volgen hiervan zijn samengevat in tabel 6.  
 

Tabel 6: Functies die aan elk deelgebied worden toegekend door de verschillende acto-
ren vanaf mei 2002. 
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Functie      onderzoeks-
gebied 

Centrum De Lier Molenhoek Bergzicht Zuid Kleine 
Lier 

Landbouw A, C  B, C A, C B, C  

Natuurontwikkeling A, C B, C B, C A, C B, C B, C 

Woningbouw       

Industrie     B  

Recreatie & toerisme A   A   

Aanleg Ecologische    
Verbindingszone 

A, C B, C C C C B, C 

Behouden/verbeteren 
openheid 

A, C B, C B, C A, C B, C B, C 

 
Legenda: A= gemeente Heumen, B= gemeente Mook & Middelaar, C= Vereniging Bos & Kuil. 

 
 
Te zien is dat zowel de gemeenten als Vereniging Bos & Kuil grotendeels een 
overeenstemmende voorkeur hebben gekregen ten aanzien van inrichting van 
het landelijk gebied tussen Malden en Molenhoek. Een belangrijk verschil met ta-
bel 5 is dat nergens beide gemeenten samen worden genoemd. Dit komt doordat 
de intergemeentelijke visie niet langer bestaat. Nog steeds is het grootste twist-
punt tussen de vereniging en de gemeenten de inrichting van deelgebieden 
Bergzicht en Zuid.  
De veranderingen in wensen/beleid van de actoren zijn van invloed op het opstel-
len van scenario’s. Daar natuurontwikkeling belangrijker is geworden voor alle 
actoren zal er meer aandacht besteed worden aan het scenario “natuurvriendelij-
ke inrichting”. Verder is gekozen om de oorspronkelijke scenario’s niet te veran-
deren. De reden hiervoor is dat met behulp van de geselecteerde scenario’s een 
goed beeld verkregen kan worden van de gevolgen van verschillende inrichtin-
gen en/of beheersvormen. 
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4  
Methoden voor corridor-evaluatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden enkele methoden op een rijtje gezet, die gebruikt kunnen 
worden voor het toetsen van de inrichtingsscenario’s (zie paragraaf 4.1). Tevens 
wordt in dit hoofdstuk een verklaring gegeven voor de selectie van de in dit on-
derzoek gebruikte methode (zie paragraaf 4.2). 
 
 
4.1 Corridor-evaluatie methoden 
 
Om de actuele en potentiële corridorwerking van het landelijk gebied tussen Mal-
den en Molenhoek te evalueren moeten verschillende inrichtingsscenario’s wor-
den opgesteld (zie hoofdstuk 5) en getoetst. De toetsing van deze scenario’s kan 
op twee manieren plaatsvinden: 1) door middel van een beschrijvende (kwalita-
tieve) methode (zie sub-paragraaf 4.1.1); 2) door middel van een rekenkundige 
(kwantitatief) model (zie sub-paragraaf 4.1.2). Hieronder staat een overzicht van 
verschillende methoden, die gebruikt kunnen worden voor de evaluatie van een 
corridor voor verschillende faunasoorten. 
 
4.1.1 Kwalitatieve modellen 
 
Wanneer men een corridor of habitat voor een diersoort kwalitatief beoordeelt 
kan men dit het beste doen door een ecoprofiel op te stellen van deze soort op 
basis van literatuurgegevens en "expert judgement". In dit ecoprofiel staan de 
habitat- en corridoreisen, het migratie- en foerageergedrag en de optimale 
leefomgeving van een soort beschreven. Vervolgens worden de landschapsken-
merken van het onderzoeksgebied vergeleken met de ecoprofielen van een dier-
soort. Aan de hand van de vergelijking kan worden beredeneerd in hoeverre het 
onderzoeksgebied geschikt is als habitat/corridor voor die diersoort.  
In dit onderzoek is één kwalitatieve methode in de literatuur gevonden voor de 
bepaling van de corridorwerking van een gebied voor bepaalde faunasoorten. 
Deze methode staat beschreven in sub-paragraaf 4.1.3 HSI-modellen.   
Een onderzoeker heeft veel vrijheid wanneer hij kwalitatief te werk gaat. De wijze 
van toetsen wordt immers aan hemzelf overgelaten. Het is ook mogelijk om 
enigszins kwantitatief te werk te gaan wanneer men kwalitatief toetst. In dit geval 
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noteert men alle kwantificeerbare corridoreisen (bijvoorbeeld lengte, breedte, mi-
nimaal benodigde hoeveelheid habitat, etc) en berekent in hoeverre het onder-
zoeksgebied voldoet aan deze eisen (bijvoorbeeld uitgedrukt in percentages). 
Deze werkwijze heet een mechanistische toetsing (zie sub-paragraaf 4.1.3).  
 
4.1.2 Kwantitatieve modellen 
 
Simulatie-modellen kunnen worden gebruikt om de effectiviteit van geplande of 
gerealiseerde corridors te evalueren. Een veelgebruikt type model is het Spatially 
Realistic Movement Model. Deze modellen zijn gebaseerd op spatiële (ruimtelij-
ke) informatie, die weergegeven wordt in een geografisch informatie systeem 
(GIS). De spatiële informatie wordt meestal weergegeven in een grid-formaat of 
een vector-formaat. Verplaatsing wordt in een grid-formaat voorgesteld als een 
cel-naar-cel beweging, terwijl in een vector-formaat verplaatsing wordt gezien als 
een sequentie van bewegingen, gekarakteriseerd door lengte, hoek en duur van 
de bewegingen (Knegt, 2001).  
Met andere woorden: in een grid-formaat  maakt het “dier” steeds een keuze tus-
sen buurcellen van de huidige cel om naar toe te bewegen en in een vector-
formaat volgt het “dier” de weg met de minste weerstand naar zijn eindpunt. 
Uit literatuuronderzoek is gebleken dat er weinig kwantitatieve modellen beschik-
baar zijn voor algemeen gebruik. Hieronder staan enkele kwantitatieve modellen 
uitgelegd, waarmee de corridorwerking van het gebied wellicht getoetst kan wor-
den. 

LEDESS 

LEDESS is een kennismodel dat veranderingen in standplaatskenmerken, vege-
tatiestructuur en habitatkwaliteit voorspelt in afhankelijkheid van bestemming en 
beheer van gebieden. De LEDESS-habitatmodule bepaalt in zijn eerste bewer-
king welke ecotopen in potentie habitatplekken zijn voor een bepaalde soorten-
groep. De module is gebaseerd op literatuur en expertkennis, die is vastgelegd in 
een matrix. De uitvoer is een kaart met potentiële habitatplekken. LEDESS kent 
een geformaliseerde procedure voor het genereren van habitatplekken voor twin-
tig vogel- en zoogdiersoorten op basis van het vegetatiestructuurtype en primaire 
standplaatskenmerken. Het model kan uitspraken doen over de duurzaamheid 
van een populatie in een scenario op basis van deze gegevens. Deze bepaling 
kan echter steeds alleen voor één habitatcluster gemaakt worden (Farjon et al., 
1997). 
 
SHAPE 
Het model SHAPE (Spatial HAbitat Prediction for Environmental studies) is een 
grid georiënteerd GIS model. Dit betekent dat een scenario gemaakt met GIS is 
opgedeeld in gridcellen. Dit zijn hokken met een gelijke oppervlakte waarbij elk 
hok bepaalde eigenschappen heeft. SHAPE bepaalt geschikte habitats en 
(deel)populaties voor een breed ecologisch spectrum aan diergroepen. Het is 
een onderdeel van het landschapsecologisch model LEDESS en kan daardoor 
ook effecten van vegetatiesuccessie en veranderingen in abiotische condities op 
de fauna simuleren. Uitgangspunt in dit integrale landschapsecologisch model is 
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het gebruik van schaalafhankelijke databestanden. De uitvoer van het model be-
staat uit kaarten en tabellen met de oppervlakte geschikt habitat, de grootte er-
van uitgedrukt in potentiële (deel)populaties en de mate van versnippering van 
geschikte habitats. Daarnaast wordt de draagkracht en het ecologisch rendement 
berekend. Het model geeft geen uitsluitsel over daadwerkelijke vestiging en aan-
wezigheid van soorten of de kans daarop (Knol et al., 1997). 
 
METAPHOR 
METAPHOR is een individu-gebaseerd, ruimtelijk en stochastisch simulatiemodel 
dat de populatiedynamiek simuleert in een stelsel van ruimtelijk gescheiden habi-
tatplekken. De invoer bestaat uit een verzameling populatieparameters (geboor-
te, sterfte, dispersiekenmerken) en uit een GIS-bestand met de ruimtelijke confi-
guratie van habitat. De uitvoer bestaat onder andere uit de uitsterfkans van de 
populatie in een van tevoren gekozen periode (bijvoorbeeld honderd jaar) en 
ruimtelijke verdeling van de populatie (Knol et al., 1997). Het model beschrijft in 
detail de verwachte effecten van versnippering en is operationeel voor enkele 
diersoorten (Farjon et al., 1997). Nadeel is dat de analyse lang kan duren (de 
stochastische simulaties moeten vaak herhaald worden) en er zijn maar van wei-
nig diersoorten betrouwbare, gekalibreerde modellen beschikbaar (Knol et al., 
1997).  

 
DASSIM  
Het model DASSIM is een model dat gebaseerd is op METAPHOR. DASSIM en 
METAPHOR zijn modellen die uitspraken doen op populatieniveau. Dit onder-
scheidt deze modellen van modellen als LARCH of SmallSteps. Deze geven re-
sultaten weer in bereikbaarheid, beweging, of duurzaamheid. Met behulp van 
DASSIM en METAPHOR kunnen uitspraken gedaan worden over de gevolgen 
van planvarianten (scenario’s) voor bestemming, inrichting en beheer van de Ne-
derlandse ruimte op faunapopulaties. DASSIM is een model dat specifiek voor de 
das (Meles meles) is gemaakt. Met DASSIM wordt in detail de dynamiek in ruim-
te en tijd van een metapopulatie dassen berekend. Net als bij METAPHOR wordt 
dit bereikt door met behulp van geboorte- en sterftecijfers en dispersiekansen de 
levensvatbaarheid van een populatie te berekenen. Het model maakt echter 
geen onderscheid in kenmerken tussen sociale groepen (delen van een metapo-
pulatie) en kent geen ruimtelijke structuur binnen een lokale populatie. Hierdoor 
kunnen effecten van maatregelen die specifiek zijn voor een locatie niet worden 
berekend voor een enkele groep (Apeldoorn et al., 1997). 
 
LARCH 
Om de geschiktheid van een landschap voor een diersoort te bepalen, zal het 
landschap ‘door de ogen van een diersoort’ bekeken moeten worden. Door Al-
terra is het expertsysteem LARCH (Landscape ecological Analysis and Rules for 
the Configuration of Habitat) ontwikkeld. Het is gebaseerd op het concept van 
metapopulaties en analyseert of deze metapopulaties levensvatbaar zijn (Pou-
wels, 2000). De levensvatbaarheid van populaties wordt in het model uitgedrukt 
in habitatnetwerken. Een habitatnetwerk is een gebied met habitatplekken die 
samen een metapopulatie vormen. Met LARCH-classic (onderdeel van LARCH) 
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kan de duurzaamheid van habitatnetwerken worden bepaald. Het uitgangspunt 
van LARCH-classic is een kaart van het studiegebied. Per soort worden de vol-
gende stappen doorlopen: 1) bepaling leefgebieden soorten; 2) bepaling van (ty-
pe) lokale populaties; 3) bepaling habitatnetwerken; 4) bepaling van de duur-
zaamheid van de habitatnetwerken. De duurzaamheid van de habitatnetwerken 
is dan een maat voor de beoordeling van het gebied als habitat/corridor voor be-
paalde diersoorten (Pouwels, 2000). 
 
SmallSteps en overige Random walk  modellen 
Een random walk model is een op GIS gebaseerd grid-model. Het model gaat uit 
van de beweging van een individu door een landschap waarbij het gedrag van 
het individu gesimuleerd wordt als een ruimtelijk stochastisch proces. Beweging 
is afhankelijk van de kwaliteit van het landschap (in een scenario), welke bepaalt 
of een individu wel of niet in een naburige gridcel treedt. Met dit soort modellen 
kan dispersiegedrag van een individu onderzocht worden. In het model is disper-
sie afhankelijk van beweging binnen een landschap, beweging tussen twee land-
schappen, interactie van het individu met lineaire barrières en de connectiviteit 
(mate van verbinding) tussen twee populaties (Verboom, 1996). 

Het model SmallSteps is een voorbeeld van een random walk model. Het model 
is door Alterra ontwikkeld om het loopgedrag van dieren te simuleren. SmallSteps 
berekent de meest waarschijnlijke looproutes van dieren door het landschap. Het 
loopgedrag van soorten door een landschap wordt in SmallSteps gesimuleerd 
door ieder individu een aantal gedragsregels mee te geven. Deze gedragsregels 
zijn soortspecifiek en kunnen bestaan uit de kans om van het ene habitattype 
naar het andere te gaan of de snelheid en gerichtheid van bewegingen per land-
schapstype. Soort- en landschapsspecifieke bewegingsparameters worden ge-
schat aan de hand van empirische data (Pouwels & Vos, 2001). SmallSteps kan 
worden toegepast om de ruimtelijke samenhang van een populatienetwerk te be-
palen voor soorten die gestuurd worden door de doorlaatbaarheid van het land-
schap. Het model is geschikt om door middel van scenario’s de effecten van in-
grepen in het landschap op de doorlaatbaarheid voor verschillende diersoorten te 
berekenen (Pouwels & Vos, 2001). 

 
4.1.3 HSI-modellen 
 
Habitatgeschiktheidmodellen (HSI-modellen) kunnen worden gebruikt voor de 
kwaliteitsbeoordeling van gebieden, het inventariseren van knelpunten, het ana-
lyseren van effecten van maatregelen op fauna en het monitoren van faunadoel-
stellingen. In deze modellen wordt gebruik gemaakt van een habitatgeschiktheid-
index (HSI). Deze index geeft voor elke habitatfactor een waarde tussen 1 en 0. 
Een 1 betekent dat de factor in het onderzoeksgebied optimaal is voor de onder-
zochte soort, terwijl een 0 betekent dat de factor in het gebied niet geschikt is 
voor de soort. Er zijn drie typen HSI-modellen: 1) Regressieve HSI-modellen; 2) 
Beschrijvende HSI-modellen; 3) Mechanistische HSI-modellen (Duel, 1992). 
Regressieve HSI-modellen zijn modellen voor een kwantitatieve voorspelling van 
populatie-grootte aan de hand van correlatieve relaties met één of enkele rele-
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vante habitatvariabelen. Bij beschrijvende HSI-modellen wordt de habitatge-
schiktheid-index bepaald aan de hand van specifieke waarden van habitatvaria-
belen (normen) van het milieu waarin de soort optimaal voorkomt. De waarde van 
de geschiktheidindex is 1 (optimaal) of 0 (niet optimaal), er is geen tussenvorm. 
Mechanistische modellen zijn opgebouwd uit een verzameling van grafieken 
waarin de invloed van relevante habitatvariabelen op het voorkomen van dier-
soorten/ diergroepen is weergegeven. De geschiktheidindices van de afzonderlij-
ke variabelen worden volgens een bepaalde formule omgezet tot een totale in-
dex-waarde als maat voor de geschiktheid van het gebied als habitat voor de in 
beschouwing genomen soorten (Duel, 1992). Tabel 7 geeft de eigenschappen 
van de drie typen HSI-modellen weer. 
   
Tabel 7:  Eigenschappen van de verschillende typen HSI-modellen. Referentie: Duel, 1992.    

 

 

 

 

 

 
 
4.2 Implicaties voor het onderzoek 
 
Niet elke methode is even geschikt voor het beoordelen van de corridorwerking 
van het gebied. Daarom worden in sub-paragraaf 4.2.1 de criteria waaraan een 
methode moet voldoen om gebruikt te kunnen worden in dit onderzoek op een rij-
tje gezet. In sub-paragraaf 4.2.2 is een overzicht weergegeven met gegevens 
van de eigenschappen van de in paragraaf 4.1 genoemde methoden, waarna 
een keuze wordt gemaakt voor één methode die in dit onderzoek gebruikt zal 
worden. Sub-paragraaf 4.2.3 geeft een uitleg over de werkwijze van de geselec-
teerde methode.  
 
4.2.1 Criteria voor selectie methode 
 
De volgende criteria zijn gebruikt bij de selectie van de in dit onderzoek gebruikte 
methode: 
- Met behulp van de methode moet de effectiviteit van een ecologische verbin-

dingszone voor fauna beoordeeld kunnen worden. 
- De methode moet geschikt zijn voor zowel de beoordeling van de actuele als 

potentiële situatie in het onderzoeksgebied (de methode moet dus scenario’s 
kunnen toetsen). 

- De methode moet beschikbaar zijn.  
- Benodigdheden voor het gebruik van de methode (data, computer-

programma’s, etc) moeten beschikbaar zijn.  

      HSI-modeltype              Aantal habitatvariabelen          Beschrijving (cor)relatie(s) 
 
Regressief HSI-model                   Gering                                  Uitsluitend kwantitatief 
 
Beschrijvend HSI-model                Veel                                     Uitsluitend kwalitatief 
 
Mechanistisch HSI-model              Veel                                     Voornamelijk kwantitatief 
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- Schaalniveau van de methode (individueel/populatieniveau, lokaal/regio-
naal/nationaal niveau) moet aansluiten op het schaalniveau van het onder-
zoek en het onderzoeksgebied.  

- Resultaten die met de methode worden verkregen moeten duidelijk interpre-
teerbaar zijn.  

- Wanneer een kwantitatieve en kwalitatieve methode op basis van deze crite-
ria even hoog worden gewaardeerd dan wordt gekozen voor een kwantitatie-
ve methode, omdat de resultaten daarvan vaak duidelijker te interpreteren 
zijn. 

 
4.2.2 Eigenschappen van de methoden en selectie van de te gebruiken 

methode 

Tabel 8: Overzicht van methoden waarmee de corridorwerking van een gebied getoetst 
kan worden.  

