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  Voorwoord 

De gemeente Naarden is gelegen in het overgangsgebied van de hoge zandgronden van de 
Gooise / Utrechtse Heuvelrug naar de klei- en veengronden van West-Nederland. De 
verschillende bodemtypen en grondwaterstromen bieden een grote diversiteit aan 
leefgebieden voor planten en dieren. Het beroemde Naardermeer is daar een illustratief 
voorbeeld van. 
 
Een groot deel van de in de gemeente aanwezige natuurwaarden is beschermd. De Flora- 
en faunawet zorgt voor de bescherming van diverse soorten planten en dieren in Naarden. 
De Natuurbeschermingswet beschermt waardevolle natuurgebieden, waaronder het 
Naardermeer, het eerste beschermde natuurgebied van Nederland. De Ecologische 
Hoofdstructuur, waaronder de nieuwe natuur rond het Naardermeer, geniet planologische 
bescherming. 
 
De aanwezigheid van beschermde soorten en beschermde gebieden heeft consequenties 
voor planning en uitvoering van ruimtelijke ontwikkeling, beheer en inrichting. De gemeente 
heeft 2009 het Groenstructuurplan vastgesteld. Een in het Groenstructuurplan opgenomen 
aanbeveling is het vaststellen van een gedragscode bestendig beheer in het kader van de 
Flora- en faunawet. Om goed met een gedragscode te kunnen werken en om snel en beter 
inzicht te hebben in de aanwezige natuurwaarden heeft de gemeente Naarden Bureau 
Waardenburg opdracht gegeven een natuurwaardenkaart laten opstellen. Voorliggende 
rapport bevat de digitale natuurwaardenkaart en een toelichting op de natuurwaarden door 
gebieds- en soortbeschrijvingen. Ten aanzien van de nog op te stellen gedragscode is in de 
voorliggende rapportage een beknopt advies gegeven. 
 
Het projectteam van Bureau Waardenburg bestond uit de volgende personen: 
-  Jeroen Brandjes   projectleiding, veldwerk, rapportage 
-  Annelies Koopman  rapportage 
-  Martijn Boonman  analyse data en kaarten 
-  Lieuwe Anema   GIS en kaarten 
 
Vanuit de gemeente is het project begeleid door Esmeralda Wagenaar. Naardermeer-kenner 
Rombout de Wijs (Natuurmonumenten) is geïnterviewd en wordt eveneens hartelijk bedankt 
voor zijn bijdrage aan het project. 
 
De foto’s in dit rapport zijn afkomstig van Floris Brekelmans (tongvaren, zwartsteel, 
bittervoorn, groenknolorchis, moeraswespenorchis, kleine modderkruiper, rivierdonderpad, 
heikikker, platte schijfhoren, hazelworm, ringslang), Jeroen Brandjes (rugstreeppad, 
levendbarende hagedis, gevlekte witsnuitlibel), Marc van der Valk (watervleermuizen), Erik 
Korsten (gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis), Jan Dirk Buizer (groene 
glazenmaker), Annelies Koopman (gewone dwergvleermuis, baardvleermuis, 
meervleermuis), Martin Bonte (vogels), Karen Krijgsveld (welriekende nachtorchis) en 
Martijn Veen (brede orchis). 
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  Samenvatting  

Gemeente Naarden heeft Bureau Waardenburg opdracht gegeven een natuurwaardenkaart 
voor de gemeente Naarden te laten opstellen. Voorliggende rapport betreft de toelichting op 
de separaat opgeleverde digitale Interactieve Natuurwaardenkaart Naarden en bevat onder 
andere de bijbehorende gebieds- en soortbeschrijvingen. Tevens is ten aanzien van de nog 
op te stellen gedragscode in de voorliggende rapportage een beknopt advies gegeven. 
 
Binnen de gemeente Naarden liggen twee Natura 2000-gebieden, zijnde het Naardermeer 
en het Eemmeer en Gooimeer Zuidoever. Verder ligt het Beschermde Natuurmonument 
Gooise Noordflank geheel binnen de gemeentegrens en een klein hoekje van de Limitische 
Heide. De Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) geeft een planologische 
bescherming aan een groot deel van het buitengebied van Naarden. Bij toekomstige 
ontwikkelingen in of nabij de genoemde gebieden dient rekening te worden gehouden met 
eventuele effecten op de soorten en/of habitattypen waarvoor de beschermde gebieden zijn 
aangewezen, alsmede op de PEHS. 
 
Binnen de gemeente Naarden komen minimaal 56 strikt beschermde soorten planten en 
dieren voor (Ffw Tabel 2 / 3 plus vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest). Vooral het 
Naardermeer neemt qua biotoop een belangrijke plaats in voor veel beschermde (bedreigde) 
soorten planten en dieren, maar ook de omgeving van Valkeveen is een rijk gebied voor met 
name de fauna. 
 
Bomen en bos vormen in Naarden belangrijk jachtbiotoop en vliegroutes voor vleermuizen, 
belangrijk leefgebied voor broedvogels van bossen en parken, belangrijk leefgebied en 
verblijfplaatsen voor boombewonende vleermuizen, eekhoorn en boommarter. De 
belangrijkste locaties binnen de gemeente zijn het Naardermeer, landgoed De Beek, 
landgoed Oud Naarden en enkele andere boombestanden en -lanen in de omgeving van 
Valkeveen zoals de Oostdijk. 
 
Dijken, bermen en ruigten vormen belangrijke biotopen voor planten, ringslang, heikikker en 
broedvogels (hoofdzakelijk foerageergebied). De belangrijkste gebieden zijn de niet-beboste 
percelen binnen het Naardermeer, Voorland Hollandse Brug, de Zanddijk (het dijkgedeelte 
van de Gooimeerkust), de ruigte rond Fort Ronduit en het heischrale graslandje op landgoed 
Oud Naarden. 
 
Wateren en oevers zijn van belang voor planten, broedvogels, waterspitsmuis, 
watervleermuis, meervleermuis, amfibieën, ringslang en ongewervelden. De belangrijkste 
gebieden zijn het Naardermeer, de Tankval (wateren rond Fort Ronduit), het Naarderbos en 
de watergangen in de Keverdijksche Overscheensche Polder, de Binnendijkse 
Overscheensche Berger- en Meentpolder en de Naardermeent. 
 
Gebouwen zijn van belang als overwinterings- en koloniekwartier voor gebouwbewonende 
vleermuizen en als nestplaats voor gierzwaluw en huismus. De oude vestingmuren langs het 
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water (met name in de Oude Haven) zijn van belang voor muurvarens. Het belangrijkste 
gebied is Naarden-Vesting. 
 
Ten aanzien van beheer en onderhoud is het wenselijk om zo goed mogelijk op de hoogte te 
zijn of en waar mogelijk verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet (kunnen) worden 
overtreden. Primair is hiervoor inzicht in de aanwezigheid van strikt beschermde soorten 
(Ffw Tabel 2/3 en vogels met jaarrond beschermd nest) gewenst. Dit inzicht wordt verstrekt 
door de huidige Interactieve Natuurwaardenkaart. Evenwel is van een aantal strikt 
beschermde soorten het actuele voorkomen binnen de gemeente Naarden onvoldoende 
bekend. Per soort(engroep) zijn in de rapportage de voornaamste kennisleemten 
gepresenteerd en is een prioritering voor nader onderzoek voorgesteld. 
 
Elk deel van Naarden heeft een eigen karakteristiek soortenspectrum. Dit betekent dat 
vrijwel iedere ruimtelijke ingreep in de toekomst met één of meer strikt beschermde soorten 
te maken krijgt, waar eventueel effecten op te verwachten zijn. Door gebruik te maken van 
de huidige Interactieve Natuurwaardenkaart en de voorstellen ten aanzien van 
kennisleemten en nader onderzoek kunnen tijd en kosten worden bespaard en kunnen op 
een correcte manier effectieve mitigerende en/of compenserende maatregelen toegepast 
worden. 
 
Voor een groot aantal strikt beschermde soorten wordt nader onderzoek aanbevolen. Deze 
aanbevelingen hangen af van de onbekendheid van de verspreiding van soorten 
(kennisleemten), maar ook met de waarschijnlijkheid van juridische consequenties in relatie 
tot verschillende voornemens en activiteiten binnen de gemeente Naarden op dit moment en 
in de toekomst. 
 
Hoge prioriteit voor nader onderzoek (vanwege grote hiaten in kennis, die op dit moment 
reeds knelpunten kunnen opleveren ten aanzien van beheer en ruimtelijke ingrepen) 
hebben: 
• Gemeentebreed onderzoek naar kolonielocaties in stedelijk gebied, belangrijke 

vliegroutes en paargebieden (buitengebied) en -locaties (stedelijk gebied) van 
vleermuizen. Onderzoek in de periode maart – oktober. 

• Gemeentebreed onderzoek naar horsten / nesten van vogelsoorten met jaarrond 
beschermd nest als buizerd, ransuil en gierzwaluw. Onderzoek in de periode maart – 
augustus. 

 
Gemiddelde prioriteit voor nader onderzoek (vanwege verschillende hiaten in kennis, die in 
de nabije toekomst knelpunten kunnen opleveren ten aanzien van beheer en ruimtelijke 
ingrepen) hebben: 
• Onderzoek naar brede orchis en rietorchis in wegbermen, graslanden, oeverlanden, 

schapenweitjes etc. (soorten als wilde marjolein liften mee). Onderzoek in juni. 
• Onderzoek naar de verspreiding van waterspitsmuis in de potentiële biotopen buiten 

het Naardermeer (o.a. Gooimeerkust, Naarderbos, Tankval). Onderzoek in september 
– oktober. 
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• Onderzoek naar de verspreiding van heikikker in de polders rond het Naardermeer. 
Onderzoek in maart – augustus. 

• Onderzoek naar de verspreiding van platte schijfhoren in de polders rond het 
Naardermeer. Onderzoek in augustus. 

 
Lage prioriteit voor nader onderzoek (vanwege weinig hiaten in kennis, die in de nabije 
toekomst knelpunten kunnen opleveren ten aanzien van beheer en ruimtelijke ingrepen) 
hebben: 
• Monitoring van Natura 2000-soorten en -vegetaties (groenknolorchis, groene 

glazenmaker, gestreepte waterroofkever etc.). 
• Volgen van de aantalsontwikkelingen van tongvaren, steenbreekvaren en zwartsteel 

op de kademuren van de binnenvesting (met name in de Oude Haven). 
• Het bepalen van de populatie-grootte van de levendbarende hagedis op het 

heischrale graslandje op landgoed Oud Naarden (en dientengevolge afstemmen van 
het beheer daarop). 

• In kaart brengen van de kolonisatie van het kleine deel van de Limitische Heide dat 
binnen de gemeente Naarden ligt door levendbarende hagedis en zandhagedis. 

• Stimuleren voortzetting van de wintertellingen van vleermuizen in de kazematten van 
Naarden-Vesting (gebeurt op vrijwillige basis). 

• Onderzoek naar de verspreiding van otter, hazelworm en poelkikker binnen de 
gemeente Naarden. 