 

Methode Beschik-
baarheid 

Benodigdheden Schaal-
niveau 

Resultaten           
uitgedrukt   in: 

Interpretatie         
informatie 

Kwalitatief 
model 

Zelf maken 
(goed) 

Ecoprofielen 
doelsoorten 

Ieder gewenst Kwaliteit gebied als 
habitat/corridor 

Complex 

LEDESS Onbekend Ecoprofielen 
doelsoorten, GIS 

Populatie Oppervlakte geschikt 
habitat 

Duidelijk 

SHAPE Onbekend Ecoprofielen 
doelsoorten, GIS 

Populatie Oppervlakte geschikt 
habitat, mate van 

versnippering 

Duidelijk 

METAPHOR Onbekend Ecoprofielen 
doelsoorten, GIS 

Individu,  
populatie 

Levensvatbaarheid 
populatie 

Duidelijk, beperkt 
tot enkele soorten 

DASSIM Onbekend Ecoprofielen 
doelsoorten, GIS 

Individu,  
populatie 

Levensvatbaarheid 
populatie 

Duidelijk, beperkt 
tot das 

LARCH Onbekend Ecoprofielen 
doelsoorten, GIS 

Populatie Duurzaamheid habi-
tatnetwerken 

Duidelijk 

Random walk 
model 

Zelf maken 
(moeilijk) 

Ecoprofielen 
doelsoorten, GIS 

Individu, po-
pulatie 

Beweging van een 
soort in een gebied 

Duidelijk 

SmallSteps Niet be-
schikbaar 

Ecoprofielen 
doelsoorten, GIS 

Individu, po-
pulatie 

Beweging van een 
soort in een gebied 

Duidelijk 

HSI-
regressief 

model 

Zelf maken 
(moeilijk) 

Ecoprofielen 
doelsoorten 

Ieder gewenst Kwaliteit gebied als 
habitat/corridor 

Duidelijk, beperkt 
tot enkele variabe-

len 

HSI-
kwalitatief 

model 

Zelf maken 
(goed) 

Ecoprofielen 
doelsoorten 

Ieder gewenst Kwaliteit gebied als 
habitat/corridor 

Complex 

HSI-
mechanis-
tisch model 

Zelf maken 
(redelijk) 

Ecoprofielen 
doelsoorten 

Ieder gewenst Kwaliteit gebied als 
habitat/corridor 

Enigszins complex 

 
Uit tabel 8 blijkt dat LEDESS, SHAPE en LARCH geschikte methoden zijn voor 
het toetsen van de effectiviteit van een geplande ecologische corridor. Deze me-
thoden worden echter over het algemeen slechts gebruikt op een groter schaal-
niveau dan in dit onderzoek van toepassing is. Deze modellen werken allemaal 
op populatieniveau en populaties strekken zich meestal uit tot gebieden, die vele 
malen groter zijn dan het onderzoeksgebied. Gezien de kleine schaal waarop het 
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onderzoek plaatsvindt is het vruchtbaarder om naar individuen of reproductieve 
eenheden te kijken. Geschikte methoden hiervoor zijn METAPHOR, DASSIM, 
SmallSteps en random walk modellen. Deze modellen kunnen zowel op popula-
tieniveau als op individueel niveau gebruikt worden. METAPHOR is echter voor 
de meeste diersoorten nog niet operationeel en toepassing neemt erg veel tijd in 
beslag. Voor DASSIM geldt dit laatste ook. Bovendien is DASSIM alleen geschikt 
voor het modelleren met de das als doelsoort. Het regressieve HSI-model is 
moeilijk te maken en er kunnen slechts een beperkt aantal habitatvariabelen 
worden ingevoerd in een dergelijk model. Deze methode is daarom voor dit on-
derzoek niet erg geschikt. 
Alleen SmallSteps en vergelijkbare random walk modellen blijken geschikte 
kwantitatieve methoden om de corridorwerking van het landelijk gebied tussen 
Malden en Molenhoek te toetsen in dit onderzoek. De SmallSteps methode is 
echter alleen bestemd voor intern gebruik binnen het onderzoekinstituut Alterra. 
Analoge random walk modellen zouden ook geschikt zijn, maar deze moeten zelf 
gemaakt worden. Vanwege de tijd en expertise die dit vereist is gekozen om 
geen gebruik te maken van een kwantitatief model om de corridorwerking van het 
onderzoeksgebied te toetsen. 
Van de kwalitatieve modellen blijken zowel het kwalitatieve model als het HSI-
kwalitatieve model dezelfde eisen te stellen en dezelfde resultaten te leveren (zie 
tabel 8). Het verschil tussen beide is dat het HSI-model de kwaliteit van een habi-
tat/corridor weergeeft in een cijfer (1= geschikt, 0= niet geschikt). Het mechanisti-
sche HSI-model blijkt ook een geschikte methode. Omdat deze methode enigs-
zins kwantificeerbaar is, is met een dergelijke methode de corridorwerking van 
het gebied beoordeeld in dit onderzoek. De uiteindelijk geselecteerde methode is 
enigszins anders dan het gewone mechanistisch HSI-model, maar geeft de resul-
taten op vergelijkbare wijze weer.  
 
4.2.3 Werkwijze geselecteerde methode 
 
Met behulp van het computerprogramma ArcView, een geografisch informatie-
systeem (GIS), zijn vier scenario’s gemaakt (zie hoofdstuk 6). Van elk scenario is 
voor elke doelsoort (zie hoofdstuk 5) een GIS-kaart gemaakt waarop het geschik-
te habitattype is aangegeven. Deze GIS-kaarten bestaan uit een reeks polygo-
nen (= een afgebakend gebied op de GIS-kaart) welke de verschillende land-
schapsecologische eenheden in het onderzoeksgebied voorstellen. De kaarten 
zijn gebaseerd op een luchtfoto van  het onderzoeksgebied. Aan elke polygoon is 
een geschiktheid toegekend: + voor geschikt habitattype, +/- voor marginaal 
habitattype en - voor ongeschikt habitattype. De waardering van elke polygoon is 
volgens de richtlijnen van tabel 9 gemaakt. De laagste score die in de tabel wordt 
gehaald geeft de geschiktheid van de polygoon als habitattype weer. Voorbeeld: 
Een polygoon is van het habitattype waarin de doelsoort kan leven, de polygoon 
voldoet aan de speciale eisen die een soort stelt aan zijn habitat (zie tabel 11, 
hoofdstuk 7) en er zijn geen versnipperende of verstorende factoren in de poly-
goon aanwezig. De score is dan +, +, +/-. Aangezien de laagste score telt is de 
geschiktheid van de polygoon als habitattype voor de doelsoort +/- oftewel mar-
ginaal.   



Het landelijk gebied tussen Malden en Molenhoek als ecologische corridor voor fauna 

 48 Wetenschapswinkel Nijmegen - 2002 

 
Tabel 9: Criteria voor waardering van polygonen in de GIS-kaarten op basis van ge-

schiktheid als habitattype.   
 
Polygoon is habitattype doelsoort + 

Polygoon is ander habitattype - 

Polygoon voldoet aan speciale eisen + 

Polygoon voldoet gedeeltelijk aan speciale eisen +/- 

Polygoon voldoet niet aan speciale eisen - 

Geen verstorende of versnipperende factoren in de polygoon en aangrenzende polygonen + 

Geen verstorende of versnipperende factoren in de polygoon +/- 

Verstorende of versnipperende factoren in de polygoon - 

 
In tabel 11 van hoofdstuk 7 is samengevat waaraan een gebied moet voldoen om 
geschikt te zijn als leefgebied. Deze tabel is gebruikt bij het waarderen van de 
polygonen. Voorbeeld: Een polygoon krijgt een + voor habitattype van de Das 
wanneer de polygoon een bosrand of extensief gras- of bouwland is. Wanneer dit 
niet het geval is een -.     
Op basis van verstoring- en versnipperinggevoeligheid van de doelsoorten, de 
barrièrewerking van verschillende landschapselementen en eigen inzicht is ver-
volgens bepaald welke polygonen een aaneengesloten potentieel leefgebied 
vormen. Voorbeeld: Het oppervlak geschikt, marginaal leefgebied wordt door-
sneden door de Rijksweg N271 (een strook ongeschikt leefgebied). Voor de Pa-
trijs is dit een grote barrière waardoor het oppervlak geschikt en marginaal leef-
gebied opgesplitst wordt in twee potentiële leefgebieden. Voor de Kerkuil is de 
Rijksweg N271 geen barrière (soms wel een sink, omdat het voor verkeers-
slachtoffers zorgt) waardoor het oppervlak geschikt en marginaal habitattype als 
één potentieel leefgebied wordt beschouwd. 
Tenslotte is de oppervlakte van aaneengesloten geschikt en marginaal habitatty-
pe berekend. Wanneer de oppervlakte geschikt habitattype voldoet aan de mini-
mumeisen van een soort is het gebied als geschikt leefgebied gewaardeerd. In-
dien het minimum oppervlak leefgebied alleen met behulp van het oppervlak 
marginaal habitattype wordt behaald is het gebied als marginaal leefgebied ge-
waardeerd. Wanneer het oppervlak geschikt en marginaal habitattype niet aan 
het minimumoppervlak leefgebied voldoet is het gebied als ongeschikt leefgebied 
gewaardeerd.  
De geschiktheid van het onderzoeksgebied als habitat voor de doelsoorten is be-
langrijk, omdat de begrippen habitat en corridor elkaar vaak overlappen. Een cor-
ridor kan namelijk de functie habitat hebben (zie paragraaf 1.1). Op basis van de 
resultaten van de geschiktheidbepaling van het leefgebied is ook de corridorwer-
king gewaardeerd. Dit is gedaan door benodigde minimale breedtes van passa-
ges en maximale lengten tot aan de volgende stapsteen/habitat (voor zover be-
kend) te vergelijken met de reële breedtes/lengten in de scenario’s en door te kij-
ken naar de grootste barrières en sinks (gebieden waarin de soort een grote 
sterfkans heeft bij betreding) in het onderzoeksgebied. Op deze wijze konden 
corridors binnen de grenzen van het onderzoeksgebied aangewezen worden. 
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Ook is gekeken naar in de omgeving gelegen soortgelijke gebieden (kleinschalig 
open landschap) en naar de verbindingswegen met het onderzoeksgebied voor 
de doelsoorten. Zo is ook een beoordeling gemaakt voor corridors op regionaal 
niveau. 
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5 

Doelsoorten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt de selectie van de doelsoorten nader toegelicht (zie para-
graaf 5.1) en wordt het opstellen van de ecoprofielen voor de geselecteerde 
doelsoorten uitgewerkt (zie paragraaf 5.2). Voor de geselecteerde doelsoorten 
wordt vervolgens in hoofdstuk 7 de corridorwerking van het gebied beoordeeld. 
De ecoprofielen zijn daarbij van belang, omdat daarin per doelsoort de beschik-
bare autoecologische gegevens en specifieke corridoreisen worden samengevat. 
 
 
5.1 Selectie doelsoorten 
 
In deze paragraaf is het selectieproces van de in dit onderzoek gebruikte doel-
soorten nader toegelicht. In sub-paragraaf 5.1.1 staan de criteria genoemd waar-
aan elke potentiële doelsoort moet voldoen. In paragraaf 5.1.2 is vervolgens de 
keuze voor de uiteindelijke doelsoorten verantwoord. 
  
5.1.1 Criteria voor selectie doelsoorten 

In tabel 10 staan alleen faunasoorten vermeld die op een of andere wijze van het 
gebied gebruik maken (nestplaats, foerageergebied, etc). Daaruit is een keuze 
gemaakt van de doelsoorten waarvoor de corridorwerking beoordeeld wordt in de 
verschillende inrichtingsscenario’s (zie hoofdstuk 6). Bij het selecteren van de 
doelsoorten is van de volgende criteria uitgegaan:  

 
1 Er moeten soorten uit verschillende taxonomische groepen worden verte-

genwoordigd (in ieder geval moeten vogels, herpetofauna, zoogdieren en on-
gewervelden vertegenwoordigd worden).  

2 De doelsoorten met zowel een nationale als internationale beschermingsfor-
mule (dus een score in zowel BF 1 als BF 2 in tabel 10) hebben de voorkeur. 
Soorten met een hogere beschermingsformule hebben de voorkeur. 

3 De soorten moeten in het onderzoeksgebied kunnen voorkomen (voorkomen 
in landschapstype dat overeenkomt met onderzoeksgebied).  
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4 Soorten die in meerdere deelgebieden (kunnen) voorkomen hebben de voor-
keur. 

5 Soorten die zeker in het gebied voorkomen hebben de voorkeur. 
 
5.1.2 Eigenschappen doelsoorten 
 
Tabel 10: Eigenschappen   van  de   potentiële   doelsoorten  in   het   onderzoek.     
 Voor elke soort is aangegeven aan welke criteria de soort voldoet. De vol-

gende criteria zijn  in de tabel weergegeven: De beschermingsformules op 
basis van Rode Lijsten en I,T,Z-criteria (BF1) en op basis van (in-
ter)nationale wet- en regelgeving (BF2); Overeenkomst tussen leefgebied 
soort en landschapstype onderzoeksgebied (LST); voorkomen van de soort 
in drie of meer deelgebieden (V); waarschijnlijkheid van presentie in het on-
derzoeksgebied. Het aantal criteria waaraan voldaan wordt is aangegeven 
onder #+. 

 
Criterium Potentiële doelsoorten 

2^ 3 4 5 

 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam BF 1* BF 2* LST* V* P* # + 

Aves Vogels  

Accipiter gentilis Havik - + + - + 3 

Accipiter nisus Sperwer - + + - + 3 

Buteo buteo Buizerd - + + - + 3 

Circus cyaneus Blauwe kiekendief + + - - + 3 

Falco subbuteo Boomvalk  - + - - + 2 

Falco tinnunculus Torenvalk + + + - + 4 

Streptopelia turtur Tortelduif - - + - + 2 

Athene noctua Steenuil + + + + + 5 

Strix aluco Bosuil - + - - + 2 

Asio otus Ransuil - + + - + 3 

Caprimulgus europaeus Nachtzwaluw + + - - + 3 

Picus viridis Groene specht + + + + + 5 

Lullula arborea Boomleeuwerik - + - - + 2 

Hirundo rustica Boerenzwaluw - + + - + 3 

Delichon urbica Huiszwaluw - + + - + 3 

Saxicola torquata Roodborsttapuit + + + + + 5 

Anthus pratensis Graspieper - + + - + 3 

Motacilla alba Witte kwikstaart - + + - + 3 

Lanius excubitor Klapekster + - - - + 2 

Carduelis carduelis Putter - + + - + 3 

Emberiza schoeniclus Rietgors - + + - + 3 

Perdix perdix Patrijs + + + + + 5 

Emberiza citrinella Geelgors + + + + - 4 

Sylvia communis Grasmus - + + - - 2 

Dendrocopos major Grote bonte specht - + - - - 1 

Sitta europaea Boomklever  - + - - - 1 

Certhia Brachydactyla Boomkruiper - + - - - 1 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam BF 1* BF 2* LST* V* P* # + 

Columba oenas Holenduif - - + - - 1 

Turdus viscivorus Grote lijster - - + - - 1 

Anthus trivialis Boompieper - + + - - 2 

Tyto alba Kerkuil + + + + + 5 

Reptilia Reptielen  

Lacerta agilis Zandhagedis + + - + + 4 

Anguis fragilis Hazelworm + + + + + 5 

Coronella austriaca Gladde slang + + - + + 4 

Amphibia Amfibieën  

Rana esculenta synklepton Groene kikker - + - + + 3 

Bufo bufo Gewone pad - + - + + 3 

Mammalia Zoogdieren  

Meles meles Das + + + + + 5 

Vulpes vulpes Vos - - + + + 3 

Oryctolagus cuniculus Konijn - - + - - 1 

Talpa europaea Mol - - + - - 1 

Plecotus auritus Gewone grootoor-
vleermuis 

- + + + - 3 

Pipistrellus pipistrellus Gewone dwergvleer-
muis 

- + + + - 3 

Eptesicus serotinus Laatvlieger - + + + - 3 

Lepidoptera Vlinders  

Aricia agestis bruin blauwtje + + + + + 5 

Nordmannia ilicis bruine eikenpage + + + + + 5 

Orthoptera Sprinkhanen  

Chorthippus biguttulus Ratelaar - - + + + 3 

Chorthippus brunneus Bruine sprinkhaan - - + + + 3 

Chorthippus mollis Snortikker - - - + + 2 

Ephippiger ephippiger Zadelsprinkhaan + - - + + 3 

Metrioptera brachyptera Heidesabelsprinkhaan - - - + + 2 

Myrmeleotettix maculatus Knopsprietje - - - + + 2 

Nemobius sylvestris Boskrekel - - + + + 3 

Pholidoptera griseoaptera Bramensprinkhaan - - + + + 3 

Tetrix undulata Gewoon doorntje - - + + + 3 

Tettigonia viridissima Grote groene sabel-
sprinkhaan 

- - + + + 3 

Chorthippus parallelus Krasser - - - + + 2 

Syrphidae Zweefvliegen  

Cheilosia illustrata Wollig gitje - - + + + 3 

Microdon analis Bosknikspriet - - + + + 3 

Myolepta dubia Gele myolepta - - + + + 3 

Legenda: + = geschikt, - = ongeschikt/minder geschikt. 
^ BF1 en BF 2 zijn als aparte criteria gerekend bij het optellen van het aantal voldane criteria (# +).  
* Zie hoofdstuk 2, tabel 2 en bijlage I, tabellen I, III en IV voor de bij de criteria behorende waarden.  
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Er zijn zes soorten geselecteerd waaronder twee vogels, één grondzoogdier, één 
vliegend zoogdier, één lid van de herpetofauna en één ongewervelde. Er is ge-
kozen om twee vogels mee te nemen in de toets, omdat deze taxonomische 
groep veruit het meest vertegenwoordigd is in het onderzoeksgebied. Soorten 
zijn eerst geselecteerd op basis van het aantal voldane criteria. Wanneer soorten 
in dezelfde klasse aan een gelijk aantal criteria voldoen zijn de waarden van de 
criteria vergeleken.  
De volgende potentiële doelsoorten voldoen in hun klasse aan de meeste criteria: 
(Vogels) Steenuil, Groene specht, Roodborsttapuit, Patrijs en Kerkuil; (Grond-
zoogdieren) Das; (Vliegende zoogdieren) Gewone grootoorvleermuis, Gewone 
dwergvleermuis en Laatvlieger; (Herpetofauna) Hazelworm; (Ongewervelden) 
Bruin blauwtje en Bruine eikepage. 
Uit deze lijst zijn vervolgens de volgende 6 doelsoorten gekozen: 
Kerkuil. De Kerkuil is gekozen, omdat deze de hoogste waarde voor bescher-
ming op basis van (inter)nationale richtlijnen heeft (zie tabellen III en IV van bijla-
ge I).  
Patrijs. Voor de Patrijs is gekozen, ondanks zijn lagere score wat betreft be-
schermingsformules, omdat deze soort een hoge indicatieve waarde heeft voor 
de waarde van kleinschalige open landschappen, zoals het onderzoeksgebied 
(Ministerie LNV, 1991). 
Das.  
Laatvlieger. Deze soort scoort hoger wat betreft beschermingsformule (zie tabel-
len III en IV van bijlage I).  
Hazelworm. 
Bruine eikepage. Deze soort is gekozen, ondanks het feit dat deze soort in min-
der deelgebieden is vertegenwoordigd, omdat de soort een grotere waarschijn-
lijkheid van presentie heeft in het onderzoeksgebied. Bovendien stelt deze vlinder 
specifiekere eisen aan zijn leefomgeving, zoals de aanwezigheid van eikenbo-
men (Tax, 1989) en is daarom sterker indicatief.  
 
 
5.2 Ecoprofielen doelsoorten 
 
Een ecoprofiel is een samenvatting van de autoecologische informatie van een 
soort. In dit onderzoek wordt aan de hand van ecoprofielen een scenario voor de 
inrichting van het onderzoeksgebied beoordeeld op corridorfunctie voor de gese-
lecteerde doelsoorten. Een ecoprofiel dient dus alle informatie over corridorge-
bruik en -eisen, habitatgebruik en –eisen, foerageergedrag, levenswijze, voorko-
men, functie en belang van corridors, en dergelijke van een soort te bevatten. De 
volgende informatie is verwerkt in de ecoprofielen: 
Algemene informatie. 
• Voorkomen van de soort. 
• Habitat van de soort. 
• Levenswijze soort. 
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Algemene corridor-informatie. 
• Vorm van de corridor (reeks stapstenen, corridor, kralensnoer). 
• Onderzoeksgebied als corridor (stapsteen, deel corridor, deel kralensnoer). 
• Functie onderzoeksgebied als corridor (conduit, habitat, etc). 
• Gevoeligheid van de soort voor verstoring en versnippering van leefgebieden.  
 
Kwantificeerbare corridor-eisen. 
• Minimale lengte en breedte corridor.  
• Vegetatie (type, dichtheid). 
• Speciale eisen (bodemtype, aanwezigheid andere soorten, landgebruik, etc). 
 
Barrières. 
• Type (weg, intensieve akker, etc). 
• Effect (soort sterft, soort passeert niet, etc). 
• Mitigerende maatregelen (tunnel, extensivering, etc). 
 
In dit onderzoek zijn ecoprofielen opgesteld voor de Patrijs, Kerkuil, Hazelworm, 
Das, Laatvlieger en Bruine eikepage. Deze zijn te vinden in bijlage II. 
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6  
Inrichtingsscenario’s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de getoetste inrichtingsscenario’s nader toegelicht. Ook 
aan het opstellen van scenario’s gaat een selectieproces vooraf. Deze selectie is 
echter niet expliciet weergegeven daar er in hoofdstuk 2 en 3 al toelichting is ge-
geven voor de keuze van de scenario’s.  In het onderzoek is gekozen om de vol-
gende vier scenario’s te toetsen: 1) Actuele situatie; 2) Natuurontwikkeling; 3) Af-
stemmingsmodel; 4) Bouwen.    
 
- Actuele situatie 
De actuele situatie is geen werkelijk scenario, omdat het de werkelijkheid weer-
geeft. De actuele situatie is beschreven in hoofdstuk 2. In dit scenario wordt het 
gebied autonoom beheerd, dat wil zeggen er verandert niets meer. Met behulp 
van dit scenario wordt de actuele corridorwerking van het onderzoeksgebied voor 
de doelsoorten gevisualiseerd.  
 
- Scenario natuurontwikkeling.  
In dit scenario worden actuele natuurwaarden behouden en verder ontwikkeld. In 
het scenario wordt de landbouw geëxtensiveerd waar mogelijk en worden veel 
weilanden omringd door heggen of andere landschapsgeleidende elementen. 
Aanplant van enkele houtwallen of bosschages zorgen voor schuilplaatsen voor 
fauna Bermen worden verruigd. Voor een corridor voor Bruine eikepage is bij-
voorbeeld de aanplant van enkele eikenbomen aan de rand van een struweel 
gunstig. Er wordt in het gebied niets meer gebouwd. De verlaten sportvelden 
worden gebruikt voor natuurontwikkeling, bij voorkeur voor struweel- of heide-
ontwikkeling. Deze terreinen komen tegemoet aan het open karakter van het ge-
bied en zorgen voor de hoogste stijging van de ecologische waarden (trekken de 
meeste fauna aan). Ook de skibaan wordt niet meer gebruikt. Dit terrein wordt 
aan de natuur overgelaten om te ontwikkelen. Wildtunnels moeten zorgen voor 
een verbinding van het westen en het oosten van het onderzoeksgebied. Deze 
tunnels kunnen bijdragen aan de dispersieroutes voor landdieren zoals de Das. 
De plaatsen waar verbinding het beste gerealiseerd kan worden zijn in het zuiden 
en het midden van deelgebied Centrum. Wellicht moeten enkele tuinen van parti-
culieren heringericht worden voordat deze tunnels gerealiseerd kunnen worden. 
Langs de N271 wordt afrastering geplaatst, zodat dieren alleen nog oversteken 
via de wildtunnels waardoor verkeersslachtoffers zullen afnemen. Ook het aan-
passen van de maximumsnelheid en het plaatsen van waarschuwingsborden kan 
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tot daling van verkeersslachtoffers leiden. Met behulp van dit scenario wordt ge-
keken wat de winst is voor de doelsoorten wanneer in het gebied natuurontwikke-
ling wordt toegepast.  
  
- Scenario afstemmingsmodel 
De situatie verandert zoals in hoofdstuk 3 beschreven is bij de wensen van de 
gemeenten. Verder wordt het gebied autonoom beheerd. De grootste ingreep 
buiten bebouwing zal het veranderen van de sportvelden in een recreatiefaciliteit 
inhouden. Met dit scenario kunnen de gevolgen van de gemeentewensen op een 
rijtje worden gezet en bekeken worden wat het effect is van kleinschalige opper-
vlakteverkleining.  
 
- Scenario bouwen 
Een aanzienlijk deel van het open gebied wordt bebouwd. Ongeveer tweederde 
deel van het westen en eenderde deel van het oosten van het onderzoeksgebied 
worden bebouwd. Beide delen worden van elkaar gescheiden door dichte lintbe-
bouwing langs de N271. Met behulp van dit scenario worden de effecten van 
grootschalig bouwen onderzocht.  
De scenario’s zijn met behulp van het computerprogramma ArcView opgesteld 
als GIS-kaart. Het programma kan aan (delen van) deze GIS-kaart waarden toe-
kennen of gegevens ervan opslaan en berekenen (zoals het totale oppervlak 
bouwland). In figuur 6 zijn de GIS-kaarten van elk scenario weergegeven.   
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Figuur 6: GIS-kaarten van de actuele situatie en drie inrichtingsscenario’s van het on-
derzoeksgebied.  
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In figuur 7 is de verdeling van het onderzoeksgebied over de verschillende land-
schapstypen weergegeven. Hieruit blijkt dat in de actuele situatie het grootste 
oppervlak van het gebied uit bouwland bestaat. In het scenario natuurontwikke-
ling wordt grasland/ruigte het dominerende landschapstype en in de overige sce-
nario’s is het meest voorkomend landschapstype bebouwing. 
 

Figuur7: Oppervlakten van verschillende landschapstypen in het onderzoeksgebied uiteengezet 
per scenario. 
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7  
Beoordeling corridorwerking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 Criteria beoordeling 
 
In tabel 11 is samengevat waaraan een gebied moet voldoen om geschikt te zijn 
als leefgebied. Deze tabel is gebruikt bij het waarderen van de polygonen van de 
GIS-kaart (zie paragraaf 4.2.3).  
 
Tabel 11:  Eisen die elke doelsoort stelt aan zijn habitat en corridor en het type knelpunten. 
 
 Kerkuil Patrijs Bruine eikepage Laatvlieger Das Hazelworm 
Habitat/ cor-
ridor  

Kleinscha-
lig gras-/ 
bouwland 

Kleinschalig 
gras-/ bouw-
land 

Bos, bosrand, 
grasland, heide 

Open of half-
open landschap 

Bosranden, 
extensief 
gras-/ bouw-
land 

Kleinschalig 
grasland, hei-
de cultuurland, 
bos 

Type corridor Stapsteen Kralensnoer Kralensnoer Stapsteen Lijnvormig 
elem. 

Kralensnoer 

Home range 
individu / 
kleine popu-
latie (km2) 

1-15  0,09-0,4  0,03-1,5  1-4  0,5-2  Onbekend 

Min opp. corr. 
(km2) 

1-15  0,09-0,4  0,03-1,5  1-4  onbekend onbekend 

Min breedte 
corr. (m) 

onbekend 
 

20-30 
 

20-30 onbekend 
 

20-30 
 

10 
 

Speciale  
eisen 
habitat 

Gebouw, 
kerk, grot 
of holle 
boom als 
nestplaats 

Dekking- bie-
dende vegeta-
tie en variatie 
in landschap 

Eikenbomen 
(waardplant)  

Landschaps-
geleidende ele-
menten en ge-
bouw, kerk of 
grot als nest-
plaats 

Dekking-
biedende 
vegetatie 

Zonplaatsen 
met dekking-
biedende ve-
getatie nabij 

Speciale ei-
sen 
corridor 

Gebouw, 
kerk, grot 
of holle 
boom als 
nestplaats 

Dekking-
biedende ve-
getatie en va-
riatie in land-
schap 

Landschaps-
geleidende ele-
menten 

Landschaps-
geleidende ele-
menten en  ge-
bouw, kerk of 
grot als nest-
plaats 

Dekkingbie-
den-de ve-
getatie en 
landschaps-
geleidende 
elementen 

Zonplaatsen 
met dekking-
biedende ve-
getatie nabij 

Barrière Bos, be-
bouwing 

Bos, bebou-
wing, drukke 
weg 

Bos, bebouwing, 
drukke weg 

Bos, 
bebouwing 

Bebouwing, 
drukke weg 

Bebouwing, 
akkers, wei-
landen 

Sink Drukke 
weg 

- Drukke weg - Drukke weg Weg 

 



Het landelijk gebied tussen Malden en Molenhoek als ecologische corridor voor fauna 

 62 Wetenschapswinkel Nijmegen - 2002 

 

7.2 Beoordeling onderzoeksgebied als habitat/corridor voor doel-
soorten 

 
In deze paragraaf is het belang van het onderzoeksgebied als habitat/corridor 
voor elke doelsoort beschreven. Eerst is kwantitatief beoordeeld welke opper-
vlakte geschikt potentieel leefgebied de soort tot zijn beschikking heeft in elk 
scenario, waarna gekeken is naar de connectiviteit van de leefgebieden in het 
onderzoeksgebied (corridorwerking binnen het gebied). Tot slot is gekeken naar 
de verbondenheid met potentiële leefgebieden in de regio.   
 
7.2.1 Kerkuil (Tyto alba) 
 

Figuur 8: Potentieel leefgebied van de Kerkuil in de actuele situatie en verschillende inrichtings-
scenario’s. + = geschikt leefgebied, +/- is marginaal leefgebied en - = ongeschikt leef-
gebied. 
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Uit figuur 8 blijkt dat door bebouwing het potentiële  leefgebied van de Kerkuil 
van een enkel leefgebied opsplitst in drie (bij het scenario afstemmingsmodel) of 
vier (bij het scenario bouwen) kleinere leefgebieden. De reden hiervoor is dat 
kerkuilen minder snel geneigd zijn om over bredere lagen ongeschikt habitat te 
vliegen. In tabel 12 is de oppervlakte geschikt en marginaal leefgebied (habitat) 
vergeleken met de minimum vereiste oppervlakte habitat (zie tabel 11) om tot 
een beoordeling te komen van het gedeelte geschikte habitat in elk scenario. 
 
Tabel 12:  Geschiktheid van het onderzoeksgebied als habitat voor de Kerkuil. 
 
Scenario Aantal  

habitats 
Habitat-
nummer 

Opp. geschikt 
habitat (km2) 

Opp. marginaal 
habitat (km2) 

Geschiktheid 
habitat 

Actuele situatie 1  1 1,09 0,44 Geschikt 

Natuurontwikkeling 1 1 1,20 0.20 Geschikt 

Afstemmingsmodel 3 1 0,05 0,00 Ongeschikt 
  2 0,10 0,00 Ongeschikt 
  3 0,60 0,42 Marginaal 

Bouwen 4 1 0,05 0,00 Ongeschikt 
  2 0,10 0,00 Ongeschikt 
  3 0,12 0,13 Ongeschikt 
  4 0,20 0,04 Ongeschikt 

 
Uit tabel 12 blijkt dat in de zowel de actuele situatie als in het scenario natuur-
ontwikkeling (een deel van) het onderzoeksgebied geschikt kerkuilenhabitat is. 
Echter door bebouwing neemt de geschiktheid van het onderzoeksgebied als 
kerkuilenhabitat af. Omdat het onderzoeksgebied in de actuele situatie al tegen 
de minimumgrens van vereist oppervlakte geschikt leefgebied aanzit leidt een 
beperkt bouwbeleid (afstemmingsmodel) er al toe dat het leefgebied marginaal 
wordt. Verdere bebouwing zorgt er zelfs voor dat het kerkuilenhabitat geheel ver-
dwijnt. Deze soort is dus erg gevoelig voor verdere bebouwing of versnippering 
van het onderzoeksgebied en zal waarschijnlijk verdwijnen bij dergelijke ingre-
pen.  
Aangezien de Kerkuil een stapsteensgewijze corridor heeft en het onderzoeks-
gebied als een enkele stapsteen functioneert is de corridorwerking van het ge-
bied hetzelfde als de werking van het onderzoeksgebied als habitat. Wanneer op 
regionaal niveau wordt gekeken blijkt dat het gebied mogelijk een belangrijke 
stapsteen is. Tussen Malden en Nijmegen (ten noorden van het onderzoeksge-
bied) is nog een stapsteen (potentieel leefgebied) aanwezig en beneden Mook 
(ten zuiden van het onderzoeksgebied) ligt eveneens een potentieel leefgebied. 
De verbinding tussen deze stapstenen is dan het Maas-Waalkanaal en de groen-
strook/uiterwaard die erlangs loopt. Kerkuilen zullen namelijk niet snel over be-
bouwd gebied vliegen. Ten westen van het Maas-Waalkanaal ligt een aanzienlijk 
oppervlak landbouwgebied, maar vanwege het grote oppervlak monotoon land-
bouwgebied is het minder geschikt als kerkuilenhabitat. Omdat het onderzoeks-
gebied de middelste stapsteen vormt van de drie kleinschalige open gebieden 
zou verdwijning van het gebied als habitat (stapsteen) kunnen betekenen dat 
uitwisseling drastisch vermindert waardoor ook de populaties op regionaal niveau 
achteruit kunnen gaan. 
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De Rijksweg N271 kan in de actuele situatie een belangrijke sink zijn. Doordat de 
Kerkuil graag langs wegbermen op prooien jaagt en daarbij laag over de grond 
vliegt worden er nogal eens wat individuen aangereden op wegen, vooral wegen 
met een grote verkeersintensiteit zorgen voor veel verkeersslachtoffers. In het 
scenario natuurontwikkeling wordt getracht slachtoffers te voorkomen door 
maximumsnelheden aan te passen (van 80 km/u naar 50 km/u) op het gedeelte 
van de weg tussen Malden en Molenhoek en door waarschuwingsborden te 
plaatsen (pas op laagvliegende uilen/overstekend wild), of door bermen zodanig 
aan te passen dat vogels gedwongen worden hoger over de weg te vliegen. Dit 
laatste is met succes gebeurd op een weg door de Veluwe (persoonlijke medede-
ling R. Leuven, KUN afdeling Milieukunde).      
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7.2.2 Patrijs (Perdix perdix) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9: Potentieel leefgebied van de Patrijs in de actuele situatie en verschillende inrichtings-
scenario’s. + = geschikt leefgebied, +/- is marginaal leefgebied en - = ongeschikt leef-
gebied. 
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Uit figuur 9 blijkt dat zowel in de actuele situatie als in de verschillende scenario’s 
het potentiële leefgebied van de Patrijs in het onderzoeksgebied is versnipperd 
tot drie (scenario natuurontwikkeling) of vier (overige scenario’s) potentiële leef-
gebieden. De reden hiervoor is dat patrijzen geen wegen met een verkeersinten-
siteit als die van de N271 over zullen steken. Ook het sportterrein is een grote 
barrière. In tabel 13 is de oppervlakte geschikt en marginaal leefgebied (habitat) 
vergeleken met de minimum vereiste oppervlakte habitat (zie tabel 11) om tot 
een beoordeling te komen van het gedeelte geschikte habitat in elk scenario. 
 
Tabel 13:  Geschiktheid onderzoeksgebied als habitat voor de Patrijs. 
 
Scenario Aantal  

habitats 
Habitat-
nummer 

Opp. geschikt 
habitat (km2) 

Opp. marginaal 
habitat (km2) 

Geschikt-
heid habitat 

Actuele situatie 4 1 0,02 0,03 Ongeschikt 
  2 0,36 0,17 Geschikt 
  3 0,13 0,00 Geschikt 
  4 0,27 0,35 Geschikt 

Natuurontwikkeling 3 1 0,64 0,10 Geschikt 
  2 0,40 0,25 Geschikt 
  3 0,13 0,00 Geschikt 

Afstemmingsmodel 4 1 0,02 0,03 Ongeschikt 
  2 0,17 0,16 Geschikt 
  3 0,13 0,00 Geschikt 
  4 0,18 0,27 Geschikt 

Bouwen 4 1 0,02 0,03 Ongeschikt 
  2 0,13 0,10 Geschikt 
  3 0,13 0,00 Geschikt 
  4 0,15 0,19 Geschikt 

 
Uit tabel 13 blijkt dat het onderzoeksgebied geschikt habitat is voor de Patrijs in 
alle vier de scenario’s. In het scenario natuurontwikkeling is het habitat van de 
Patrijs minder versnipperd, waardoor ook deelgebied Kleine Lier een geschikt 
habitat wordt. Verschillende ingrepen in de inrichting van het gebied hebben ver-
der weinig invloed op de geschiktheid van het patrijzenhabitat. Wel moet worden 
vermeld dat in de laatste twee scenario’s een aanzienlijke oppervlakte habitat 
verloren gaat waardoor in het gebied zich een kleinere populatie kan handhaven. 
In het scenario natuurontwikkeling verdubbelt de oppervlakte geschikt habitat. Uit 
het feit dat het gebied geschikt is als patrijzenhabitat blijkt dat het een waardevol 
kleinschalig landschap is in alle scenario’s. Patrijzen zijn namelijk uitstekende in-
dicatoren voor de variatie en waarde van het kleinschalige landschap (zie para-
graaf 5.2).    
Het gebied zelf heeft momenteel geen duidelijke corridorfunctie tussen de ver-
schillende habitats. Dit komt doordat de barrièrewerking van de Rijksweg te groot 
is. Voor loopvogels als de Patrijs zijn nog geen goede passages ontworpen voor 
het oversteken van dergelijke wegen, omdat vogels geen gebruik maken van 
wildtunnels. De voornaamste corridorfunctie is dus habitat. Op regionaal niveau 
is het gebied mogelijk een stapsteen in een kralensnoer die noord-zuid loopt 
langs de Oostoever van het Maas-Waalkanaal. De uiterwaard/groenstrook langs 
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het kanaal vormt dan het lijnvormige element, terwijl de stapstenen ten noorden 
van Malden, in het onderzoeksgebied en ten zuiden van Mook liggen. Vooral het 
westen van het onderzoeksgebied is dan een belangrijke habitat, omdat het cen-
traal ligt in het kralensnoer. Verdwijning van dit deel als habitat zou kunnen lei-
den tot afname van patrijzenpopulaties in de gehele corridor. De overige habitats 
zijn, voor zover in gebruik, geïsoleerde populaties. Verdwijning daarvan heeft 
waarschijnlijk geen grote invloed op regionaal niveau.   
 
7.2.3 Bruine eikepage (Nordmannia ilicis) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: Potentieel leefgebied van de Bruine eikepage in de actuele situatie en verschillende in-
richtingsscenario’s. + = geschikt leefgebied, +/- is marginaal leefgebied en - = onge-
schikt leefgebied. 
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Uit figuur 10 blijkt dat in alle scenario’s het potentiële leefgebied voor de Bruine 
eikepage één aaneengesloten habitat vormt. In het scenario bouwen wordt een 
deel van het leefgebied omringd door ongeschikt leefgebied. Ongeschikt leefge-
bied in de vorm van de sportterreinen is echter geen onoverkomelijke barrière 
voor de vlinder. In tabel 14 is de oppervlakte geschikt en marginaal leefgebied 
(habitat) vergeleken met de minimum vereiste oppervlakte habitat (zie tabel 11) 
om tot een beoordeling te komen van het gedeelte geschikte habitat in elk scena-
rio. 
 
Tabel 14:  Geschiktheid onderzoeksgebied als habitat voor de Bruine eikepage. 
 
Scenario Aantal  

habitats 
Habitat-
nummer 

Opp. geschikt 
habitat (km2) 

Opp. marginaal 
habitat (km2) 

Geschiktheid 
habitat 

Actuele situatie 1 1 0,31 0,17 Geschikt 

Natuurontwikkeling 1 1 0,88 0,27 Geschikt 

Afstemmingsmodel 1 1 0,30 0,16 Geschikt 

Bouwen 1 1 0,23 0,16 Geschikt 

 
De Bruine eikepage is in alle scenario’s behalve het scenario natuurontwikkeling 
erg gebonden aan deelgebieden De Lier en Kleine Lier. In deze gebieden zijn 
aan de bosrand eikenbomen te vinden. In deze deelgebieden vindt er weinig ver-
andering plaats tussen de verschillende scenario’s in habitatkwantiteit, omdat de 
inrichting van de deelgebieden in de scenario’s weinig verandert. Uitzondering 
hierop is het scenario natuurontwikkeling. Uit het natuurontwikkelingsscenario 
blijkt dat voor deze soort het onderzoeksgebied erg veel potenties heeft als habi-
tat en corridor. Wanneer natuurontwikkeling wordt toegepast kan het leefgebied 
van de bruine eikepage bijna drie keer zo groot worden. Bovendien krijgt in dit 
scenario de soort toegang tot de uiterwaard, een terrein dat voor de soort een 
ideaal foerageergebied is vanwege de kruidenrijke vegetatie (corridor op regio-
naal niveau tussen bos en uiterwaard). Op regionaal niveau is het onderzoeks-
gebied tevens een erg belangrijke habitat voor deze dagvlinder. Het is namelijk 
nog één van de weinige plaatsen in de regio waar de vlinder nog talrijk voorkomt. 
Het kan dus belangrijk zijn om natuurontwikkeling toe te passen om een stabiele 
populatie te garanderen.  
Mogelijk is de Rijksweg N271 in het scenario natuurontwikkeling een barrière of 
een sink. Er is echter niet bekend in welke mate deze mogelijke barrière verbin-
ding tussen het oostelijk en westelijk deel van het onderzoeksgebied tegengaat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Beoordeling corridorwerking 

 
Wetenschapswinkel Nijmegen – 2002 69 

Legenda
+
+/-
-

0 0.3 0.6 0.9 1.2 Kilometers

N

Actuele situatie Laatvlieger Natuurontwikkeling Laatvlieger

Afstemmingsmodel Laatvlieger Bouwen Laatvlieger

2

1

3

1

1 1

7.2.4 Laatvlieger (Eptesicus serotinus) 
 

 
Figuur 11: Potentieel leefgebied van de Laatvlieger in de actuele situatie en verschillende inrich-

tingsscenario’s. + = geschikt leefgebied, +/- is marginaal leefgebied en - = ongeschikt 
leefgebied. 
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Uit figuur 11 blijkt dat in de actuele situatie en de scenario’s natuurontwikkeling 
en afstemmingsmodel het onderzoeksgebied als één aaneengesloten leefgebied 
voor de Laatvlieger kan worden beschouwd. Aangezien alleen grote oppervlak-
ten bos of dicht aaneengesloten bebouwing barrières vormen en de soort niet te 
schuw is om in de nabijheid van bebouwing te foerageren is in de eerste drie 
scenario’s geen sprake van duidelijke versnippering. In het scenario bouwen ver-
groeien de kernen van Malden en Molenhoek echter via lintbebouwing waardoor 
het potentiële leefgebied wordt opgesplitst in drie delen. In tabel 15 is de opper-
vlakte geschikt en marginaal leefgebied (habitat) vergeleken met de minimum 
vereiste oppervlakte habitat (zie tabel 11) om tot een beoordeling te komen van 
het gedeelte geschikte habitat in elk scenario. 
 