 



10 



11 

 1 Inleiding 

 1.1 Achtergrond en aanleiding 

De gemeente Naarden is gelegen in het overgangsgebied van de hoge zandgronden van de 
Gooise / Utrechtse Heuvelrug naar de klei- en veengronden van West-Nederland. De 
verschillende bodemtypen en grondwaterstromen bieden een grote diversiteit aan 
leefgebieden voor planten en dieren. Het beroemde Naardermeer is daar een illustratief 
voorbeeld van. 
 
Een groot deel van de in de gemeente aanwezige natuurwaarden is beschermd. De Flora- 
en faunawet zorgt voor de bescherming van diverse soorten planten en dieren in Naarden, 
waaronder ringslang, gewone dwergvleermuis en rietorchis. De Natuurbeschermingswet 
beschermt waardevolle natuurgebieden, waaronder de Gooimeerkust en het Naardermeer, 
het eerste beschermde natuurgebied van Nederland (thans zowel Vogelrichtlijn- als 
Habitatrichtlijngebied). De Ecologische Hoofdstructuur (EHS), waaronder de nieuwe natuur 
rond het Naardermeer, geniet planologische bescherming. 
 
De aanwezigheid van beschermde soorten en beschermde gebieden heeft consequenties 
voor planning en uitvoering van ruimtelijke ontwikkeling, beheer en inrichting. De gemeente 
hecht veel waarde aan het aanwezige groen en heeft 2009 het Groenstructuurplan 
vastgesteld. Een in het Groenstructuurplan opgenomen aanbeveling is het vaststellen van 
een gedragscode bestendig beheer in het kader van de Flora- en faunawet. Om goed met 
een gedragscode te kunnen werken en om snel en beter inzicht te hebben in de aanwezige 
natuurwaarden heeft de gemeente Naarden voorliggende natuurwaardenkaart laten 
opstellen. 
 
Doelstelling 
De voorliggende rapportage omvat (digitaal) kaartmateriaal en een uitgebreide toelichting op 
de kaart. Het heeft tot doel het voorkomen van beschermde soorten in beeld te brengen, te 
beschrijven en te analyseren. Tevens is het doel om te adviseren over de stappen die 
genomen moeten worden om tot een gedragscode bestendig beheer te komen. 
 
 

 1.2 Uitgangspunten en leeswijzer 

De voorliggende rapportage is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
- Het plangebied betreft het gehele grondgebied van de gemeente Naarden (dus inclusief 

het grootste deel van het Naardermeer). Relaties met aanpalende en/of 
gemeentegrens-overschrijdende gebieden kunnen uiteraard een rol spelen bij de 
natuurwaardering. 

- De natuurwaardenkaart is gebaseerd op beschikbare informatie uit eerder uitgevoerde 
inventarisaties, verspreidingsatlassen en bestaande (online) bronnen als 
www.waarneming.nl, www.telmee.nl, etc. Er zijn geen veldinventarisaties uitgevoerd 
anders dan een oriënterend veldbezoek aan locaties die relevant zijn op basis van de 
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bronnenanalyse. Dit veldbezoek heeft tot doel gehad om op basis van terreinkenmerken 
een inschatting te geven van het actuele (mogelijke) voorkomen van strikt beschermde 
soorten. 

- Voor soorten waarvan onvoldoende (actuele) gegevens beschikbaar bleken te zijn, is 
aangegeven welke veldinventarisaties gewenst zijn en hoeveel tijd dit zal gaan kosten 
via de standaard inventarisatiemethodiek. 

- De advisering om te komen tot een gedragscode bestendig beheer zal in de rapportage 
worden opgenomen in de vorm van een reeks duidelijke aanbevelingen en een 
realistisch tijdspad (Hoofdstuk 6). 

 
De voorliggende rapportage geeft antwoord op de volgende vragen: 
- wat de Plan van Aanpak van de huidige studie is en welke bronnen voor de studie 

gebruikt zijn – Hoofdstuk 2 en 8; 
- welke beschermde natuurgebieden binnen de gemeente Naarden liggen – Hoofdstuk 3; 
- welke strikt beschermde soorten planten en dieren waar in de gemeente Naarden 

voorkomen – Hoofdstuk 4; 
- waar in de gemeente Naarden dientengevolge hoge (en lage) natuurwaarden aanwezig 

zijn en waar de kans aanwezig is / groot is om (strikt) beschermde soorten aan te 
treffen (in één oogopslag) – Hoofdstuk 5; 

- waar beperkingen kunnen liggen ten aanzien van de uitvoering van beheer en 
onderhoud – Hoofdstuk 6; 

- waar gewerkt zou kunnen worden conform de nog op te stellen gedragscode (bestendig 
beheer) – Hoofdstuk 6; 

- waar aanvullende voorwaarden gesteld kunnen worden aan de uitvoering van beheer 
en onderhoud op basis van een gedragscode – Hoofdstuk 6. 

- wat zijn de conclusies en aanbevelingen van de studie, waar liggen de leemten in 
kennis en welk aanvullend onderzoek is nodig – Hoofdstuk 7. 
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 2 Aanpak literatuurstudie 

 2.1 Databases en beschikbaarheid gegevens  

In Nederland wordt door verschillende instanties, organisaties en verenigingen 
(systematisch) onderzoek gedaan naar het voorkomen van dieren en planten. De meeste 
informatie wordt nog altijd verzameld door vrijwilligers, al dan niet als lid van een natuurclub 
als IVN en KNNV. Slechts een deel van hun waarnemingen komt uiteindelijk terecht in 
databases van bijvoorbeeld www.telmee.nl en www.waarneming.nl. Deze databases maken 
deel uit van de Nationale Database Flora en Fauna van het GaN1 (de NDFF). De NDFF 
omvat tevens de databases van PGO’s2 zoals bijvoorbeeld SOVON (vogelonderzoek) en 
RAVON (vissen-, amfibieën- en reptielenonderzoek). Deze gegevens zijn deels openbaar 
toegankelijk en deels tegen betaling op te vragen. Veel kennis zit uitsluitend in het hoofd van 
de natuurliefhebber en het kan daarom lonen om in specifieke gevallen een lokaal 
deskundige te raadplegen. 
 