Tabel 15:  Geschiktheid van het onderzoeksgebied als habitat voor de Laatvlieger. 
 
Scenario Aantal  

habitats 
Habitat-
nummer 

Opp. geschikt 
habitat (km2) 

Opp. marginaal 
habitat (km2) 

Geschiktheid 
habitat 

Actuele situatie 1 1 1,30 0,17 Geschikt 

Natuurontwikkeling 1 1 1,30 0,17 Geschikt 

Afstemmingsmodel 1 1 1,10 0,10 Geschikt 

Bouwen 3 1 0,44 0,01 Ongeschikt 
  2 0,13 0,00 Ongeschikt 
  3 0,29 0,04 Ongeschikt 

 
Uit tabel 15 blijkt dat zowel in de actuele situatie als in het scenario natuurontwik-
keling en afstemmingsscenario voldoende oppervlakte geschikt habitat overblijft 
om als geschikt leefgebied te dienen. Zodra er echter grootschaliger gebouwd zal 
worden in het gebied versnippert de habitat van de Laatvlieger zodanig dat er 
onvoldoende oppervlakte habitat overblijft. De soort blijkt dus redelijk bestand te-
gen kleinschalig bouwen, maar zodra er over grote oppervlakten wordt gebouwd 
zal de soort uit het gebied verdwijnen.  
In de actuele situatie is het onderzoeksgebied waarschijnlijk een belangrijke 
stapsteen, omdat het een van de weinige kleinschalige open gebieden in de re-
gio is. Net als bij de Kerkuil is de meest waarschijnlijke stapsteensgewijze corri-
dor noord-zuid gericht met stapstenen boven Malden en onder Mook, met het 
onderzoeksgebied als centrale stapsteen. Hierbij is het Maas-Waalkanaal een 
goed geleidend element tussen de corridors. Vleermuizen maken namelijk veel-
vuldig gebruik van lijnvormige landschapselementen bij het navigeren. Verdwij-
ning van het onderzoeksgebied als stapsteen zou ertoe kunnen leiden dat uitwis-
seling tussen de andere stapstenen te moeilijk wordt waardoor ook die populaties 
achteruit gaan.   
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Figuur 12:  Potentieel leefgebied de Das in de actuele situatie en verschillende inrichtings-
scenario’s. + = geschikt leefgebied, +/- is marginaal leefgebied en - = ongeschikt leef-
gebied. 
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Uit figuur 12 blijkt dat het potentiële leefgebied van de Das in de actuele situatie 
opgedeeld is in drie habitats. Reden hiervoor is dat de Rijksweg N271 een te gro-
te barrière is om verbinding mogelijk te maken. In het scenario natuurontwikke-
ling wordt deze barrièrewerking grotendeels opgeheven door de aanleg van wild-
tunnels waardoor de drie habitats verbonden worden tot één geheel. In de overi-
ge scenario’s verdwijnt een deel van het potentieel leefgebied waardoor slechts 
twee mogelijke habitats overblijven. In tabel 16 is de oppervlakte geschikt en 
marginaal leefgebied (habitat) vergeleken met de minimum vereiste oppervlakte 
habitat (zie tabel 11) om tot een beoordeling te komen van het gedeelte geschik-
te habitat in elk scenario. 
 
Tabel 16:  Geschiktheid van het onderzoeksgebied als habitat voor de Das. 
 
Scenario Aantal  

habitats 
Habitat-
nummer 

Opp. geschikt 
habitat (km2) 

Opp. margi-
naal habitat 
(km2) 

Geschiktheid 
habitat 

Actuele situatie 3 1 0,00 0,13 Ongeschikt 
  2 0,44 0,25 Marginaal 
  3 0,04 0,54 Marginaal 

Natuurontwikkeling 1 1 0,96 0,59 Geschikt 

Afstemmingsmodel 2 1 0,32 0,15 Ongeschikt 
  2 0,02 0,42 Ongeschikt 

Bouwen 2 1 0,27 0,12 Ongeschikt 
  2 0,02 0,33 Ongeschikt 

 
Uit tabel 16 blijkt dat de Das in de actuele situatie beschikking heeft over margi-
naal habitat. Dit is niet bevorderlijk voor een stabiele populatie. Wanneer natuur-
ontwikkeling wordt toegepast blijkt het gebied een geschikt habitat voor dassen. 
Het oppervlak geschikt dassenhabitat verdubbelt in dit scenario. Zodra er echter 
gebouwd wordt in het gebied zal de verkleining van het potentieel leefgebied tot 
gevolg hebben dat het gebied ongeschikt is als dassenhabitat. De Das is dus erg 
gevoelig voor verdere bebouwing van het gebied en zal al verdwijnen bij klein-
schalige bebouwing.  
Wanneer natuurontwikkeling wordt toegepast kan het oostelijk en westelijk deel 
van het onderzoeksgebied verbonden worden. Een corridor binnen het gebied 
wordt dan verwezenlijkt. Dit heeft op regionaal niveau echter ook mogelijk effect. 
Ten eerste krijgt de Das in dit scenario toegang tot de uiterwaard, een optimaal 
foerageergebied. Ten tweede wordt de connectiviteit tussen verschillende me-
tapopulaties verbeterd. In de actuele situatie is de populatie in deelgebied De 
Lier een min of meer geïsoleerde populatie. Alleen ten oosten van het onder-
zoeksgebied, nabij de Heumense schans ligt een bereikbare populatie. Verbin-
ding met het westelijke deel van het gebied zorgt ervoor dat deze populatie beter 
kan disperseren met populaties die ten westen van het Maas-Waalkanaal (dis-
persie door kanaal overzwemmen) en ten noorden van Malden (dispersie via ui-
terwaard) liggen. Tenslotte wordt de populatie in de buurt van de Heumense 
Schans beter verbonden met de in het westen en noorden gelegen populaties via 
de populatie in het onderzoeksgebied. 
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In de actuele situatie is de Rijksweg N271 een sink voor dassen in het onder-
zoeksgebied. Jaarlijks worden dassen aangereden op deze weg. In 2001 zijn 
binnen korte tijd twee dassen doodgereden op het gedeelte tussen Malden en 
Molenhoek (mondelinge mededeling Vereniging Das & Boom). Dit betekent dat 
dassen proberen om het gebied ten westen van de weg te bereiken. In het sce-
nario natuurontwikkeling wordt de sink-werking van de Rijksweg opgeheven door 
wildtunnels aan te leggen en rastering te plaatsen langs de weg. De meest ge-
schikte plaats voor aanleg van een tunnel is in de zuidelijke punt van deelgebied 
Centrum. Hier is het gebied nog open genoeg om dassen te laten passeren. Een 
ander geschikt punt voor de aanleg van een tunnel is ter hoogte van het noord-
oosten van deelgebied Bergzicht. Ook hier is een geschikt oppervlakte open ge-
bied tussen de bebouwing. Er moet echter nog wel aanpassing plaatsvinden van 
het open terrein in dit deel aangezien een stuk van het open terrein momenteel 
parkeerplaats van een restaurant is. Wanneer dit omgevormd wordt tot een gras-
land met houtwallen of heggen wordt het stuk geschikt als passage.  
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Figuur 13: Potentieel leefgebied van de Hazelworm in de actuele situatie en verschillende inrich-
tingsscenario’s. + = geschikt leefgebied, +/- is marginaal leefgebied en - = ongeschikt 
leefgebied. 
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Uit figuur 13 blijkt dat het potentiële leefgebied voor de Hazelworm in het onder-
zoeksgebied onderverdeeld is in vier delen in de actuele situatie en in het scena-
rio afstemmingsmodel. In het scenario bouwen verdwijnen twee potentiële leef-
gebieden en versnippert het grootste potentiële leefgebied waardoor drie habitats 
ontstaan. In het natuurontwikkelingsscenario worden door wildtunnels de door de 
Rijksweg gescheiden delen verbonden, waardoor één habitat ontstaat (Nb: Het is 
niet bekend of hazelwormen gebruik maken van dit soort tunnels. Gebruik wordt 
echter wel verondersteld.). In tabel 17 is de oppervlakte geschikt en marginaal 
leefgebied (habitat) vergeleken met de minimum vereiste oppervlakte habitat (zie 
tabel 11) om tot een beoordeling te komen van het gedeelte geschikte habitat in 
elk scenario. Aangezien de minimumarealen voor geschikt habitat van de Hazel-
worm niet bekend zijn is op basis van eigen oordeel beslist of een habitat al dan 
niet geschikt is. Voorbeeld: De kleine marginale en geschikte habitats ten westen 
van de Rijksweg in de actuele situatie zijn duidelijk te geïsoleerd en klein voor de 
meeste soorten om erin te kunnen overleven en zijn dus ongeschikt habitat. 
 
Tabel 17:  Geschiktheid van het onderzoeksgebied als habitat voor de Hazelworm. 
 
Scenario Aantal  

habitats 
Habitat-
nummer 

Opp. geschikt 
habitat (km2) 

Opp. marginaal 
habitat (km2) 

Geschiktheid 
habitat 

Actuele situatie 4 1 0,30 0,00 Geschikt 
  2 0,00 0,04 Ongeschikt 
  3 0,00 0,01 Ongeschikt 
  4 0,04 0,00 Ongeschikt 

Natuurontwikkeling 1 1 0,87 0,06 Geschikt 

Afstemmingsmodel 4 1 0,29 0,00 Geschikt 
  2 0,00 0,02 Ongeschikt 
  3 0,00 0,01 Ongeschikt 
  4 0,04 0,00 Ongeschikt 

Bouwen 3 1 0,25 0,00 Geschikt 
  2 0,00 0,01 Ongeschikt 
  3 0,04 0,00 Ongeschikt 

 
Uit tabel 17 blijkt dat in alle scenario’s habitat nummer één geschikt is als hazel-
wormenhabitat. Bebouwing van de overige heeft waarschijnlijk geen effect op de 
hazelwormenpopulatie. De reden hiervoor is dat deze habitat in deelgebieden De 
Lier en Kleine Lier liggen waar nauwelijks verschil is tussen de scenario’s, waar-
door het geschikte leefgebied voor de Hazelworm eveneens nauwelijks veran-
dert. Uitzondering hierop is het natuurontwikkelingsscenario. In dit scenario wordt 
het geschikte leefgebied voor de Hazelworm ongeveer drie keer zo groot.  
Als corridor is het gebied vooral belangrijk als stapsteen tussen de heideveldjes 
in het bos ten oosten en noorden van het onderzoeksgebied. Hazelwormen ge-
bruiken deze terreinen voornamelijk als zonplaatsen en voedselgebied. Het on-
derzoeksgebied is wellicht een belangrijke stapsteen vanwege de oppervlakte 
open gebied. Het is groter dan de meeste heideterreintjes in de regio en daar-
door mogelijk een belangrijk voedselgebied. Een corridor voor deze soort is dan 
ook noord-zuid gericht en beslaat het bos- en heidegebied ten oosten van het 
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onderzoeksgebied dat loopt van Mook in het zuiden tot aan Nijmegen in het 
noorden. 
 
 
7.3 Integratie effecten scenario’s 
 
In deze paragraaf is samengevat wat de gevolgen zijn van elk scenario op de 
habitat- en corridorfunctie van het onderzoeksgebied voor de doelsoorten. Tabel 
18 geeft een overzicht van de geschiktheid van het onderzoeksgebied voor de 
doelsoorten in verschillende scenario’s. 
 
Tabel 18: Geschiktheid van het gebied als habitat of corridor voor doelsoorten in verschillende 

scenario’s. 
 
 Habitat/corridor doelsoort 

Doelsoort Actuele situatie Natuurontwikkeling Afstemmingsmodel Bouwen 

Kerkuil Geschikt Geschikt Marginaal Ongeschikt 

Patrijs Geschikt Geschikt Geschikt Geschikt 

Bruine eike-
page 

Geschikt Geschikt Geschikt Geschikt 

Laatvlieger Geschikt Geschikt Geschikt Ongeschikt 

Das Marginaal Geschikt Ongeschikt Ongeschikt 

Hazelworm Geschikt Geschikt Geschikt Geschikt 

 
Uit tabel 18 blijkt dat in de actuele situatie het onderzoeksgebied geschikt is voor 
alle doelsoorten behalve de Das. Voor de Das is het gebied marginaal geschikt. 
Wanneer natuurontwikkeling wordt toegepast op het gebied zal het gebied voor 
alle doelsoorten geschikt worden. Bovendien verdubbelt het leefgebied van de 
Patrijs en verdrievoudigt het habitat van zowel de Bruine eikepage als de Hazel-
worm in dit scenario (zie paragraaf 7.2). In het scenario afstemmingsmodel wordt 
het gebied marginaal geschikt voor de Kerkuil en ongeschikt voor de Das. Wan-
neer nog meer gebouwd wordt in het onderzoeksgebied wordt het gebied onge-
schikt habitat voor de Kerkuil, Laatvlieger en Das. 
Tabel 19 toont de potentiële corridorwerking van het onderzoeksgebied voor de 
doelsoorten in de verschillende scenario’s. Uit deze tabel blijkt dat in de actuele 
situatie het gebied mogelijk deel uitmaakt van een corridor voor de Kerkuil, Pa-
trijs, Laatvlieger en Hazelworm. Wanneer natuurontwikkeling wordt toegepast zal 
het gebied tevens mogelijk deel uitmaken van een corridor voor de Bruine eike-
page en de Das. In het scenario afstemmingsmodel is de corridorwerking op re-
gionaal niveau hetzelfde als in de actuele situatie. Wanneer echter nog meer ge-
bouwd wordt zal het gebied alleen als corridor kunnen functioneren voor de Pa-
trijs en Hazelworm.  



Beoordeling corridorwerking 

 
Wetenschapswinkel Nijmegen – 2002 77 

Tabel 19: Potentiële corridorwerking van het onderzoeksgebied op regionaal niveau voor doel-
soorten in verschillende scenario’s. 

 
 Corridor op regionaal niveau  

Doelsoort Actuele  
situatie 

Natuurontwik-
keling 

Afstemmings-
model 

Bouwen Richting corridor 

Kerkuil + + + - noord-zuid 

Patrijs + + + + noord-zuid 

Bruine eikepage - + - - oost-west 

Laatvlieger + + + - noord-zuid 

Das - + - - oost-west + noord-
zuid 

Hazelworm + + + + noord-zuid 

 
Legenda:  + = gebied is onderdeel van corridor op regionaal niveau, - gebied is geen onderdeel 

van corridor op regionaal niveau.  
 
In tabel 19 is eveneens aangegeven wat de richting van de regionale corridor is. 
In figuur 14 is dit voor elke soort gevisualiseerd. 

 
 

Figuur 14: Mogelijke corridors voor de Kerkuil, 
Patrijs, Bruine eikepage, Laatvlieger, 
Das en Hazelworm. Er wordt van het 
gunstigste scenario (zie tekst) uit-
gegaan. 
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8  
Discussie, conclusies en aanbevelingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 Discussie 
 
In de discussie worden de uitvoering van het onderzoek, de resultaten en de im-
plicaties daarvan nader toegelicht.  
 
8.1.1 Onderzoek 
 
Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van verschillende methoden en modellen die 
gebruikt kunnen worden voor beoordeling van de corridorwerking. Er wordt on-
derscheid gemaakt tussen kwalitatieve benaderingen en kwantitatieve benade-
ringen. In dit onderzoek bleek het niet mogelijk om met een bestaand kwantitatief 
model te werken, omdat het schaalniveau van de modellen niet overeen komt 
met het schaalniveau van het onderzoeksgebied (LEDESS, SHAPE, LARCH), 
omdat modellen niet beschikbaar zijn voor gebruik door derden (SmallSteps) of 
omdat de modellen niet de gewenste resultaten kunnen leveren (METAPHOR, 
DASSIM, HSI-regressief model). De enige mogelijkheden die dan overblijven zijn 
zelf een model maken, een kwalitatieve methode gebruiken of een semi-
kwantitatief model gebruiken. Vanwege de beperkte onderzoekstijd kon geen 
kwantitatief model gemaakt worden. Er is daarom gekozen om gebruik te maken 
van een HSI-mechanistisch model. Uit het onderzoek blijkt dat met behulp van 
een GIS-gebaseerd HSI-model een goed beeld gevormd kan worden van de cor-
ridorwerking van het onderzoeksgebied. Tevens is het mogelijk gebleken op ba-
sis van bestaande gegevens tot een beoordeling te komen van de natuurwaar-
den en de betekenis van het  landelijk gebied tussen Malden en Molenhoek voor 
fauna. Toch dienen er enkele kanttekeningen bij de uitvoering van het onderzoek 
geplaatst te worden:  
In dit onderzoek is gekeken naar de habitat- en corridorfunctie van het landelijk 
gebied tussen Malden en Molenhoek. Er is gewerkt op twee schaalniveaus: (1) 
Corridorwerking binnen de grenzen van het onderzoeksgebied; (2) Corridorwer-
king op lokaal-regionaal niveau. De resultaten zijn weergegeven in oppervlakte 
leefgebied van de soorten en in een kwalitatieve beschrijving van de mogelijke 
corridorwerking. Het is in de actuele situatie niet noodzakelijkerwijs zo dat deze 
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corridors en habitats daadwerkelijk volledig bezet zijn. Inventarisatie van het ge-
bied zou dit uitwijzen.  
De resultaten zijn volledig gebaseerd op gegevens van deskundige particuliere 
gegevensbeherende organisaties (PGO’s) en verspreidings-atlassen. De reden 
hiervoor is dat vlakdekkende inventarisatie van alle relevante faunagroepen niet 
mogelijk is gelet op de beperkte tijd van het onderzoek. Doordat het onderzoeks-
gebied in het verleden nooit vlakdekkend en uitputtend is geïnventariseerd ont-
breken mogelijk een aantal faunasoorten op de lijst. Met name van deelgebieden 
Bergzicht en Zuid is weinig bekend over de erin voorkomende fauna. Het is dus 
goed mogelijk dat de natuurwaarden van deze deelgebieden in werkelijkheid gro-
ter zijn. Gevolg hiervan kan zijn dat blijkt dat sommige scenario’s grotere gevol-
gen hebben voor de fauna dan in dit onderzoek is gesteld. Een deel van dit pro-
bleem is opgevangen door personen met veel kennis van het gebied te raadple-
gen waardoor veel aanvullende informatie is verkregen. Er wordt dan ook niet 
verwacht dat de resultaten ernstig zullen afwijken van de werkelijkheid. Een in-
tensieve en vlakdekkende inventarisatie van het hele onderzoeksgebied zou ech-
ter meer inzicht verschaffen.  
Omdat voor veel soorten onvoldoende kwantitatieve informatie over bijvoorbeeld 
minimumoppervlakte leefgebied, precieze inrichting leefgebied, maximale afstand 
tussen schuilplaatsen en minimum afstand tot verstorende elementen beschik-
baar is kan het werkelijke potentiële leefgebied enigszins afwijken van het in dit 
onderzoek gevonden potentiële leefgebied. Een tweede aspect van de gebruikte 
methode is dat de GIS-kaarten gebaseerd zijn op luchtfoto’s, waarop niet alle af-
zonderlijke structuren altijd even duidelijk zijn te onderscheiden. De interpretatie 
van de onderzoeker kan hierdoor van invloed zijn op de classificatie van de land-
schapsecologische eenheden (polygonen). Om dit op te vangen zijn de GIS-
kaarten gevalideerd door deskundigen die het gebied goed kennen.  
In dit onderzoek is een geschiktheidbeoordeling van de habitat van de doelsoor-
ten uitgevoerd aan de hand van minimumarealen voor individuen of kleine popu-
laties, ook wel reproductieve eenheden genoemd (zie tabel 11, hoofdstuk 7). 
Voor de meeste soorten bestaat een kernpopulatie echter uit meerdere reproduc-
tieve eenheden. De resultaten dienen dus ook op het schaalniveau van reproduc-
tieve eenheden en niet van populaties geïnterpreteerd te worden. Voor kernpo-
pulaties worden eisen aan het leefgebied specifieker. Ook zijn in dit onderzoek 
aspecten als verstoring en vervuiling van het gebied niet meegenomen in de be-
oordeling. Ook deze aspecten hebben mogelijk invloed op de afbakening van het 
leefgebied van de doelsoorten. 
Omdat het meestal niet haalbaar is om voor alle soorten in een gebied de corri-
dorwerking te beoordelen wordt meestal gebruik gemaakt van een representatie-
ve set doelsoorten. In hoofdstuk 5 is het selectieproces van de doelsoorten uit-
gewerkt zodat duidelijk wordt waarom deze soorten representatief zijn voor het 
gebied. Achteraf blijkt dat de gebruikte doelsoorten een goede keuze zijn ge-
weest. Er zijn namelijk zowel veranderingsgevoelige soorten (Das, Kerkuil) als 
veranderingsongevoelige soorten (Hazelworm) geselecteerd. Daarnaast zijn 
soorten wiens gevoeligheid voor verandering tussen deze extremen liggen verte-
genwoordigd (Laatvlieger). Er wordt hierdoor een duidelijk beeld verkregen van 
welke soorten bij bepaalde inrichtingen achteruit of vooruit zullen gaan. 
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In dit onderzoek is gekozen om de beschermingsformules van soorten (zie bijla-
ge I, tabel III en IV) te gebruiken als criterium, omdat zeldzamere en beschermde 
soorten meestal gevoeliger zijn voor verandering in hun leefomgeving dan alge-
mene soorten. Zij zijn dus een betere indicator voor gevolgen van verschillende 
inrichtingen.  
In het onderzoek is gekozen om de scenario’s “actuele situatie”, “natuurontwikke-
ling”, “afstemmingsmodel” en “bouwen” te beoordelen, niet alleen omdat zij een 
duidelijk beeld geven van zowel extreme als reële situaties, maar ook omdat voor 
de belangrijkste actoren een beeld wordt geschetst wat uitvoering van hun wen-
sen voor inrichting van het onderzoeksgebied voor gevolgen heeft. 
 
8.1.2 Resultaten onderzoek 
 
Uit hoofdstuk 2 en de tabellen in bijlage I blijkt al dat het onderzoeksgebied habi-
tat is voor een groot aantal soorten. Alleen al op grond hiervan valt te conclude-
ren dat het gebied belangrijk is of tenminste veel potenties heeft voor fauna. In 
hoofdstuk 7 is voor zes doelsoorten uitgewerkt wat de gevolgen van verschillen-
de inrichtingen inhouden. Hieronder staan de resultaten van de toetsing samen-
gevat. 

Actuele situatie 

Uit hoofdstuk 7 blijkt dat het onderzoeksgebied in de actuele situatie een geschikt 
leefgebied is voor de doelsoorten. Alleen voor de Das is het onderzoeksgebied 
marginaal leefgebied. Corridors binnen de grenzen van het gebied zijn in de ac-
tuele situatie niet aanwezig, omdat ofwel het gehele onderzoeksgebied één enkel 
habitat is (bijvoorbeeld van de Kerkuil) of doordat tussen verschillende habitats 
barrières/sinks liggen (bijvoorbeeld van de Das). De belangrijkste barrière/sink is 
de Rijksweg N271. Door zijn verkeersintensiteit en breedte en door de lintbebou-
wing langs deze weg zijn grondgebonden soorten niet of minder geneigd de weg 
over te steken. Individuen die dat toch doen hebben een grote kans aangereden 
te worden. Op regionaal niveau heeft het gebied voor vier van de zes doelsoor-
ten (Kerkuil, Patrijs, Laatvlieger en Hazelworm) waarschijnlijk een corridorfunctie. 
Voor al deze soorten is het gebied een centraal gelegen stapsteen in de mogelij-
ke corridor waardoor het waarschijnlijk een belangrijke stapsteen is voor disper-
sie van deze soorten. 

 
Scenario Natuurontwikkeling 
Wanneer natuurontwikkeling wordt toegepast in het gebied zal het gebied ook 
voor de Das geschikt leefgebied worden. Bovendien wordt de oppervlakte ge-
schikt leefgebied voor de Patrijs, Bruine eikepage, Das en Hazelworm twee tot 
drie keer zo groot. Dit heeft tot gevolg dat populaties van deze soorten groter 
kunnen worden. Dit leidt over het algemeen tot grotere overlevingskansen op de 
lange termijn. Voor de Laatvlieger en Kerkuil leidt natuurontwikkeling nauwelijks 
tot vergroting van het geschikte leefgebied, echter de kwaliteit van het leefgebied 
verbetert wel doordat het gebied geschikter wordt voor prooidieren en er meer 
schuil- en nestplaatsen ontstaan. Natuurontwikkeling zorgt er ook voor dat in de 
actuele situatie gescheiden delen van het leefgebied van de Das en Hazelworm 
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verbonden worden door de aanleg van geleidende landschapselementen en wild-
tunnels onder de Rijksweg N271. Voor deze soorten wordt dus een corridor bin-
nen de grenzen van het onderzoeksgebied verwezenlijkt. Bovendien wordt in dit 
scenario ook een mogelijke corridor op regionaal niveau verwezenlijkt voor de 
Bruine eikepage en de Das, waardoor het gebied voor alle doelsoorten een mo-
gelijke corridorfunctie op regionaal gebied heeft.  

Scenario Afstemmingsmodel 

Wanneer beperkt (zie hoofdstuk 6 voor kwantiteit) gebouwd wordt in het onder-
zoeksgebied zal het oppervlak geschikt habitat voor de meeste doelsoorten af-
nemen, waardoor populaties waarschijnlijk minder levensvatbaar worden. Voor 
vier van de zes soorten (Patrijs, Bruine eikepage, Laatvlieger en Hazelworm) blijft 
echter voldoende oppervlakte leefgebied over om als geschikte habitat te functi-
oneren. Het leefgebied van de Kerkuil gaat in dit scenario er erg op achteruit en 
wordt marginaal geschikt leefgebied. Voor de Das resulteert het afstemmings-
scenario erin dat het onderzoeksgebied ongeschikt wordt als leefgebied. Deze 
soort zal zich waarschijnlijk niet kunnen handhaven in dit scenario. Er is in het 
scenario afstemmingsmodel geen corridor binnen de grenzen van het onder-
zoeksgebied om dezelfde redenen als die in de actuele situatie. Op regionaal ni-
veau vindt geringe verandering plaats ten opzichte van de actuele situatie voor 
de corridorfunctie van het onderzoeksgebied. In dit scenario neemt de barrière-
werking van de Rijksweg waarschijnlijk toe. Reden hiervoor is het feit dat de 
nieuwe bebouwing zorgt voor een smallere strook open land tussen de lintbe-
bouwing waardoor dieren nog minder snel geneigd zijn deze doorgangen te be-
treden.    

Scenario Bouwen 

Wanneer over grotere oppervlakten gebouwd wordt in het onderzoeksgebied (zie 
hoofdstuk 6 bouwen voor kwantiteit) zal de oppervlakte geschikt leefgebied sterk 
afnemen, waardoor populaties waarschijnlijk minder levensvatbaar worden. Voor 
de helft van de soorten (Kerkuil, Laatvlieger en Das) blijkt een bouwbeleid er 
zelfs voor te zorgen dat het gebied ongeschikt wordt als habitat. Net als in de ac-
tuele situatie is er geen corridor in het onderzoeksgebied en op regionaal niveau 
verliest het gebied zijn corridorfunctie als stapsteen voor de Kerkuil en Laatvlie-
ger waardoor deze soorten waarschijnlijk ook op regionaal niveau achteruit gaan. 
Door vergroeiing van de kernen van Malden en Molenhoek via de lintbebouwing 
langs de Rijksweg wordt de weg een absolute barrière, niet alleen voor grondge-
bonden soorten (bijvoorbeeld de Das en Patrijs), maar ook voor vliegende soor-
ten (bijvoorbeeld de Kerkuil en Laatvlieger). Hierdoor worden potentiële leefge-
bieden sterk geïsoleerd en daarin voorkomende populaties met uitsterven be-
dreigd. 

Betekenis resultaten voor totale fauna 

Aangezien de doelsoorten een representatie zijn van alle in het gebied voorko-
mende soorten mag ervan uitgegaan worden dat de verschillende inrichtingen 
dezelfde gevolgen hebben voor de meeste niet in dit onderzoek meegenomen 
faunasoorten. Dit betekent dat met name soorten waarvoor de Das en Kerkuil re-
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presentatief zijn (bijvoorbeeld de Vos en Buizerd) erg gevoelig zijn voor bebou-
wing van het onderzoeksgebied, terwijl soorten waarvoor de Bruine eikepage en 
Hazelworm representatief zijn (bijvoorbeeld Bruin blauwtje en Zandhagedis) min-
der gevoelig zijn voor bebouwing. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze 
laatste soorten zich meestal beperken tot deelgebieden De Lier en Kleine Lier. 
Zodra deze gebieden bebouwd worden zullen ook deze soorten waarschijnlijk 
achteruitgang vertonen. 
 
8.1.3 Implicaties  
 
Uit dit onderzoek blijkt dat het landelijk gebied tussen Malden en Molenhoek (po-
tentiële) habitat/ stapsteen is voor een groot aantal faunasoorten. Grontmij (2001) 
concludeert dat vooral deelgebieden De Lier en Kleine Lier en in mindere mate 
deelgebieden Centrum en Molenhoek erg waardevol zijn voor fauna. Door ver-
stedelijking en het intensieve agrarisch beheer zijn de natuurwaarden in deelge-
bieden Bergzicht en Zuid sterk genivelleerd. Natuurwaarden zijn hier lokaal aan-
wezig in lijnvormige elementen zoals bermen, perceelscheidingen, stijlranden en 
laanstructuren. Ook concludeert zij dat veel gegevens van aanwezige fauna over 
met name het Gelders (westelijk) gedeelte van het onderzoeksgebied ontbreken.  
In dit onderzoek blijkt dat veel van de (potentieel) in het gebied voorkomende 
soorten op de Rode Lijsten van bedreigde en kwetsbare fauna staan. Eveneens 
zijn een aantal soorten beschermd via (inter)nationale wet- en regelgeving (zie 
onder andere tabel 2, hoofdstuk 2). Tabel 20 geeft een samenvatting van de im-
plicaties die de bescherming met zich meebrengt.  
 
Tabel 20: Overzicht van de werking van een aantal (inter)nationale juridische instrumenten voor 

de bescherming van soorten en hun leefgebieden.   Referentie: Hilbers et al. (2002). 
 

 
Soort be-
scherming 

Ontheffing op 
soort vereist 

Ontheffing op 
gebied vereist 

Afwegen maat-
schappelijk be-
lang verplicht 

Compensatie 
verplicht 

Natuurbescher-
mingswet -* -* + - - 

Flora- en faunawet + + - ? ? 

Habitatrichtlijn + + + + + 

Vogelrichtlijn + + + + + 

Conventie van Bern + - - + - 

Conventie van Bonn + - - - - 
Wetlandsverdrag 
(Ramsar) - - ** - - 
Ecologische  
hoofdstructuur - - - + + 
 
* Door de invoering van de Flora- en faunawet (per 1 april 2002) is het soortgerichte deel van de 
Natuurbeschermingswet vervallen en is alleen de gebiedensectie van de Natuurbeschermingswet 
blijven bestaan. 
** Het Ramsarverdrag verplicht de ondertekenaars beschermingsplannen op te stellen voor de 
aangemelde gebieden (Lenders et al., 1997). 
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Uit tabel 20 valt op te maken dat een aantal van de bovengenoemde soorten en 
hun leefgebied wettelijk beschermd dienen te worden. Voorbeelden hiervan zijn 
de Das, Blauwe Kiekendief en Zandhagedis. Het beleid voor het gebied moet er-
op gericht zijn bescherming van soort en habitat te bewaren dan wel te verster-
ken. In april 2002 werd de Flora- en Faunawet ingevoerd. De Flora- en Faunawet 
vervangt de Vogelwet, Jachtwet, Nuttige dierenwet, de wet Bedreigde Uitheemse 
Dier- en Plantensoorten en hoofdstuk V uit de Natuurbeschermingswet (het 
soortgerichte gedeelte). In deze wet staat dat alle schadelijke handelingen ten 
aanzien van beschermde planten en dieren verboden zijn. Alleen onder strikte 
voorwaarden zijn afwijkingen van de verbodsbepalingen mogelijk (Boo, 2002).  
Behoud van huidige natuurwaarden en natuurontwikkeling zijn dus belangrijk in 
het onderzoeksgebied. In kader 1 staat natuurontwikkeling en –beheer voor het 
onderzoeksgebied nader uitgewerkt. 
Uit hoofdstuk 3 blijkt dat ook de huidige gemeentebesturen erkennen dat tenmin-
ste delen van het gebied behouden dan wel versterkt moeten worden voor fauna. 
Met name het oostelijk deel van het onderzoeksgebied komt in aanmerking voor 
natuurontwikkeling. Het is echter belangrijk dat de aandacht zich niet alleen op 
het oostelijk deel van het gebied richt. Er blijkt weliswaar dat het oosten de hoog-
ste natuurwaarde bezit, maar in het westen liggen veel waarden en potenties 
voor faunacorridors (zie hoofdstuk 7, figuur 14). Met name in dit deel is natuur-
ontwikkeling van belang om deze waarden en potenties veilig te stellen.  
 
Kader 1:  Natuurontwikkeling en –beheer voor het landelijk gebied tussen Malden en Molenhoek. 
 

 Natuurontwikkeling kan voor verbetering van habitat voor veel faunasoorten in 
en om het onderzoeksgebied leiden en is in het belang voor het veilig stellen 
van beschermde soorten. Het is echter wel belangrijk dat de juiste maatrege-
len worden genomen. Volgens zowel eigen bevindingen als volgens Grontmij 
(2001) kan het gebied het beste op de volgende wijze ontwikkeld en beheerd 
worden: Ten eerste is het belangrijk dat het gebied zijn openheid behoudt. Het 
gebied is juist zo belangrijk omdat het open is en daardoor foerageergebied 
van veel vogels, vleermuizen, dassen en andere middelgrote (zoog)dieren, 
nestplaats voor struweel- en weidevogels en zonplaats voor reptielen (zie pa-
ragraaf 2.4 en de ecoprofielen in bijlage IV). Het is dus weinig zinvol om het 
gebied te laten ontwikkelen tot bosgebied.  

 Natuurontwikkeling dient zich te richten op het extensiveren van landbouw en 
verruiging van grasland. Delen van het gebied kunnen eventueel tot heide 
ontwikkeld worden, daar dit eveneens een open landschapstype is. Beheer 
moet gericht zijn op het voorkomen van bosontwikkeling. Dit kan door middel 
van extensieve begrazing (0,1-0,3 grote grazers per ha) met runderen, paar-
den of schapen (Lenders et al., 1997). Aanleg van heggen, houtwallen en 
bosschages zorgt voor geleidende landschapselementen en schuil- en nest-
plaatsen voor verschillende soorten (zie bijlage IV). De aanleg van wildtunnels 
zorgt ervoor dat de barrièrewerking van de Rijksweg N271 deels opgeheven 
wordt. Het type tunnel bepaalt echter het aantal soorten dat van de tunnel ge-
bruik maakt/kan maken. Uit Oord (1995) blijkt dat een dassentunnel, kleinwild-
tunnel of een amfibie-tunnel (diameters tussen 30 en 1 meter) het meest ge-
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schikt zijn bij dit soort type wegen en voor de karakteristieke fauna van het 
onderzoeksgebied. Om fauna naar de tunnels te begeleiden en om verkeers-
slachtoffers te voorkomen dient langs de Rijksweg tussen deelgebieden Ber-
zicht/Zuid en Centrum afrastering geplaatst te worden. Deze afrastering dient 
diep genoeg ingegraven te zijn om ondergraving te voorkomen, hoog genoeg 
om beklimming/overspringen te voorkomen en sterk genoeg te zijn om door-
knagen tegen te gaan. In het onderzoeksgebied is een kleinwild- of dassen-
raster het meest geschikt. Om gebruik van de passages te bevorderen dient 
de omgeving een afdoende oppervlak “natuurlijk” terrein te zijn. Minimale 
breedtes van een dergelijke groenstrook tussen de bebouwing zijn niet be-
kend, maar naar verwachting zal minimaal een strook van tien à twintig meter 
nodig zijn. Hierdoor komen slechts twee locaties in aanmerking voor aanleg 
van een wildtunnel: De zuidpunt van deelgebied Centrum en de noordoost-
punt van deelgebied Bergzicht. Vereiste is dat particulieren hun tuinen (in het 
geval van het restaurant in de noordoostpunt van deelgebied Bergzicht de 
parkeerplaats) waar nodig herinrichten tot een faunavriendelijk terrein. 

 
In Nederland is de afgelopen jaren veel natuurgebied verloren gegaan aan be-
bouwing en de aanleg van infrastructuur. Versnippering van leefgebied is één 
van de grootste problemen waar fauna in Nederland mee te kampen heeft. Het 
Nederlandse natuurbeleid spitst zich erop toe om verder verlies of versnippering 
van leefgebied van fauna tegen te gaan. Het beleid richt zich echter voornamelijk 
op de Ecologische Hoofd Structuur. Kleine landbouwgebieden tussen dorps- of 
stadskernen, zoals het onderzoeksgebied worden meestal als betrekkelijk na-
tuurarm beschouwd, waardoor natuurbeleid voor dergelijke gebieden vaak ont-
breekt. Uit dit onderzoek blijkt dat dergelijke gebieden echter een grote natuur-
waarde kunnen hebben en op lokaal-regionaal niveau belangrijke stapstenen zijn 
voor dispersie van fauna. Een ander probleem is dat provincies vaak niet verder 
kijken dan de eigen grenzen. Hierdoor worden gebieden die op de grens tussen 
twee of meer provincies vaak over het hoofd gezien. Kok (2002) toont aan dat 
een interprovinciale natuurdoelenkaart tot een andere bestemming van natuur-
doeltypen kan leiden dan een provinciale natuurdoelenkaart, die niet over de ei-
gen grenzen kijkt. In de toekomst zouden dit soort gebieden goed geïnventari-
seerd moeten worden en zou interprovinciaal gekeken moeten worden alvorens 
beleidsplannen aangaande dergelijke gebieden op te stellen. Dit om potentieel 
waardevolle leefgebieden niet verloren te laten gaan of te isoleren voor faunapo-
pulaties.      
 
 
8.2 Conclusies 
 
1 Het landelijk gebied tussen Malden en Molenhoek is leefgebied voor een 

groot aantal faunasoorten. Meerdere van deze soorten zijn beschermd via 
(inter)nationale wet- en regelgeving. 

 
2 Met name deelgebieden De Lier en Kleine Lier zijn erg waardevol voor fauna 

en ook deelgebieden Centrum en Molenhoek hebben veel potentie voor fau-
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na. Deelgebieden Bergzicht en Zuid hebben lagere natuurwaarden voor fau-
na. Door gebrekkige inventarisatie van deze deelgebieden kan het echter zijn 
dat de natuurwaarden voor fauna in werkelijkheid hoger zijn. 

   
3 Het onderzoeksgebied is geschikt leefgebied voor vijf van de zes doelsoorten 

(Kerkuil, Patrijs, Bruine eikepage, Laatvlieger en Hazelworm. Voor één doel-
soort (Das) is het onderzoeksgebied marginaal leefgebied. Wanneer natuur-
ontwikkeling wordt toegepast zal de kwantiteit/kwaliteit van het leefgebied 
verbeteren voor alle doelsoorten. De Kerkuil en Das zijn erg gevoelig voor 
bebouwing van het gebied. De Laatvlieger is gevoelig voor grootschalige be-
bouwing, terwijl de overige doelsoorten minder gevoelig voor bebouwing van 
het gebied zijn. Bovenstaande geldt waarschijnlijk ook voor de faunasoorten 
waarvoor de doelsoorten representatief zijn. 

 
4 Het onderzoeksgebied is mogelijk een belangrijk deel van een corridor op re-

gionaal niveau voor vier van de zes doelsoorten (Kerkuil, Patrijs, Laatvlieger 
en Hazelworm). Wanneer natuurontwikkeling wordt toegepast zal het gebied 
ook een mogelijke corridorfunctie op lokaal-regionaal niveau voor de Bruine 
eikepage en Das. Wanneer over grote oppervlakten gebouwd wordt in het 
gebied zal de corridorfunctie op regionaal niveau waarschijnlijk verdwijnen 
voor alle doelsoorten behalve de Patrijs en Hazelworm. Bovenstaande geldt 
waarschijnlijk ook voor de faunasoorten waarvoor de doelsoorten representa-
tief zijn. 