Landelijk opererende terreinbeheerders als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, maar 
ook overheden als Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten laten onderzoek uitvoeren naar 
het voorkomen van beschermde soorten. Deze onderzoeken worden deels door eigen 
medewerkers uitgevoerd en deels uitbesteed aan bijvoorbeeld ecologische advies- en 
inventarisatiebureau’s. Ook deze informatie komt slechts gedeeltelijk in de NDFF terecht.  
 
Hoewel steeds meer informatie online wordt ingevoerd via centrale invoer portals als 
www.telmee.nl en www.waarneming.nl is een belangrijk deel van de inventarisatiegegevens 
beschikbaar in grijze literatuur en daarmee niet makkelijk toegankelijk. Via Natuurloket kan 
inzicht worden verkregen in welke informatie digitaal beschikbaar is. De onderliggende 
gegevens zijn echter niet via Natuurloket in te zien, maar moeten worden aangevraagd. 
Deze informatie was tot voor kort verspreid over diverse instanties. De Gegevensautoriteit 
Natuur (GaN) heeft met de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) gezorgd voor één 
loket voor verspreidingsgegevens. Via websites als www.zoogdieratlas.nl en 
www.vissenatlas.nl zijn gegevens tot op kilometerhok niveau te bekijken. Via www.telmee.nl 
zijn gegevens voor alle soorten te bekijken op 5 x 5 kilometerniveau. 
 
Gegevens van de verspreiding van strikt beschermde soorten uit de bovengenoemde portals 
zijn gebruikt om de in deze studie gepresenteerde polygonen van de Natuurwaardenkaart 
Naarden mee te vullen. Omdat uit bestudering van de bestaande bronnen gebleken is dat 
voor Naarden geen substantiële hoeveelheid gemeentebrede (dekkende) inventarisatiedata 
beschikbaar is, is op grond van de wél beschikbare gegevens en expert judgement (waar 
inventarisatiegegevens ontbreken) gekozen voor een leefgebieden- of biotoopbenadering 
van relevante beschermde soorten. Anders gezegd, er zijn van veel soorten geen of te 
weinig waarnemingen bekend om inzichtelijke stippenkaarten te produceren. Een dergelijke 
insteek met verwachte leefgebieden op basis van terreinkenmerken / gebiedskennis / expert 

                                                        
1 Gegevens Autoriteit Nederland 
2 Particuliere Gegevensverzamelende Organisaties 
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judgement en vastgestelde leefgebieden op basis van de (weinige) waarnemingen binnen 
het polygoon, levert de gewenste overzichten op kaart (polygonen met veel vastgestelde 
en/of verwachte soorten, gebieden met weinig of geen vastgestelde en/of verwachte 
soorten). Het voegt weinig toe om van wijd verbreide soorten als huismus of gewone 
dwergvleermuis, waar nauwelijks waarnemingen in de gemeente van voorhanden zijn, maar 
waarvan op basis van gebiedskennis en expert judgement (van lokale deskundigen als 
Jeroen Brandjes, Hans van Oosterhout en Rombout de Wijs) duidelijk is dat ze wijd 
verspreid en talrijk voorkomen in de gemeente, ‘stippen’ (in portals ingevoerde 
waarnemingen) aan de natuurwaardenkaart toe te voegen. Sterker nog, het kan suggereren 
dat betreffende soorten zeldzaam zijn (of zelfs ontbreken) in polygonen ‘zonder stippen uit 
bestaande bronnen’, terwijl ze er feitelijk algemeen (of zelfs algemener) zijn door geschikter 
habitat etc. (en als zodanig ook bekend zijn bij lokale deskundigen, maar toevallig nooit 
ingevoerd in een portal). In geval van in Naarden zeer zeldzame soorten (bijvoorbeeld 
boommarter of steenbreekvaren) kan het opnemen van de ‘stippen’ (op kaart) wel relevant 
zijn, omdat het in die gevallen een meer reële weergave is van het ‘werkelijke’ voorkomen 
van de soort in Naarden (anders gezegd, waarnemers zijn eerder geneigd een waarneming 
van een boommarter of steenbreekvaren in te voeren in een portal dan iedere waarneming 
van een huismus). Ten bate van de uniformiteit van de Interactieve Natuurwaardenkaart 
Naarden is evenwel gekozen om van geen enkele soort de mogelijk misleidende stippen aan 
de polygonen toe te voegen. Gekozen is om een oordeel te vellen over het gehele polygoon 
(soort is ‘vastgesteld’ of soort is ‘te verwachten’; zie verder Hoofdstuk 5). Dit is ten aanzien 
van ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer aanzienlijk beter werkbaar en meer correct. 
 
 

 2.2 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Naarden 

De gemeente Naarden heeft in de periode 2009-2011 een aantal onderzoeken laten 
uitvoeren om ruimtelijke ontwikkeling te toetsen aan de Flora- en faunawet (zie literatuurlijst). 
Deze onderzoeken betreffen met name zogenaamde quick scans. Daarbij wordt op basis 
van een eenmalig veldbezoek in combinatie met literatuurstudie en expert judgement een 
beoordeling van de effecten gegeven. In sommige gevallen levert een quick scan (nieuwe) 
waarnemingen op van beschermde soorten, maar doorgaans heeft een plangebied geen 
betekenis voor beschermde soorten of leveren literatuurstudie en expert judgement 
voldoende informatie op zodat geen aanvullend onderzoek nodig is. In de beschikbaar 
gestelde quick scans is de hoeveelheid data van daadwerkelijk waargenomen beschermde 
planten en dieren zeer beperkt. Als in een onderzoek het effect van de ingreep onvoldoende 
in te schatten bleek, is nader onderzoek aangeraden. In een aantal rapporten is aanvullend 
onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd, waarbij wel bruikbare data zijn verzameld. 
 
De door gemeente Naarden aangeleverde rapporten betreffen: 
- Vleermuisonderzoek locatie Roëlllaan, de Heemskerklaan en de Thorbeckelaan, 

Naarden (Konings, 2011). 
- Vleermuisonderzoek locatie Hogedorplaan, Naarden (Van Hooff, 2011). 
- Quick scan locatie Drafnalaantje, Vogellaantje en Valkeveenselaan, Naarden (Grontmij, 

2011). 
- Vooronderzoek bodem, Drafnalaantje, Naarden (Grontmij, 2011). 



15 

- Oriënterend onderzoek bufferzone bedrijvenpark Gooimeer Zuid, Naarden (Wernsen, 
2009). 

 
Daarnaast is gebruik gemaakt van een groot aantal referenties van de gemeente Naarden 
zelf (Groenstructuurplan, Bestemmingsplannen), Natuurmonumenten (met name in relatie 
tot het Naardermeer), websites in relatie tot Natura 2000 en EHS, inventarisaties van de 
Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken (veelal gepresenteerd in het lokale tijdschrift De 
Korhaan), publicaties van Poelenwerkgroep Het Gooi en websites / producten van lokale 
werkgroepen (roofvogels, dagvlinders en libellen), website van gebiedskenner Rombout de 
Wijs http://www.home.zonnet.nl/myotis2/index.htm etc. 
 
Voor een overzicht van deze en andere gebruikte rapporten / bronnen als Weenen 
(Broedvogels Naarder Eng - 2010), Jonkers et al. (Vogels tussen Vecht & Eem - 1987), 
Jansen et al. (overwinterende vleermuizen 2010), De Wijs (Vleermuizen in de Vesting 
Naarden, 1999) en Kreutz & Dekker, 2000 (orchideeën) wordt verwezen naar de 
literatuurlijst (Hoofdstuk 8). Data omtrent de verspreiding van Habitatrichtlijn- en 
Vogelrichtlijnsoorten binnen het beschermde gebied Naardermeer is afkomstig uit Van ’t 
Veer & Hoogeboom (2008). 
 
 

 2.3 Andere informatiebronnen 

Door Bureau Waardenburg zijn in het verleden diverse opdrachten uitgevoerd in opdracht 
van particulieren en overheden in de directe omgeving van Naarden. Indien relevant zijn 
waarnemingen van en verwachtingen ten aanzien van strikt beschermde soorten uit deze 
projecten meegenomen in de informatiestroom voor het huidige project. 
 
Voor veel soortgroepen zijn in de loop der jaren verspreidingsatlassen uitgebracht die inzicht 
geven over de verspreiding van soorten in Nederland of een provincie. Het schaalniveau van 
deze atlassen is doorgaans op uurhokniveau (5 x 5 km) of kilometerhokniveau (1 x 1 km). 
Deze informatie is gebruikt als aanvullende indicatie of een soort regionaal voorkomt dan wel 
plaatselijk verwacht kan worden op basis van het doorgaans wel verouderde beeld (indicatie 
geeft dus met name een ‘historisch beeld’). 
 
 

 2.4 Opzet, gebruik en actualiseren database 

Indien eenmaal een NDFF abonnement is afgesloten, kan de database worden aangevuld 
met de gegevens uit het huidige project. Nadien is het belangrijk om de database actueel te 
houden. Het heeft namelijk weinig zin om jarenlang een groeiplaats van een plant te ontzien 
als die al jaren geleden spontaan verdwenen is, tenzij er kansen zijn om de soort daar weer 
terug te krijgen door gerichte maatregelen uit te voeren. Andersom kunnen zich ook 
spontaan soorten vestigen binnen of buiten de bebouwde kom, zoals bijvoorbeeld wilde 
marjolein, rietorchis en gierzwaluw (zie Hoofdstuk 4). Daarom is het van groot belang nieuwe 
en actuele gegevens uit toekomstige veldonderzoeken en individuele (geverifieerde) 
waarnemingen te laten toevoegen aan de NDFF-database via een portal (abonnement). Dit 
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kan als doorlopend actiepunt of één keer per jaar plaatsvinden (‘stapel doorwerken’) en kan 
eenvoudig door gemeente Naarden zelf worden uitgevoerd. 
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 3 Gebiedsinformatie 

 3.1 Natura 2000 

Binnen de gemeente Naarden liggen gedeelten van twee Natura 2000-gebieden: 
“Naardermeer”, “Eemmeer & Gooimeer Zuidoever” en het grenst aan “Markermeer & 
IJmeer” (zie figuur 3.1). Deze gebieden zijn uiteraard ook terug te vinden op de Interactieve 
Natuurwaardenkaart. 
 

 
Figuur 3.1 Natuurgebieden in (de omgeving van) Naarden. 
 

 3.3.1 Naardermeer 

Het Naardermeer is 1.169 ha groot en is het oudste beschermde natuurgebied in Nederland. 
Het ligt op de overgangszone tussen de hoge zandgronden van het Gooi en het laaggelegen 
veen(polder)gebied. Het bestaat uit grote open wateren, rijke oever- en 
verlandingsvegetaties. Kenmerkend zijn veenmosrietlanden, rietlanden, broekbossen en 
uitgebreide kranswiervegetaties. Verder bevinden er zich ook krabbenscheervegetaties en 
blauwgrasland. Het gebied is van groot belang voor moerasvogels zoals purperreiger. Het 
Naardermeer is aangewezen als beschermd gebied voor zowel als Habitatrichtlijn als 
Vogelrichtlijn. 
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Het Naardermeer is aangewezen voor de onderstaande habitattypen. Veenbossen zijn 
aangemerkt als prioritair. Dat betekent dat Nederland voor het instandhouden van dit type 
een bijzondere verantwoordelijkheid draagt. 
 