 
5 Op basis van bestaande gegevens is het mogelijk tot een goed inzicht te ko-

men over de functie van het landelijk gebied tussen Malden en Molenhoek. 
Gebrek aan gegevens leidt mogelijk echter tot afwijkingen in de resultaten. 
Deze afwijkingen houden in dat gevolgen van verschillende inrichtingen in 
werkelijkheid waarschijnlijk groter zijn dan in dit onderzoek is aangetoond. 

 
 
8.3 Aanbevelingen 
 
1 Vanwege het voorkomen van een aantal beschermde faunasoorten dient het 

gebied behouden dan wel versterkt te worden als leefgebied voor deze soor-
ten. Een inrichting van het gebied welke schadelijke gevolgen heeft voor be-
schermde soorten is op grond van (inter)nationale beschermingsformules 
verboden tenzij strikte regels in acht genomen worden. Zelfs dan dienen 
maatregelen te worden getroffen om het schadelijk effect te mitigeren en 
compenseren. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de (in-
ter)nationale wet- en regelgeving voor bedreigde en beschermde fauna.  

 
2 Inrichting van het gebied heeft verschillende gevolgen voor elke soort. De 

ene soort is bijvoorbeeld gevoeliger voor bebouwing dan de ander en ver-
schillende vormen van natuurontwikkeling leveren voor bepaalde soorten 
meer of minder profijt op. Er dient eerst een keuze van natuurdoeltypen en 
daaraan gerelateerde doelsoorten te worden opgesteld alvorens inrichting 
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van het gebied te overwegen. Het is aan de huidige gemeentebesturen om 
doelsoorten voor de beleidsplannen aan te wijzen (Hierbij dienen de regels 
en richtlijnen van het Rijk en de provinciën in acht genomen te worden). De 
keuze van doelsoorten is mede bepalend voor inrichting van het gebied daar 
inrichting dient te zijn afgestemd op het behoud van deze doelsoorten.  

 
3 Gezien de interprovinciale en intergemeentelijke ligging van het gebied is het 

van belang om eveneens een interprovinciale en intergemeentelijke inrich-
tingsvisie voor het onderzoeksgebied op te stellen waarin de beoogde ruimte-
lijke verdeling van de natuurdoeltypen wordt aangegeven.  

 
4 Natuurontwikkeling is belangrijk in het gebied voor het behouden dan wel 

versterken van de habitat- en corridorfunctie van het gebied voor fauna. Na-
tuurontwikkeling kan het beste worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van 
kader 1, aangezien een dergelijke inrichting bevorderlijk is voor de meeste in 
het gebied voorkomende soorten.  

 
5 Alvorens inrichtingsplannen voor het onderzoeksgebied te maken dient eerst 

een vlakdekkende en uitputtende inventarisatie plaats te vinden in alle deel-
gebieden en in de directe omgeving van het onderzoeksgebied. Dit kan lei-
den tot een beter inzicht in de natuurwaarden van het gebied. 

 
6 Voor veel soorten ontbreken kwantificeerbare gegevens over bijvoorbeeld 

minimumarealen leefgebied, inrichting corridor en minimumafstand tot versto-
rende elementen. Meer onderzoek naar dergelijke informatie leidt tot beter in-
zicht van de eisen die een soort aan zijn omgeving stelt en levert duidelijker 
interpreteerbare resultaten in onderzoeken als deze. 
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Blaauw H.  Vereniging Bos & Kuil Wensen vereniging 
Boot J.   Gemeente Mook& Middelaar Wensen gemeente 
Creemers R.  RAVON   Info herpetofauna  
Delft J. van  RAVON   Info herpetofauna 
Ent L. van de  Particulier   Info fauna in het gebied  
Graaff M. de  Gemeente Heumen  Wensen gemeente 
Hustings F.  SOVON   Info vogels 
Kappert P.  Vereniging Das & Boom Info dassen  
Kempers L.  KUN    Info geo(morfo)logie  
Kleukers R.  EIS-Nederland  Info evertebraten 
Leuven R.  KUN    Info natuurontwikkeling 
Spikmans F.  RAVON   Info herpetofauna 
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Begrippenlijst 
 
 
 
Autoecologie De studie van de betrekkingen tussen indi-

viduen of één soort en hun woongebied 
 
Barrière Gebied/terrein dat een organisme niet of 

moeilijk kan passeren. 
 
Conduit Gebied/terrein dat door organismen wordt 

gebruikt om tussen delen van hun habitat te 
bewegen. 

 
Conventie van Bern De Conventie voor het Behoud van Euro-

pees Wild en Natuurlijke Habitats. Het doel 
is wilde planten en dieren en hun natuurlijke 
leefomgeving te beschermen, met name 
daar waar internationale samenwerking no-
dig was. Het verdrag bevat vier Appendices. 
Appendix I bevat streng beschermde plan-
ten, Appendix II omvat streng beschermde 
dieren, Appendix III bevat beschermde die-
ren en Appendix IV tenslotte, bevat jacht- en 
vangstmethoden die door de conventie wor-
den verboden. 

  
Conventie van Bonn Conventie over het Behoud van Trekkende 

Wilde Diersoorten. De twee appendices 
omvatten (I) de op dit moment bedreigde 
soorten die onmiddellijke bescherming no-
dig hebben en (II) soorten waarvoor de hui-
dige bescherming onvoldoende is en die 
voordeel zouden hebben bij internationale 
samenwerking en afspraken. 

 
Corridor    Zie Ecologische corridor. 
 
Dispersie Uitwisseling van individuen tussen verschil-

lende populaties om genetische variatie te 
waarborgen. 

 
Ecologische corridor Gebied dat door organismen gebruikt wordt 

om tussen twee of meer populaties of ruim-
telijk gescheiden delen van het leefgebied te 
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bewegen. Sommige van deze gebieden zijn 
tevens geschikt als leefgebied. 

 
Ecologische hoofdstructuur  Samenhangend    netwerk   van   natuurge- 
(EHS) bieden, bestaande uit kerngebieden, na-

tuurontwikkelingsgebieden en verbindings-
zones (ecologische corridors), in Nederland. 

 
Ecoprofiel Samenvatting van de autoecologische infor-

matie van een soort.  

Expert judgement Mening van één of meerdere deskundigen 
over een bepaald onderwerp. Door de erva-
ring van de experts kunnen deze meningen 
als wetenschappelijke feiten worden aange-
nomen. 

 
Faunadoelsoort Diersoorten die in een bepaald systeem 

worden gewenst, omdat ze aangeven dat de 
omstandigheden in het systeem overeen-
komen met de gestelde doelen voor dat sys-
teem 

 
Foerageren Beweging van een individu door zijn leefge-

bied voor voedselvergaring. 
 

Geografisch     Computerprogramma  of systeem  voor  het  

informatiesysteem (GIS) verwerken, opslaan en bewerken van spati-
ele (ruimtelijke) data. 

 
Habitat    Leefgebied van een organisme. 
 
Habitatrichtlijn EU-richtlijn voor de bescherming van de na-

tuurlijke leefgebieden die van belang zijn 
voor de instandhouding van de wilde fauna, 
uitgezonderd de vogelsoorten, en flora. 
Voor de uitvoering van deze richtlijn zijn 
twee richtinggevende bijlagen opgenomen. 
Bijlage I behandelt de kwetsbare, bedreigde 
of zeldzame habitattypen, Bijlage II omvat 
de lijst met kwetsbare, bedreigde of zeld-
zame soorten. Op basis van deze twee bij-
lagen en aan de hand van de selectiecriteria 
in Bijlage III worden de speciale bescher-
mingszones afgebakend. In Bijlage IV zijn 
de soorten opgenomen die een strikte be-
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scherming dienen te krijgen, en Bijlage V 
geeft de bepalingen weer inzake exploitatie 
van sommige soorten. 

 
I-criterium Criterium voor selectie van  doelsoorten met 

de itz-benadering, gebaseerd op de interna-
tionale betekenis van een soort.  

 
Inrichtingsscenario Tekening of beschrijving van een (mogelij-

ke) inrichting van het onderzoeksgebied.  
Kralensnoer Type ecologische corridor die bestaat uit 

een reeks landschapsgeleidende elementen 
met daartussen kleine habitat patches 
(Stapstenen).  

 
Kwalitatief model Methode waarmee een scenario getoetst 

kan worden. Deze methode maakt geen ge-
bruik van rekenkundige formules doch be-
schrijft de resultaten/gevolgen van een sce-
nario. 

 
Kwantitatief model Methode waarmee een scenario getoetst 

kan worden. Deze methode maakt gebruik 
van rekenkundige formules om resulta-
ten/gevolgen weer te geven. 

 
Lijnvormig element Type ecologische corridor, die bestaat uit 

landschapsgeleidende elementen, zoals 
houtwallen, heggen of verruigde percelen 
en twee habitats met elkaar verbindt. 

  
Natuurbeleidsplan Strategisch beleidsplan van het Rijk voor de 

middellange termijn en bevat de officiële 
doelstellingen en strategieën voor natuur-
beheer. 

 
Natuurbeschermingswet Wet voor bescherming van zowel natuur-

gebieden als bepaalde soorten. Gebieden 
opgenomen in deze wet mogen niet veront-
reinigd worden, noch mag er schade toege-
bracht worden aan de erin levende flora en 
fauna. Inwoners en eigenaren van in of om 
het gebied liggende bedrijven mogen alleen 
met een vergunning potentieel schadelijke 
handelingen verrichten. 
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Natuurdoeltype Een kenmerkend en samenhangend geheel 
van flora en fauna dat tot ontwikkeling komt 
onder specifieke milieucondities en met be-
hulp van inrichtings- en beheersmaat-
regelen. 

 
Rode Lijst Overzicht waarin bedreiging,  uitsterven en 

achteruitgang  van soorten weergegeven is. 
 
Sink Gebied waarin een organisme grote kans 

heeft om te sterven bij betreding. 
 
Stapsteen Deel van een ecologische corridor (reeks 

stapstenen). Een stapsteen is een kleine 
habitat waarin een organisme kan overle-
ven. Deze kleine habitats zijn meestal tijde-
lijke verblijfplaatsen voor individuen of kleine 
populaties, doch kunnen ook permanent be-
zet blijven. 

 
T-criterium Criterium voor selectie van  doelsoorten met 

de itz-benadering, gebaseerd op de achter-
uitgang van een soort.  

 
Vogelrichtlijn EU-richtlijn die zich richt op de bescherming 

van alle natuurlijk in het wild levende vogel-
soorten en de gebieden waar ze in de Euro-
pese Unie broeden, pleisteren en overwinte-
ren. In bijlage I van de vogelrichtlijn is een 
lijst opgenomen van vogelsoorten die in Eu-
ropa zeldzaam of bedreigd zijn.  

 
Z-criterium Criterium voor selectie van doelsoorten met 

de itz-benadering, gebaseerd op zeldzaam-
heid van een soort.  
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Bijlage I 

Tabellen met faunasoorten 
 
Tabel I:   Voorkomen van soorten per deelgebied.  

Referenties: SOVON, RAVON, Vereniging Das & Boom, Grontmij Limburg, Vlinderstich-
ting, EIS-Nederland, www1.  

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1 2 3 4 5 6 7 8 

Aves Vogels 

Accipiter gentilis Havik ? ? ? ? ? ? ? ? 

Accipiter nisus Sperwer ? ? ? ? ? ? ? X 

Buteo buteo Buizerd ? ? ? ? ? ? ? X 

Circus cyaneus Blauwe kiekendief ? ? ? ? ? ? ? ? 

Falco subbuteo Boomvalk  ? ? ? ? ? ? ? X 

Falco tinnunculus Torenvalk ? ? ? ? ? ? ? X 

Streptopelia turtur Tortelduif ? ? ? ? ? ? ? ? 

Athene noctua Steenuil - X - X - - - - 

Strix aluco Bosuil ? ? ? ? ? ? ? X 

Asio otus Ransuil ? ? ? ? ? ? ? X 

Caprimulgus europaeus Nachtzwaluw ? ? ? ? ? ? ? X 

Picus viridis Groene specht X X - - - X - X 

Lullula arborea Boomleeuwerik ? ? ? ? ? ? ? X 

Hirundo rustica Boerenzwaluw ? ? ? ? ? ? ? ? 

Delichon urbica Huiszwaluw ? ? ? ? ? ? ? ? 

Saxicola torquata Roodborsttapuit - X - - - X - X 

Anthus pratensis Graspieper ? ? ? ? ? ? ? ? 

Motacilla alba Witte kwikstaart ? ? ? ? ? ? ? ? 

Lanius excubitor Klapekster ? ? ? ? ? ? ? ? 

Carduelis carduelis Putter ? ? ? ? ? ? ? ? 

Emberiza schoeniclus Rietgors ? ? ? ? ? ? ? ? 

Perdix perdix Patrijs X X - X X - - ? 

Emberiza citrinella Geelgors ? X ? ? ? X ? X 

Sylvia communis Grasmus ? ? ? ? ? ? ? ? 

Dendrocopos major Grote bonte specht ? ? ? ? ? ? ? X 

Sitta europaea Boomklever  ? ? ? ? ? ? ? X 

Certhia Brachydactyla Boomkruiper ? ? ? ? ? ? ? X 

Columba oenas Holenduif ? ? ? ? ? ? ? ? 

Turdus viscivorus Grote lijster ? ? ? ? ? ? ? ? 

Anthus trivialis Boompieper ? ? ? ? ? ? ? X 

Tyto alba Kerkuil X X X - - - - - 

Reptilia Reptielen 

Lacerta agilis Zandhagedis - X - - - X - X 

Anguis fragilis Hazelworm - - X - - - - X 

Coronella austriaca Gladde slang - - - - - X - X 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1 2 3 4 5 6 7 8 

Reptilia Amfibieën         

Rana esculenta synklepton Groene kikker - X - X - X - X 

Bufo bufo Gewone pad - - - - - X - X 

Rana temporaria Bruine kikker - - - - - - - X 

Triturus alpestris Alpenwatersalamander - - - - - - - X 

Triturus vulgaris Kleine watersalamander - - - - - - - X 

Triturus cristatus Kamsalamander - - - - - - - X 

Mammalia Zoogdieren         

Meles meles Das - X - - - - - X 

Vulpes vulpes Vos - X - - - - - X 

Oryctolagus cuniculus Konijn ? ? ? ? ? ? ? X 

Talpa europaea Mol ? ? ? ? ? ? ? X 

Plecotus auritus Gewone grootoorvleermuis - X - - - X - X 

Pipistrellus pipistrellus Gewone dwergvleermuis X X X X X X X X 

Eptesicus serotinus Laatvlieger - - - X X - X - 

 Verschillende kleine zoogdie-
ren 

- - - - - - - - 

Lepidoptera Vlinders         

Aricia agestis bruin blauwtje X X X X - X - X 

Plebejus argus Heideblauwtje - - - - - - - X 

Thecla betulae Sleedoornpage - X - - - X - X 

Nordmannia ilicis bruine eikenpage X X X X X X X X 

 23 andere soorten ? ? ? ? ? ? ? ? 

Othoptera Sprinkhanen         

Chorthippus albomarginatus Kustsprinkhaan - - - - - - X - 

Chorthippus biguttulus Ratelaar X - X X - X - X 

Chorthippus brunneus Bruine sprinkhaan X X X X X X X X 

Chorthippus mollis Snortikker X - X X - - - X 

Ephippiger ephippiger Zadelsprinkhaan - - - - - X - X 

Metrioptera brachyptera Heidesabelsprinkhaan - X - - - X - X 

Myrmeleotettix maculatus Knopsprietje X X X X - X - X 

Nemobius sylvestris Boskrekel X X X X - X - X 

Pholidoptera griseoaptera Bramensprinkhaan - - - - X - - - 

Tetrix undulata Gewoon doorntje - - - - - X - X 

Tettigonia viridissima Grote groene sabelsprink-
haan 

X X X X X X X X 

Gryllus campestris Veldkrekel - - - - - - X X 

Leptophyes punctatissima Struiksprinkhaan - - - - - - - X 

Stenobothrus stigmaticus Schavertje - - - - - - - X 

Chorthippus vagans Steppesprinkhaan - - - - - - - X 

Conocephalus dorsalis Gewoon spitskopje - - - - - - X - 

Chorthippus parallelus Krasser X X - - - X X X 

Syrphidae Zweefvliegen         

Cheilosia illustrata Wollig gitje - X - - - X - - 
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Microdon analis Bosknikspriet - X - - - X - - 

Myolepta dubia Gele myolepta - X - - - X - - 

 57 algemene soorten - X - - - X - - 

Odonata Libellen 

 enkele algemene soorten - X - - - - - - 

 
Legenda: X= soort aanwezig in deelgebied, ?= onbekend of soort aanwezig is in deelgebied, -= 
soort afwezig in deelgebied. 
 
1= Centrum, 2= De Lier, 3= Molenhoek, 4= Bergzicht, 5= Zuid, 6= Kleine Lier, 7= Maasuiter-
waard, 8= Maldens Vlak/Mulderskop. 
 

 

 

Tabel II: Overzicht van potentieel in het gebied voorkomende soorten volgens verspreidingsat-
lassen. 

 In de tabel is respectievelijk aangegeven: de wetenschappelijke soortnaam, de Nederlandse 
soortnaam, de kans op voorkomen in het onderzoeksgebied en de bron. 

 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Kans op voorkomen Bron 

Aves Vogels   

tachybaptus ruficollis Dodaars ** A 

Podiceps cristatus Fuut * A 

Botaurus stellaris Roerdomp * A 

Anas crecca Wintertaling ** A 

Anas platyrhynchos Wilde eend *** A 

Pernis apivorus Wespendief *** A 

Milvus milvus Rode wouw * A 

Accipiter gentilis Havik *** A 

Accipiter nisus Sperwer *** A 

Buteo buteo Buizerd *** A 

Falco tinnunculus Torenvalk *** A 

Falco subbuteo Boomvalk *** A 

Tetrao tetrix Korhoen * A 

Perdix perdix Patrijs *** A 

Coturnix coturnix Kwartel  * A 

Phasianus colchicus Fazant *** A 

Crex crex Kwartelkoning ** A 

Gallinula chloropus Waterhoen *** A 

Fulica atra Meerkoet ** A 

Haematopus ostralegus Scholekster ** A 

Charadrius dubius Kleine plevier ** A 

Vanellus vanellus Kievit *** A 

Gallinago gallinago Watersnip ** A 

Limosa limosa Grutto ** A 

Columba oenas Holenduif *** A 

Columba palumbus Houtduif *** A 

Streptopelia decaocto Turkse tortel *** A 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Kans op voorkomen Bron 

Streptopelia turtur Tortelduif *** A 

Cuculus canorus Koekoek *** A 

Tyto alba Kerkuil *** A 

Athene noctua Steenuil *** A 

Strix aluco Bosuil *** A 

Asio otus Ransuil *** A 

Caprimulgus europaeus Nachtzwaluw *** A 

Apus apus Gierzwaluw *** A 

Alcedo atthis IJsvogel * A 

Jynx torquilla Draaihals * A 

Picus viridus Groene specht *** A 

Dryocopus martius Zwarte specht *** A 

Dendrocopos major Grote bonte specht *** A 

Dendrocopos minor Kleine bonte specht *** A 

Galerida cristata Kuifleeuwerik *** A 

Lullula arborea Boomleeuwerik *** A 

Alauda arvensis Veldleeuwerik *** A 

Riparia riparia  Oeverzwaluw *** A 

Hirundo rustica Boerenzwaluw *** A 

Delichon urbica Huiszwaluw *** A 

Anthus trivialis Boompieper *** A 

Anthus pratensis Graspieper *** A 

Motacilla flava flava Gele kwikstaart *** A 

Motacilla alba alba Witte kwikstaart *** A 

Troglodytes troglodytes Winterkoning *** A 

Prunella modularis Heggemus *** A 

Erithacus rubecula Roodborst *** A 

Luscinia megarhynchos Nachtegaal *** A 

Phoenicurus ochruros Zwarte roodstaart *** A 

Phoenicurus phoenicurus Gekraagde roodstaart *** A 

Saxicola torquata Roodborsttapuit *** A 

Oenanthe oenanthe Tapuit * A 

Turdus merula Merel *** A 

Turdus philomelos Zanglijster *** A 

Turdus viscivorus Grote lijster *** A 

Locustella naevia Sprinkhaanrietzanger ** A 

Acrocephalus palustris Bosrietzanger *** A 

Hippolais icterina Spotvogel *** A 

Sylvia curruca Braamsluiper *** A 

Sylvia communis Grasmus *** A 

Sylvia borin Tuinfluiter *** A 

Sylvia atricapilla Zwartkop *** A 

Phylloscopus sibilatrix Fluiter *** A 

Phylloscopus collybita Tjiftjaf *** A 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Kans op voorkomen Bron 