H3140  Kranswierwateren (Kalkhoudende oligo-mesotrofe stilstaande wateren met 

benthische Chara spp. vegetaties) 
H3150  Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden (Van nature eutrofe meren met 

vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition) 
H4010  Vochtige heide (Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix) 
H6410  Blauwgraslanden (Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige 

kleibodem (Molinion caeruleae)) 
H7140  Overgangs-en trilveen 
H91D0  *Veenbossen 
 
Het Naardermeer is aangewezen voor de onderstaande soorten, vermeld op Habitatrichtlijn 
Bijlage II.  
 
H1134  Bittervoorn 
H1149  Kleine modderkruiper 
H1318  Meervleermuis 
H1903  Groenknolorchis 
H1082  Gestreepte waterroofkever 
H101X  Platte schijfhoren 
 
Het Naardermeer is aangewezen voor de onderstaande vogelsoorten: 
A017  Aalscholver 
A029   Purperreiger 
A041  Kolgans 
A043  Grauwe gans 
A197  Zwarte stern 
A292  Snor 
A298   Grote karekiet 
 
Het vegetatietype  H4010 Vochtige heide heeft een zeer beperkte oppervlakte binnen het 
Naardermeer en ligt vlak buiten de gemeentegrens, alle overige vallen met meer 
(veenbossen, veenmosrietland, kranswierwateren) of mindere (blauwgrasland) oppervlakte 
binnen de begrenzing. Ten aan zien van de ligging, oppervlakte en kwaliteit van aanwezige 
beschermde habitattypen en de verspreiding van de aangewezen soorten wordt verwezen 
naar de rapportage Van ’t Veer & Hoogeboom, 2008.  
 
Instandhoudingsdoelstellingen 
In de onderstaande tabellen worden de instandhoudingsdoelstellingen voor de verschillende 
habitattypen en soorten weergegeven. 
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Habitattype Oppervlakte Kwaliteit 
H3140 Kranswierwateren Behoud Behoud 
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden Behoud Behoud 
H4010_B Vochtige heide Behoud Behoud 
H6410 Blauwgraslanden Uitbreiding Verbetering 
H7140 Overgangs-en trilveen Uitbreiding Verbetering 
H91D0 *Veenbossen Uitbreiding Behoud 

 
Soort van Habitatrichtlijn  
Bijlage II 

Omvang 
leefgebied 

Kwaliteit 
leefgebied 

Populatie 

H1134 Bittervoorn Behoud Behoud Behoud 
H1149 Kleine modderkruiper  Behoud Behoud Behoud 
H1318 Meervleermuis  Behoud Behoud Behoud 
H1903 Groenknolorchis Behoud Behoud Behoud 
H1082 Gestreepte waterroofkever Uitbreiding Verbetering Uitbreiding 
H101X Platte schijfhoren Behoud Behoud Behoud 

 
Voor het Naardermeer geldt tevens een complementair doel ten aanzien van: 
H1042 Gevlekte witsnuitlibel: uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor 
vestiging van tenminste 1000 individuen. 
 

Niet-broedvogel Omvang 
leefgebied 

Kwaliteit 
leefgebied 

Aantallen vogels, 
seizoengemiddelde 

A041 Kolgans Behoud Behoud Niet nader ingevuld 
A043 Grauwe gans Behoud Behoud Niet nader ingevuld 

 
Broedvogel Omvang 

leefgebied 
Kwaliteit 
leefgebied 

Draagkracht 

A017 Aalscholver Behoud Behoud ! 1500 paren 
A029 Purperreiger Behoud Behoud ! 40 paren 
A197 Zwarte stern Behoud Behoud ! 30 paren 
A292 Snor Behoud Behoud ! 30 paren 
A298 Grote karekiet Uitbreiding Verbetering ! 10 paren 

 
Kernopgaven 
Voor het bereiken van de instandhoudingsdoelen zijn kernopgaven geformuleerd in de 
Essentietabel Natura 2000-gebied 094 Naardermeer (website Ministerie EL&I). De 
onderstaande opgaven zijn hieruit (verkort) overgenomen. 
 
! Opgave landschappelijke samenhang en interne compleetheid (Meren en moerassen) 
Behoud en herstel van samenhang tussen slaapplaatsen en foerageergebieden in het 
bijzonder voor grasetende watervogels en meervleermuizen. De belangrijkste 
kraamkamerfunctie en slaapfunctie van de meervleermuis ligt vooral in gebouwen buiten de 
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Natura 2000 gebieden. Voor afgesloten zeearmen en randmeren behoud van de specifieke 
betekenis van de verschillende onderdelen voor habitattypen en vogels. Herstel van mozaïek 
van verlandingsstadia van open water tot moerasbos en herstel van gradiënt watertypen 
(inclusief brak) met name in het deellandschappen Laagveen. 
 
! Evenwichtig systeem 
Nastreven van een meer evenwichtig systeem (waterkwaliteit, waterkwantiteit en 
hydromorfologie): waterplantengemeenschap (voor ‘Kranswierwateren’ en ‘Meren met 
krabbenscheer en fonteinkruiden’), zwarte stern, platte schijfhoren en vissen zoals o.a. 
bittervoorn, grote modderkruiper, kleine modderkruiper en insecten, zoals gevlekte 
witsnuitlibel en gestreepte waterroofkever . 
 
! Compleetheid in ruimte en tijd 
Alle successiestadia laagveenverlanding in ruimte en tijd vertegenwoordigd: ‘Overgangs- en 
trilvenen’ (‘Trilvenen’ en ‘Veenmosrietlanden’) met onder meer grote vuurvlinder, 
groenknolorchis en ‘Vochtige heiden’ (laagveengebied), ‘Blauwgraslanden’, 
‘Galigaanmoerassen’ en ‘Hoogveenbossen’, in samenstelling met gemeenschappen van 
open water. 
 
! Vegetaties 
- Herstel van grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, inclusief waterriet, door herstel 
van natuurlijke peildynamiek en tegengaan verdroging door rietmoerasvogels, zoals 
roerdomp, purperreiger, snor, grote karekiet en voor de noordse woelmuis. 
- Behoud ‘Hoogveenbossen’. 
- Herstel inundatie, behoud en nieuwvorming vochtige graslanden: ‘Blauwgraslanden’, 
‘Glanshaver- en vossenstaarthooilanden’ (grote vossenstaart), met name 
kievitsbloemhooilanden, mede als leefgebied van de kemphaan en watersnip. 
 
Sense of Urgency 
Voor het Naardermeer geldt geen sense of urgency ten aanzien van de beheeropgave of de 
wateropgave (Kiwa, 2007). 
 

 3.3.2 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever 

Het Eemmeer en Gooimeer zijn ontstaan als na drooglegging van Flevoland (1968), als 
restanten van de voormalige Zuiderzee. Het Eemmeer is gemiddeld bijna -2 meter NAP 
diep, het beschermde deel (zuidoever) van het Gooimeer is gemiddeld -1,2 meter NAP diep. 
Dit Natura 2000-gebied is 1584 ha in oppervlakte. Het Gooimeer Zuidoever bevat: ondiep 
water met waterplanten, een brede strook verland oevergebied, een brede zandstrook met 
een hoge wal, waarachter zich laag gelegen graslanden bevinden. Er heerst een zilt en brak 
milieu. Verder worden ondiepe wateren, oevers, rietlanden en enige vochtige graslanden 
aangetroffen. 
 
Het Eemmeer is sterk geëutrofieerd en bevat weinig waterplanten (met uitzondering van de 
wateren ten zuiden van het opgespoten eiland Dode Hond). De oever van het Eemmeer 
bevat in de omgeving van de Stichtse Brug een brede rietkraag. De oever van Dode Hond 
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bevat moerasvegetaties met slikranden. Op het eiland De Dode Hond groeien ook 
wilgenbossen en struwelen.  
 
Het Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever is aangewezen als 
Vogelrichtlijngebied voor broedvogels en niet-broedvogels. Het gebied is niet aangewezen 
als Habitatrichtlijngebied.  
 
Eemmeer & Gooimeer Zuidoever is aangewezen voor de volgende soorten vogels: 
A193   Visdief 
A005   Fuut  
A017   Aalscholver  
A037   Kleine zwaan  
A043   Grauwe gans  
A050   Smient  
A051   Krakeend  
A056   Slobeend  
A059   Tafeleend  
A061   Kuifeend  
A068   Nonnetje  
A125   Meerkoet  
 
Ten aan zien van de verspreiding van de aangewezen vogelsoorten wordt verwezen naar de 
website van de rijksoverheid (bevoegd gezag voor dit gebied op 
www.natura2000ijsselmeergebied.nl/de-kaartenkamer 
 
In de onderstaande tabellen worden de instandhoudingsdoelstellingen voor de verschillende 
vogelsoorten weergegeven. 
 

Niet-broedvogel Omvang 
leefgebied 

Kwaliteit 
leefgebied 

Aantallen vogels, 
seizoengemiddelde 

A005 Fuut Behoud Behoud ! 160 vogels  
A017 Aalscholver Behoud Behoud ! 160 vogels  
A037 Kleine zwaan  Behoud Behoud ! 2 vogels  
A043 Grauwe gans  Behoud Behoud ! 300 vogels  
A050 Smient  Behoud Behoud ! 4900 vogels  
A051 Krakeend Behoud Behoud ! 4900 vogels  
A056 Slobeend Behoud Behoud ! 5 vogels  
A059 Tafeleend Behoud Behoud ! 790 vogels  
A061 Kuifeend  Behoud Behoud ! 2700 vogels  
A068 Nonnetje Behoud Behoud ! 10 vogels  
A125 Meerkoet  Behoud Behoud ! 1700 vogels  

 
Broedvogel Omvang 

leefgebied 
Kwaliteit 
leefgebied 

Draagkracht 

A193 Visdief Behoud Behoud ! 280 paren 
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Kernopgaven 
Voor het bereiken van de instandhoudingsdoelen zijn kernopgaven geformuleerd in de 
Essentietabel Natura 2000-gebied 077 Gooimeer & Eemmeer Zuidoever (website Ministerie 
EL&I). De onderstaande opgaven zijn hieruit (verkort) overgenomen. 
 
! Opgave landschappelijke samenhang en interne compleetheid (Meren en moerassen) 
Behoud en herstel van samenhang tussen slaapplaatsen en foerageergebieden in het 
bijzonder voor grasetende watervogels en meervleermuizen (de belangrijkste 
kraamkamerfunctie en slaapfunctie van de meervleermuis ligt vooral in gebouwen buiten de 
Natura 2000 gebieden). Voor afgesloten zeearmen en randmeren behoud van de specifieke 
betekenis van de verschillende onderdelen voor habitattypen en vogels. Herstel van mozaïek 
van verlandingsstadia van open water tot moerasbos en herstel van gradiënt watertypen 
(inclusief brak) met name in het deellandschappen Laagveen. 
 