Phylloscopus trochilus Fitis *** A 

Regulus regulus Goudhaantje *** A 

Regulus ignicapillus Vuurgoudhaantje *** A 

Muscicapa striata Grauwe vliegenvanger *** A 

Ficedula hypoleuca Bonte vliegenvanger *** A 

Aegithalos caudatus Staartmees *** A 

Parus palustris Glanskop *** A 

Parus montanus Matkop *** A 

Parus cristatus Kuifmees *** A 

Parus ater  Zwarte mees *** A 

Parus caeruleus Pimpelmees *** A 

Parus major Koolmees *** A 

Sitta europaea Boomklever *** A 

Certhia brachydactyla Boomkruiper *** A 

Oriolus oriolus Wielewaal *** A 

Lanius excubitor Klapekster * A 

Garrulus glandarius Vlaamse gaai ** A 

Pica pica Ekster *** A 

Corvus monedula Kauw *** A 

Corvus corone corone Zwarte kraai *** A 

Sturnus vulgaris Spreeuw *** A 

Passer domesticus Huismus *** A 

Passer montanus Ringmus *** A 

Fringilla coelebs Vink *** A 

Serinus serinus Europese kanarie ** A 

Carduelis chloris Groenling *** A 

Carduelis spinus Sijs ** A 

Carduelis cannabina Kneu *** A 

Pyrrhula pyrrhula Goudvink *** A 

Coccothraustes cocco-
thraustes 

Appelvink *** A 

Emberiza citrinella  Geelgors *** A 

Emberiza schoeniclus Rietgors *** A 

Emberiza calandra Grauwe gors ** A 

Phylloscopus bonelli Bergfluiter * A 

Reptilia Reptielen   

Anguis fragilis Hazelworm ** F 

Lecerta agilis Zandhagedis ** F 

Triturus alpestris Alpenwatersalamander ** F 

Bufo bufo Gewone pad ** F 

Rana esculenta-complex Groene kikker-complex ** F 

Rana temporaria Bruine kikker *** F 

Mammalia Zoogdieren   

Myotis mystacinus Gewone baardvleermuis * B 

Pipistrellus pipistrellus Gewone dwergvleermuis *** B 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Kans op voorkomen Bron 

Pipistrellus nathusii Ruige dwergvleermuis *** B 

Nyctalus noctula Rosse vleermuis *** B 

Eptesicus serotinus Laatvlieger *** B 

Plecotus auritus Gewone grootoorvleermuis ** B 

Erinacus europaeus Egel *** C 

Sorex araneus Gewone bosspitsmuis *** C 

Sorex coronatus Tweekleurige bosspitsmuis *** C 

Sorex minutus Dwergspitsmuis ** C 

Crocidura russula Huisspitsmuis *** C 

Talpa europaea Mol *** C 

Vulpes vulpes Vos *** C 

Mustela erminea Hermelijn ** C 

Mustela nivalis Wezel *** C 

Mustela putorius Bunzing *** C 

Mustela vison Amerikaanse nerts ** C 

Martes fiona Steenmarter ** C 

Meles meles Das *** C 

Sus scrofa  Wild zwijn ** C 

Cervus dama Damhert ** C 

Capreolus capreolus Ree *** C 

Ovis ammon musimon Moeflon ** C 

Sciurus vulgaris Eekhoorn *** C 

Clethrionomys glareolus Rosse woelmuis ** C 

Arvicola terrestris Woelrat ** C 

Ondatra zibethicus Muskusrat ** C 

Microtus agrestis  Aardmuis ** C 

Microtus arvalis Veldmuis ** C 

Micromys minutus Dwergmuis ** C 

Apodemus sylvaticus Bosmuis ** C 

Rattus norvegicus Bruine rat *** C 

Mus muscukus Huismuis *** C 

Lepus europaeus Haas *** C 

Oryctolagus cuniculus Konijn *** C 

Lepidoptera Vlinders 

Thymelicus sylvestris Geelsprietdikkopje *** D 

Thymelicus lineola Zwartsprietdikkopje ** D 

Ochlodes venata Groot dikkopje *** D 

Gonepteryx rhamni Citroenvlinder *** D 

Pieris brassicae Groot koolwitje ** D 

Pieris rapae Klein koolwitje *** D 

Pieris napi Klein geaderd witje ** D 

Anthocharis cardamines Oranjetipje ** D 

Quercusia quercus Eikepage * D 

Nordmannia ilicis Bruine eikepage *** D 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Kans op voorkomen Bron 

Lycaena phlaeas Kleine vuurvlinder *** D 

Polyommatus icarus Icarusblauwtje ** D 

Celastrina argiolus Boomblauwtje *** D 

Vanessa atalanta Atalanta ** D 

Aglais urticae Kleine vos ** D 

Inachis io Dagpauwoog ** D 

Polygonia c-album Gehakkelde aurelia * D 

Araschinia levana Landkaartje ** D 

Pararge aegeria Bont zandoogje *** D 

Coenonympha pamphilus Hooibeestje *** D 

Maniola jurtina Bruin zandoogje *** D 

Orthoptera Sprinkhanen   

Leptophyes punctatissima Struiksprinkhaan *** E 

Conocephalus dorsalis Gewoon spitskopje *** E 

Tettigonia vridissima Grote groene sabelsprink-
haan 

*** E 

Metrioptera brachyptera Heidesabelsprinkhaan *** E 

Pholidoptera griseoaptera Bramesprinkhaan *** E 

Ephippiger ephippiger Zadelsprinkhaan *** E 

Gryllus campestris Veldkrekel *** E 

Nemobius sylvestris Boskrekel *** E 

Tetrix undulata Gewoon doorntje *** E 

Chorthippus brunneus Bruine sprinkhaan *** E 

Chorthippus biguttulus Ratelaar *** E 

Chorthippus mollis Snortikker *** E 

Chorthippus albomarginatus Kustsprinkhaan *** E 

Chorthippus parallelus Krasser *** E 

Myrmeleotettix maculatus Knopsprietje *** E 

 
Legenda: *= geringe kans op voorkomen, **= kans op voorkomen, ***= grote kans op voorkomen.            
A= Teixeira (1979); B= Limpens (1997); C= Broekhuizen et al. (1992); D= Tax (1989); E= Kleukers 
et al. (1997); F= Bergmans & Zuiderwijk (1986). 

 
De kans op voorkomen van soorten in het onderzoeksgebied in tabel II is geschat op basis van 
voorkomen van de soort in de 2 uurhokken waarin het gebied ligt. KA= *** betekent: De soort komt 
voor in beide uurhokken voor in redelijk grote dichtheden (grote stip in de atlas); KA= ** betekent: 
De soort komt in slechts 1 uurhok voor in redelijk grote dichtheden; KA= * betekent: De soort komt 
in slechts 1 uurhok voor in lage dichtheden (kleine stip in de atlas).  
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Tabel III: Beschermingsformules van soorten op  basis van de Rode Lijsten  (RL) en I,T,Z-
criteria (I, T, Z) (=BF 1) en de beschermingsformules van soorten op basis van de 
Conventie van Bern (Bern), Conventie van Bonn (Bonn), Vogelrichtlijn (Vogel), Habita-
trichtlijn (Hab), Natuurbeschermingswet (NB) en prioriteiten van het Natuurbeleidsplan 
(NBP) (=BF2). Voor de berekening van de scores van de beschermingsformules wordt 
verwezen naar tabel IV in deze bijlage. 

 
Wetenschappe-
lijke naam 

Nederlandse naam RL * I 
# 

T 
# 

Z 
# 

Bern 
 ^ 

Bonn 
^ 

Vogel 
^ 

Hab 
^, $ 

NB 
^ 

NBP 
^, & 

BF 1 BF 2 

Aves Vogels             

A. gentilis Havik     X X     0 8 

A. nisus Sperwer     X X     0 8 

B. buteo Buizerd     X X     0 8 

C. cyaneus Blauwe kiekendief BE   X X X X    10 12 

F. subbuteo Boomvalk     X X     0 8 

F. tinnunculus Torenvalk   X X X X     10 8 

S. turtur Tortelduif           0 0 

A. noctua Steenuil KW  X X X      20 4 

S. aluco Bosuil     X      0 4 

A. otus Ransuil     X      0 4 

C. europaeus Nachtzwaluw BE  X X X  X    20 8 

P. viridis Groene specht KW  X X X      20 4 

L. arborea Boomleeuwerik       X    0 8 

H. rustica Boerenzwaluw     X      0 4 

D. urbica Huiszwaluw     X      0 4 

S. torquata Roodborsttapuit BE  X X X      20 4 

A. pratensis Graspieper     X      0 4 

M. alba Witte kwikstaart     X      0 4 

L. excubitor Klapekster BE  X X       20 0 

C. carduelis Putter     X      0 4 

E. schoeniclus Rietgors     X      0 4 

P. perdix Patrijs KW  X       X 10 2 

E. citrinella Geelgors GE  X  X      10 4 

S. communis Grasmus     X      0 4 

D. major Grote bonte specht     X      0 4 

S. europaea Boomklever     X      0 4 

C. Brachydactyla Boomkruiper     X      0 4 

C. oenas Holenduif           0 0 

T. viscivorus Grote lijster           0 0 

A. trivialis Boompieper     X      0 4 

T. alba Kerkuil BE  X X X     X 20 6 

Reptilia Reptielen             

L. agilis Zandhagedis KW  X X X   X X  20 10 

A. fragilis Hazelworm KW X X X     X  20 2 

C. austriaca Gladde slang BE X X X X   X X  20 10 

Amphibia Amfibieën             

R. esculenta  Groene kikker        X X  0 3 
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Wetenschappe-
lijke naam 

Nederlandse naam RL * I 
# 

T 
# 

Z 
# 

Bern 
 ^ 

Bonn 
^ 

Vogel 
^ 

Hab 
^, $ 

NB 
^ 

NBP 
^, & 

BF 1 BF 2 

B. bufo Gewone pad         X  0 2 

R. temporaria Bruine kikker        X X  0 3 

T. alpestris Alpenwatersalamander  X  X     X  15 2 

T. vulgaris Kleine watersalaman-
der 

        X  0 2 

T. cristatus Kamsalamander KW X X X X   X X X 20 15 

Mammalia Zoogdieren             

M. meles Das   X X     X X 10 6 

V. vulpes Vos           0 0 

O. cuniculus Konijn           0 0 

T. europaea Mol           0 0 

P. auritus Gewone grootoor-
vleermuis 

    X X  X X X 0 18 

P. pipistrellus Gewone dwergvleer-
muis 

     X  X X X 0 14 

E. serotinus Laatvlieger     X X  X X X 0 18 

Lepidoptera Vlinders             

A. agestis Bruin blauwtje KW  X X      X 20 3 

P. argus Heideblauwtje KW  X X     X X 20 5 

T. betulae Sleedoornpage BE  X X      X 20 3 

N. ilicis Bruine eikepage KW  X X      X 20 3 

 23 andere soorten          X 0 3 

Orthoptera Sprinkhanen             

C. albomargina-
tus 

Kustsprinkhaan           0 0 

C. biguttulus Ratelaar           0 0 

C. brunneus Bruine sprinkhaan           0 0 

C. mollis Snortikker           0 0 

E. ephippiger Zadelsprinkhaan BE          10 0 

M. brachyptera Heidesabel- sprink-
haan 

          0 0 

M. maculatus Knopsprietje           0 0 

N. sylvestris Boskrekel           0 0 

P. griseoaptera Bramensprinkhaan           0 0 

T. undulata Gewoon doorntje           0 0 

T. viridissima Grote groene sabel-
sprinkhaan 

          0 0 

G. campestris Veldkrekel BE          10 0 

L. punctatissima Struiksprinkhaan           0 0 

S. stigmaticus Schavertje           0 0 

C. vagans Steppesprinkhaan GE          10 0 

C. dorsalis Gewoon spitskopje           0 0 

C. parallelus Krasser           0 0 
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Wetenscappe-
lijke naam 

Nederlandse naam RL * I 
# 

T 
# 

Z 
# 

Bern 
 ^ 

Bonn 
^ 

Vogel 
^ 

Hab 
^, $ 

NB 
^ 

NBP 
^, & 

BF 1 BF 2 

Syrphidae Zweefvliegen             

C. illustrata Wollig gitje VZ          0 0 

M. analis Bosknikspriet VZ          0 0 

M. dubia Gele myolepta ZZ          0 0 

 57 algemene soorten           0 0 

Odonata Libellen 

 Enkele algemene 
soorten 

         X 0 4 

 
Legenda: BE= bedreigd, KW= kwetsbaar, GE= gevoelig, VZ= vrij zeldzaam (geen officiële rode lijst, 
ZZ= zeer zeldzaam (geen officiële rode lijst).  
 
* = Lina & Ommering (1996) – Hom et al. (1996) – Lina & Ommering (1994) – Ommering et al. 
(1995) – Odé et al. (1999), # = Bal et al. (1995), ^ = Lenders et al. (1997), $ = www2, & = Ministerie 
LNV, 1989.  
 

 
 
Tabel IV: Waardering van soorten op basis van beschermingsformules.  

  Referentie: Lenders et al. (2001). 
 

Criteria Waarde Opmerkingen 

Criteria gebaseerd op bedreiging en 
zeldzaamheid (max score = 20) 

  

Alleen i-criterium 5  

t- en r-criterium 10  

i- en r-criterium 15  

i- en t-criterium 15  

i-, t- en r-criterium 20  

   

IUCN-criteria 'extinct', 'critical', 'endan-
gered' or 'vulnerable' 

10 Alleen toegepast wanneer soort niet voldoet 
aan i-, t- en r-criteria 

Idem + i-criterium 20 Alleen toegepast wanneer soort niet voldoet 
aan t- en r-criteria 

IUCN-criterium 'susceptible' + i-
criterium 

15 Alleen toegepast wanneer soort niet voldoet 
aan t- en r-criteria 

   

Criteria gebaseerd op bescherming vol-
gens wetten en conventies (max score 
= 20) 

  

Natuurbeschermingswet 2  

Natuurbeleidsplan + Soortbescher-
mingsplan 

2  

Natuurbeleidsplan + Beheersplan 2  

Natuurbeleidsplan + Educatieve  activi-
teiten 

1  

Natuurbeleidsplan + Verder onderzoek 1  

   

Bern conventie 4  

Bonn conventie 4  



Bijlagen 

 
Wetenschapswinkel Nijmegen – 2002 109 

Criteria Waarde Opmerkingen 

EC-vogelrichtlijn 4 Alleen voor vogels 

EC-habitatrichtlijn, alleen Annex II 4 Niet voor vogels 

EC-habitatrichtlijn, alleen Annex IV 4 Niet voor vogels 

EC-habitatrichtlijn, alleen Annex V 1 Niet voor vogels 

EC-habitatrichtlijn, Annex II en IV 6 Niet voor vogels 

EC-habitatrichtlijn, Annex II en V 5 Niet voor vogels 

EC-habitatrichtlijn, Annex IV en V 5 Niet voor vogels 

EC-habitatrichtlijn, Annex II, IV en V 8 Niet voor vogels 
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Bijlage II 
Ecoprofielen doelsoorten 

 

Kerkuil 
 
Algemene informatie. 
• Voorkomen van de soort: Oorspronkelijk bewoner van warme streken. In 

Noordwest Europa cultuurvolgers. De soort staat als kwetsbaar op de Rode 
Lijst. 

• Habitat van de soort: De Kerkuil komt voor in kleinschalige gebieden, waar 
gras- en bouwland worden begrensd door houtwallen of kleine bosjes. Ook 
kale graslanden en wegbermen worden als jachtterrein benut. In Nederland 
huist de Kerkuil voornamelijk in of nabij boerderijen of boerenschuren. Ook 
kerken worden benut als nestplaats, evenals leegstaande gebouwen, kaste-
len en molens. Een enkele maal wordt ook een holle boom gebruikt als ver-
blijfplaats. 

• Levenswijze soort: Kerkuilen kunnen erg stil vliegen en beschikken over een 
uitstekend zicht en gehoor. Het voedsel van de Kerkuil bestaat uit kleine 
zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen, grote insecten en soms ook jonge 
konijntjes. De Kerkuil is een standvogel. 
 

Algemene corridor-informatie. 
• Vorm van de corridor (reeks stapstenen, corridor, kralensnoer): Reeks stap-

stenen. 
• Onderzoeksgebied als corridor (stapsteen, deel corridor, deel kralensnoer): 

Stapsteen. 
• Functie onderzoeksgebied als corridor (conduit, habitat, etc): Habitat. 
• Gevoeligheid van de soort voor verstoring en versnippering van leefgebieden: 

De Kerkuil is erg gevoelig voor verstoring en versnippering. Verlies van een 
habitat leidt eveneens tot daling van de activiteit in habitats in de omgeving.  

 
Kwantificeerbare corridor-eisen. 
• Minimale lengte en breedte/oppervlakte corridor: Oppervlakte foerageerge-

bied is afhankelijk van het voedselaanbod (oppervlakte 1 tot 15 km2). 
• Vegetatie (type, dichtheid): Kleinschalig gras-/cultuurland met houtwallen, 

kaal grasland, wegbermen. Open of halfopen vegetatie (lage dichtheid dus). 
• Speciale eisen (bodemtype, aanwezigheid andere soorten, landgebruik, etc): 

Nestplaats in de vorm van (verlaten) gebouw, kerk, grot of holle boom. Af-
stand tot volgende nestplaats mag niet te groot zijn in verband met dispersie. 

 
Barrières. 
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• Type (weg, intensieve akker, etc): Rijksweg, groot oppervlak bos, groot op-
pervlak bebouwing.  

• Effect (soort sterft, soort passeert niet, etc): Rijksweg: soort sterft; Groot op-
pervlak bos: soort passeert niet groot oppervlak bebouwing: soort passeert 
niet. 

• Mitigerende maatregelen (tunnel, extensivering landgebruik, etc): Snelheids-
vermindering en waarschuwingsborden op wegen. 

 
Geraadpleegde literatuur 
Lina & Ommering, 1996; Ramsden, 1998; Teixeira, 1979; Ven, 1990; www3; 
www4.  
 

Patrijs 
 
Algemene informatie. 
• Voorkomen van de soort: Algemene broedvogel in West-, Midden- en Oost-

Europa. De Patrijs is een prioriteit van het Natuurbeleidsplan, omdat de soort 
een hoge indicatieve waarde heeft. 

• Habitat van de soort: De Patrijs leeft in graanvelden, bouwlanden en in allerlei 
kruidenrijke terreinen zoals de randen van heide en bossen. In deze gebie-
den broedt, foerageert en trekt de Patrijs in familieverband rond. De meest 
ideale omstandigheden worden aangetroffen in landbouwgebieden met een 
grote verscheidenheid aan geteelde gewassen en daarnaast enige graslan-
den, bosschages, ruigten, brede bermen en dijken. In dergelijke gebieden 
vindt deze soort voldoende voeding, dekking en rust. 

• Levenswijze soort: De Patrijs is overdag en in de schemering actief. Patrijzen 
vliegen eigenlijk alleen bij verstoring en dan meestal niet verder dan 200 me-
ter. Ze vliegen laag boven de grond. In het vroege voorjaar vallen de win-
terkluchten (groepen patrijzen die samen de winter doorbrengen) uit elkaar 
en treedt paarvorming op. Na paarvorming treden de volgende drie fasen op: 
1) Isolatiefase. In deze fase houden de dieren zich op een klein gebiedsdeel 
op (ongeveer 4 hectare). Deze fase duurt ongeveer twee weken; 2) Explora-
tiefase. Gedurende enkele weken gaan de paren zwerven in een groter ge-
bied; 3) Habitatie. De vogels vestigen zich in hun nieuwe broedterritorium 
(ongeveer 4 hectare groot). Vogels die geen territorium hebben kunnen vesti-
gen verdwijnen uit het gebied. Deze populatieafname wordt voorjaarsdisper-
sie genoemd. De Patrijs is een standvogel. Patrijzen voeden zich voorname-
lijk met plantaardig voedsel zoals blaadjes, graankorrels en zaden, maar ook 
dierlijk voedsel (insecten en spinnen) wordt gegeten. Jongen eten voorname-
lijk dierlijk voedsel. 

 
Algemene corridor-informatie. 
• Vorm van de corridor (reeks stapstenen, corridor, kralensnoer): Kralensnoer. 
• Onderzoeksgebied als corridor (stapsteen, deel corridor, deel kralensnoer): 

Deel kralensnoer (stapsteen). 
• Functie onderzoeksgebied als corridor (conduit, habitat, etc): Habitat. 



Bijlagen 

 
Wetenschapswinkel Nijmegen – 2002 113 

• Gevoeligheid van de soort voor verstoring en versnippering van leefgebieden: 
De Patrijs is erg gevoelig voor versnippering. Door versnippering blijven po-
tentieel geschikte habitats onbezet. 

 
Kwantificeerbare corridor-eisen. 
• Minimale lengte en breedte/oppervlakte corridor: De home-range (gebieds-

deel waar een soort zich gedurende een waarnemingsperiode in ophoudt) 
van de Patrijs is afhankelijk van de biotoopkwaliteit. Hoe slechter de kwaliteit 
des te groter is de home-range. Een home-range varieert van ongeveer 9 tot 
40 hectare. 

• Vegetatie (type, dichtheid): Kleinschalig gras-/cultuurland met voldoende 
dekkingbiedende vegetatie. Veel variatie in type en dichtheid binnen een ge-
bied. 

• Speciale eisen (bodemtype, aanwezigheid andere soorten, landgebruik, etc): 
Geen vergiftiging door herbiciden en pesticiden. Geen vernieling nestplaatsen 
door maaibeheer. 

 
Barrières. 
• Type (weg, intensieve akker, etc): Rijksweg, groot oppervlak bos, groot op-

pervlak bebouwing kanaal.          
• Effect (soort sterft, soort passeert niet, etc): Rijksweg: soort passeert niet; 

Groot oppervlak bos: soort passeert niet; Groot oppervlak bebouwing: soort 
passeert niet; Kanaal: soort passeert niet.       

• Mitigerende maatregelen (tunnel, extensivering landgebruik, etc): 1) Het ma-
ken/behouden van winterdekking; 2) Het maken/behouden van nestdekking; 
3) Het maken/behouden van akkertjes voor onkruidzaad; 4) Het aanleggen 
van maïsakkers; 5) Bij het maaien gebruik maken van wildredders; 6) Het 
grasperceel van binnen naar buiten maaien. 

 
Geraadpleegde literatuur 
Beintema et al., 1995; Lina & Ommering, 1996; Maris, 1986; Ministerie LNV, 
1991; Teixeira, 1979.  
 

Bruine eikepage 
 
Algemene informatie. 
• Voorkomen van de soort: De Bruine eikepage komt voor in Europa tussen het 

zuiden van Scandinavië en Noord-Spanje en tussen West-Frankrijk en Liba-
non. In Nederland is de soort minder algemeen en staat als kwetsbaar op de 
Rode Lijst. 

• Habitat van de soort: De Bruine eikepage komt voor op plaatsen waar kleine 
eikenboompjes of lage bosschages van eiken voorkomen, zoals in hakhout-
bossen, eikenbossen en verruigde terreinen met opslag van Eik. De vlinder 
heeft een voorkeur voor droge terreinen met enig reliëf, echter aan slootkan-
ten of op dijken is de soort ook waargenomen. In dit biotoop houdt de Bruine 
eikepage zich op in het bos en het struweel. De soort komt voornamelijk voor 
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op schrale tot matig voedselrijke graslanden, alle typen bossen, bosranden, 
ruigten en heide. De Bruine eikepage legt zijn eieren op jonge eikenboom-
pjes, die in de beschutting staan van grotere bomen. Voorkomen van de soort 
is dus erg afhankelijk van de aanwezigheid van deze waardplant. 

• Levenswijze soort: De Bruine eikepage besteedt elke dag 31 procent van zijn 
actieve periode aan het zoeken naar voedsel. Voedsel bestaat uit nectar van 
de braam, dauwbraam, wilde liguster, wilde tijm, Jakobskruid, dopheide en 
akkerdistel. Voor vlinders is het heel belangrijk dat hun habitat de eisen voor 
alle levensstadia bevat. De waardplant moet aanwezig zijn voor de larve en 
pop en er moeten genoeg nectarbronnen zijn. De Bruine eikepage is vrij 
honkvast en zal niet snel wegtrekken uit een habitat. 

 
Algemene corridor-informatie. 
• Vorm van de corridor (reeks stapstenen, corridor, kralensnoer): Kralensnoer. 
• Onderzoeksgebied als corridor (stapsteen, deel corridor, deel kralensnoer): 

Deel kralensnoer (stapsteen). 
• Functie onderzoeksgebied als corridor (conduit, habitat, etc): Habitat. 
• Gevoeligheid van de soort voor verstoring en versnippering van leefgebieden: 

De Bruine eikepage is erg honkvast en stelt veel eisen aan zijn habitat, die 
geschikt moet zijn voor alle levensstadia. Verdwijnen van de waardplant be-
tekent eveneens het verdwijnen van de soort. Versnippering is dus erg on-
gunstig voor deze soort. Corridors zijn eveneens van belang om de vlinders 
op dispersie te begeleiden. Corridors bevorderen de dispersie.  

 
Kwantificeerbare corridor-eisen. 
• Minimale lengte en breedte/oppervlakte corridor: De home-range van vlinders 

varieert van enkele hectaren tot ongeveer 150 hectare. De grootte van de 
home-range van de Bruine eikepage is niet gevonden in de literatuur. 

• Vegetatie (type, dichtheid): Jonge eiken in de beschutting van grotere bomen. 
Braam, dauwbraam, wilde liguster, wilde tijm, dopheide, Jakobskruid, akker-
distel.      Overgang tussen bos en struweel (halfopen). 

• Speciale eisen (bodemtype, aanwezigheid andere soorten, landgebruik, etc): 
Houtwallen, heggen en andere geleidende landschapselementen vergroten 
de home-range van de Bruine eikepage. 

 
Barrières. 
• Type (weg, intensieve akker, etc): Mogelijk Rijksweg, groot oppervlak bos, 

groot oppervlak bebouwing.                
• Effect (soort sterft, soort passeert niet, etc): Rijksweg: soort passeert niet of 

sterft; Groot oppervlak bos: soort passeert niet; Groot oppervlak bebouwing: 
soort passeert moeilijk. 

• Mitigerende maatregelen (tunnel, extensivering landgebruik, etc): Land-
schapsgeleidende elementen versterken de corridorwerking van een land-
schap doordat ze het foerageergebied groter (verder van de bosrand af) ma-
ken, het snelwegen vormen voor de migratie of dispersie tussen twee me-
tapopulaties en soms ook kunnen fungeren als stapstenen. 
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Geraadpleegde literatuur 
Knegt, 2001; Ommering et al., 1995; Tax, 1989. 
 

Laatvlieger 
 
Algemene informatie. 
• Voorkomen van de soort: De Laatvlieger komt in heel Europa voor, maar is 

gebonden aan het laagland. In de bergen en in erg koude of juist warme de-
len is de soort minder algemeen. In Nederland is de soort algemeen voorko-
mend. 
 

• Habitat van de soort: De Laatvlieger is in Nederland een uitgesproken bewo-
ner van gebouwen, waar hij kraamkolonies vormt. Kraamkolonies bevinden 
zich op veel plaatsen in woonhuizen, kerken en soms ook in boerderijen. Er 
zijn geen kolonies aangetroffen in vleermuis-, of vogelkasten, noch in holle 
bomen. De soort maakt vooral gebruik van nauwe ruimten, zoals plekken on-
der dakpannen. De soort verblijft voornamelijk in dorpen, met in de nabijheid 
open of halfopen landschap. Het foerageergebied van de Laatvlieger bestaat 
voornamelijk uit open en halfopen landschappen. De soort is talrijk in klein-
schalige grasland- en akkergebieden. Ook favoriet zijn dijken, bosranden en 
houtwallenlandschap. 

• Levenswijze soort: Net als alle vleermuizen is de Laatvlieger een nachtdier en 
gebruikt hij zijn sonar als primaire zintuig. Over de voedselkeuze van laatvlie-
gers is betrekkelijk weinig bekend. Ze hebben een voorkeur voor grotere 
soorten nachtvlinders en kevers. De soort jaagt zowel alleen als in groepen. 
Laatvliegers foerageren in open en halfopen gebieden altijd op enige afstand 
van obstakels of begroeiing. Er wordt op verschillende hoogten jacht gemaakt 
op insecten (variërend van 150 cm tot 20 m hoogte). Vaak wordt ook rondom 
straatlantaarns gejaagd. Na het verlaten van de verblijfplaats volgen laatvlie-
gers korte, vaste vliegroutes (meestal langs bomenrijen, wegen, houtwallen, 
etc). 

 
Algemene corridor-informatie. 
• Vorm van de corridor (reeks stapstenen, corridor, kralensnoer): Reeks stap-

stenen. 
• Onderzoeksgebied als corridor (stapsteen, deel corridor, deel kralensnoer): 

Stapsteen. 
• Functie onderzoeksgebied als corridor (conduit, habitat, etc): Habitat. 
• Gevoeligheid van de soort voor verstoring en versnippering van leefgebieden: 

Fel licht en plotselinge, luide geluiden hebben een verstorend effect op 
vleermuizen. Versnippering of verstoring van habitat leidt tot verkleining van 
het foerageergebied. Hierdoor moet de Laatvlieger over een grotere afstand 
van zijn verblijfplaats foerageren. Teveel versnippering of verstoring leidt tot 
voedselgebrek. 

 
Kwantificeerbare corridor-eisen. 
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• Minimale lengte en breedte/oppervlakte corridor: Foerageert meestal binnen 
1 km vanaf de verblijfplaats en maximaal tot 4 km. 

• Vegetatie (type, dichtheid): Bosranden van insectenrijk loofbos. Lijnvormige 
elementen aanwezig (houtwallen, bomenrijen). Gras-/cultuurland (open tot 
halfopen vegetatie).    

• Speciale eisen (bodemtype, aanwezigheid andere soorten, landgebruik, etc): 
Niet teveel fel licht en geluiden die interfereren met echolocatie. 

 
Barrières. 
• Type (weg, intensieve akker, etc): Groot oppervlak bos, groot oppervlak be-

bouwing. 
• Effect (soort sterft, soort passeert niet, etc): Groot oppervlak bos: soort pas-

seert niet; Groot oppervlak bebouwing: soort passeert niet. 
• Mitigerende maatregelen (tunnel, extensivering landgebruik, etc): Aanleg ge-

leidende landschapselementen versterken de corridorwerking van het gebied. 
 
Geraadpleegde literatuur 
Apeldoorn & Kalkhoven, 1991; Broekhuizen et al., 1992; Limpens et al., 1997; Li-
na & Ommering, 1994.  
 

Das 
 
Algemene informatie. 
• Voorkomen van de soort: De Das komt voor in nagenoeg heel Europa en in 

de gematigde gebieden in Azië. In Nederland is de Das vrij zeldzaam. De 
soort is dan ook een beschermd volgens de natuurbeschermingswet. 

• Habitat van de soort: De Das komt voor in gebieden van zeer uiteenlopende 
aard, maar geeft de voorkeur aan de volgende landschapstypen: heuvelland, 
stuwwallenlandschap, rivier- en stuifduinen en beekdalenlandschap. De be-
langrijkste eisen die een Das aan zijn leefgebied stelt zijn: 1) Hoger gelegen 
plaatsen, die grondwatervrij en overstromingsveilig zijn. Hierbij geeft de Das 
de voorkeur aan plaatsen met enig reliëf (heuvels, taluds van holle wegen, 
dijklichamen, oeverwallen, terrasranden en stijlrandjes); 2) De bodem moet 
redelijk waterdoorlatend en graafbaar zijn, maar zonder direct instortingsge-
vaar; 3) De burcht en directe omgeving dienen schuil te gaan onder een dich-
te vegetatie; 4) Het leefgebied moet voedselrijk genoeg zijn. Het voedselge-
bied bestaat onder andere uit gebieden met een niet te intensieve agrarische 
bedrijfsvoering, voedselrijke graslanden en uiterwaarden, waar behalve een 
belangrijk areaal begraasd weiland, ook akkers, boomgaarden, bosjes, heg-
gen, etc voorkomen. Het voedselgebied van een burcht varieert van vijftig tot 
tweehonderd hectare. 

• Levenswijze soort: Het primaire zintuig van de Das is zijn reukzin. Ook heeft 
de Das een stel sterk ontwikkelde poten waarmee hij zijn burchten in de 
grond graaft. Dassen zijn uitstekende gravers. Ze zijn omnivoor en kunnen 
een grote variëteit aan voedsel gebruiken. Het belangrijkste voedsel bestaat 
uit (regen)wormen, insecten, slakken, amfibieën en kleine zoogdieren, maar 
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ook uit maïs, haver, en vruchten. Dassen leven in sociale groepen (clans) in 
groepsterritoria. Binnen deze territoria heeft ieder individu min of meer een 
eigen activiteitengebied. Een sociale groep beschikt over een hoofdburcht 
met verschillende bijburchten. Houtwallen en heggen worden vaak als gelei-
dend element gebruikt bij dagelijkse voedseltochten. Dassen bewegen zich 
voort langs vaste routes: dassenwissels. Bij dassen is sprake van verschil-
lende verplaatsingspatronen: 1) Min of meer dagelijkse doorkruising van het 
vaste leefgebied bij het zoeken naar voedsel (foerageren) en het afbakenen 
van het groepsterritorium; 2) Exploraties van maximaal één nacht buiten het 
leefgebied; 3) Bezoeken van één of meer dagen aan een burcht buiten het tot 
dan toe gebruikte leefgebied; 4) Tochten buiten het oorspronkelijke leefge-
bied, waarbij niet meer naar dat leefgebied wordt teruggekeerd. In dit laatste 
geval is er sprake van dispersie. 

 
Algemene corridor-informatie. 
• Vorm van de corridor (reeks stapstenen, corridor, kralensnoer): Corridor. 
• Onderzoeksgebied als corridor (stapsteen, deel corridor, deel kralensnoer): 

Deel corridor. 
• Functie onderzoeksgebied als corridor (conduit, habitat, etc): Habitat, conduit. 
• Gevoeligheid van de soort voor verstoring en versnippering van leefgebieden: 

De Das is erg gevoelig voor versnippering en verstoring van zijn leefgebied. 
Niet alleen zorgt het ervoor dat zijn leefgebied kleiner wordt, maar ook voor 
een verhoogde sterfte. Wegen (aanrijdingen) zijn een belangrijke oorzaak 
voor dassensterfte. 

 
Kwantificeerbare corridor-eisen. 
• Minimale lengte en breedte/oppervlakte corridor: Oppervlakte van het foera-

geergebied van een burcht is ongeveer 50 tot 200 hectare, maar kan tot 3 km 
van de burcht verwijderd zijn. Voor dispersie kan een Das langere afstanden 
afleggen (waarnemingen van 18,9 km). 

• Vegetatie (type, dichtheid): Bos, bosschages, of houtwallen. Gras-
/cultuurland met voldoende dekkingbiedende vegetatie in de vorm van heg-
gen, etc. 

• Speciale eisen (bodemtype, aanwezigheid andere soorten, landgebruik, etc): 
Voedselrijkdom foerageergebied. Graafbare grondsoort. 

 
Barrières. 
• Type (weg, intensieve akker, etc): Rijksweg, bebouwing.   
• Effect (soort sterft, soort passeert niet, etc): Rijksweg: soort passeert niet of 

sterft; Bebouwing: soort passeert niet. 
• Mitigerende maatregelen (tunnel, extensivering landgebruik, etc): Wildtunnel 

en afrastering. Geleidende elementen in de vorm van heggen om langs be-
bouwing te komen. 

  
 
 
Geraadpleegde literatuur 
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Apeldoorn & Kalkhoven, 1991; Broekhuizen et al., 1992; Dirkmaat, 1997; Lina & 
Ommering, 1994; Müskens & Broekhuizen, 1993.  
 

Hazelworm 
 
Algemene informatie. 
• Voorkomen van de soort: De Hazelworm komt voor in heel Europa en Azië, 

hoewel de soort niet voorkomt in hele koude streken. De soort staat als 
kwetsbaar op de Rode Lijst. 

• Habitat van de soort: De Hazelworm komt vooral op enigszins vochtige plaat-
sen voor. De soort komt voor in bossen, graslanden, hellingen, langs sloten 
en voetpaden, op puinhopen en onder mos. De soort lijkt een voorkeur te 
hebben voor kleinschalig gras- en cultuurland, omdat deze gebieden het 
voedselrijkst zijn. De soort wordt op alle hoogten aangetroffen, zowel in de 
bergen als in het laagland. De soort verkiest een graafbare grondsoort in zijn 
leefgebied.  

• Levenswijze soort: Op het menu staan naaktslakken, wormen, spinnen, 
sprinkhanen en insecten. Ook kannibalisme komt voor, evenals jacht op le-
vendbarende hagedissen. Traag bewegende prooidieren worden soms van 
zeer dichtbij, zelfs bijna met de snuit erop gevolgd, alvorens toegebeten 
wordt. De soort leidt een verborgen bestaan. In plaats van openlijk zonnen, 
verkiezen de dieren meestal een warm plekje onder door de zon beschenen 
materiaal zoals strooisel en bladeren. Het grootste deel van zijn leven brengt 
de Hazelworm onder de grond door. In Nederland houden ze een winter-
slaap, onder de grond op een diepte van 15 tot 70 cm. Vaak in grotere groe-
pen van 20 of 30 exemplaren. De grotere hazelwormen liggen het diepst. De 
ingang wordt zorgvuldig dichtgestopt met mos, gras en aarde. 

 
Algemene corridor-informatie (mondelinge mededelingen R. Creemers namens 
RAVON, 2002). 
• Vorm van de corridor (reeks stapstenen, corridor, kralensnoer): Kralensnoer. 
• Onderzoeksgebied als corridor (stapsteen, deel corridor, deel kralensnoer): 

Deel kralensnoer. 
• Functie onderzoeksgebied als corridor (conduit, habitat, etc): Een corridor 

voor hazelwormen speelt een rol bij de dispersie van hazelwormen, maar 
kan, afhankelijk van de dimensies, ook dienen als leefgebied voor de soort. In 
het leefgebied foerageert de soort en er zijn schuilmogelijkheden aanwezig 
op korte afstand (<10 meter) van zonplaatsen. Hazelwormen overwinteren 
ondergronds op vorstvrije plaatsen in hun leefgebied. Functie van het onder-
zoeksgebied is dus habitat. 

• Gevoeligheid van de soort voor verstoring en versnippering van leefgebieden: 
De soort is vrij ongevoelig voor verstoring door recreatie. De soort is wel ge-
voelig voor rigoureuze ingrepen (plaggen, maaien, branden etc.) in het leef-
gebied.  
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Kwantificeerbare corridor-eisen (mondelinge mededelingen R. Creemers namens 
RAVON, 2002). 
• Minimale lengte en breedte/oppervlakte corridor: De hazelworm zal meer ge-

bruik maken indien corridors robuust worden aangelegd. Een corridor van 25 
of 50 meter breedte is dan ook beter dan een corridor van 10 meter breedte. 
Naarmate de lengte toeneemt dient ook de breedte toe te nemen. De eisen 
voor corridors zijn niet hard kwantificeerbar, een corridor van 100 meter leng-
te dient echter minimaal 10 meter breed te zijn. 

• Vegetatie (type, dichtheid): De vegetatie in een corridor dient aan te sluiten 
op de vegetatie in de leefgebieden en kan bestaan uit loofbos en/of heide. 

• Speciale eisen (bodemtype, aanwezigheid andere soorten, landgebruik, etc): 
De hazelwormen komt alleen voor in goed graafbare en drogere bodemtypen 
als zand en löss. In bewerkte grond (landbouwgrond) komen geen hazelwor-
men voor. Vaak komen hazelwormen samen voor met andere soorten reptie-
len als zandhagedis en levendbarende hagedis. 

 
Barrières (mondelinge mededelingen R. Creemers namens RAVON, 2002). 
• Type (weg, intensieve akker, etc): Verharde en onverharde wegen zijn be-

langrijke barrières voor hazelwormen. De soort steekt langzaam over, boven-
dien bestaat er een reëel gevaar op oververhitting van de dieren, waardoor 
ze versuft raken en dan overreden worden door fietsers of auto's. De soort is 
nauwelijks geneigd om onvriendelijk terrein (akkers, weilanden etc.) te door-
kruisen.  

• Effect (soort sterft, soort passeert niet, etc): Veel hazelwormen sterven bij het 
oversteken van wegen. Een belangrijk deel van de hazelworm meldingen be-
staat dan ook uit dode of doodgereden exemplaren. De soort passeert akkers 
en weilanden niet. 

• Mitigerende maatregelen (tunnel, extensivering landgebruik, etc): Extensive-
ring landgebruik (verruiging sommige akkers). Passages over/onder wegen. 
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