! Evenwichtig systeem  
Nastreven van een meer evenwichtig systeem met goede waterkwaliteit voor waterplanten, 
vissen en schelpdieren (met name in ‘Kranswierwateren’ en ‘Meren met krabbenscheer en 
fonteinkruiden’), mede t.b.v. vogels zoals kleine zwaan, tafeleend, kuifeend en nonnetje. 
 
Sense of Urgency 
Voor het Gooimeer & Eemmeer Zuidoever is geen knelpuntenanalyse door Kiwa opgesteld 
(website Ministerie EL&I). Er geldt geen sense of urgency ten aanzien van de beheeropgave 
of de wateropgave. 
 

 3.3.3 Markermeer & IJmeer 

Het Markermeer ligt ten zuiden van de Houtribdijk (1976) tussen Enkhuizen en Lelystad. In 
luwere en ondiepere delen van het Markermeer, zoals de Gouwzee (het deelgebied tussen 
het eiland Marken en het vasteland van Noord-Holland dat is aangewezen onder de 
Habitatrichtlijn) en de kustzone Muiden zijn kranswierbegroeiingen ontstaan. Momenteel 
bevat het zuidelijk deel van de Gouwzee de grootste oppervlakte aan kranswiervegetatie 
met sterkranswier in Nederland, waarop door grote aantallen duikende herbivoren 
(krooneend, tafeleend, meerkoet) wordt gefoerageerd. Het Markermeer & IJmeer is ook van 
belang voor visetende (fuut, aalscholver, nonnetje, grote zaagbek, dwergmeeuw, zwarte 
stern) en mosseletende (kuifeend, tafeleend, topper). Het Natura 2000-gebied is 68.508 
hectare groot.  
 
Het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer is aangewezen in het kader van zowel de  
Vogelrichtlijn als de Habitatrichtlijn.  
 
Het Markermeer & IJmeer is aangewezen voor het onderstaande habitattype.  
H3140  Kranswierwateren (Kalkhoudende oligo-mesotrofe stilstaande wateren met 

benthische Chara spp. vegetaties) 
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Het Markermeer & IJmeer is aangewezen voor de onderstaande soorten, vermeld op 
Habitatrichtlijn Bijlage II.  
 
H1163  Rivierdonderpad 
H1318  Meervleermuis 
 
Ten aan zien van de verspreiding van de aangewezen vogelsoorten wordt verwezen naar de 
website van de rijksoverheid (bevoegd gezag voor dit gebied op 
www.natura2000ijsselmeergebied.nl/de-kaartenkamer 
 
Instandhoudingsdoelstellingen 
In de onderstaande tabellen worden de instandhoudingsdoelstellingen voor de verschillende 
habitattypen en soorten weergegeven. 
 

Habitattype Oppervlakte Kwaliteit 
H3140 Kranswierwateren Behoud Behoud 

 
Soort van Habitatrichtlijn 
Bijlage II 

Omvang 
leefgebied 

Kwaliteit leefgebied Populatie 

H1163 Rivierdonderpad Behoud Behoud Behoud 
H1318 Meervleermuis  Behoud Behoud Behoud 

 
Niet-broedvogel Omvang 

leefgebied 
Kwaliteit 
leefgebied 

Aantallen vogels, 
seizoengemiddelde 

A005 Fuut Behoud Behoud ! 170 vogels 
A017 Aalscholver Behoud Behoud ! 2600 vogels  
A034 Lepelaar Behoud Behoud ! 2 vogels  
A043 Grauwe gans Behoud Behoud ! 510 vogels  
A045 Brandgans Behoud Behoud ! 160 vogels  
A050 Smient  Behoud Behoud ! 15.600 vogels  
A051 Krakeend Behoud Behoud ! 90 vogels 
A056 Slobeend Behoud Behoud ! 20 vogels 
A058 Krooneend Behoud Behoud Niet nader ingevuld 
A059 Tafeleend Behoud Behoud ! 3200 vogels 
A061 Kuifeend  Behoud Behoud ! 18.800 vogels 
A062 Topper Behoud Behoud ! 70 vogels 
A068 Nonnetje Behoud Behoud ! 80 vogels 
A067 Brilduiker Behoud Behoud ! 170 vogels 
A070 Grote zaagbek Behoud Behoud ! 40 vogels 
A125 Meerkoet Behoud Behoud ! 4500 vogels  
A177 Dwergmeeuw Behoud Behoud Niet nader ingevuld 
A197 Zwarte stern Behoud Behoud Niet nader ingevuld 
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Broedvogel Omvang 

leefgebied 
Kwaliteit leefgebied Draagkracht 

A017 Aalscholver Behoud Behoud ! 8000 paren 
A193 Visdief Behoud Behoud ! 630 paren 

 
Kernopgaven 
Voor het bereiken van de instandhoudingsdoelen zijn kernopgaven geformuleerd in de 
Essentietabel Natura 2000-gebied 073 Markermeer & IJmeer (website Ministerie EL&I). De 
onderstaande opgaven zijn hieruit (verkort) overgenomen. 
 
! Opgave landschappelijke samenhang en interne compleetheid (Meren en moerassen) 
Behoud en herstel van samenhang tussen slaapplaatsen en foerageergebieden in het 
bijzonder voor grasetende watervogels en meervleermuizen (de belangrijkste 
kraamkamerfunctie en slaapfunctie van de meervleermuis ligt vooral in gebouwen buiten de 
Natura 2000 gebieden). Voor afgesloten zeearmen en randmeren behoud van de specifieke 
betekenis van de verschillende onderdelen voor habitattypen en vogels. Herstel van mozaïek 
van verlandingsstadia van open water tot moerasbos en herstel van gradiënt watertypen 
(inclusief brak) met name in het deellandschappen Laagveen. 
 
! Evenwichtig systeem 
Nastreven van een meer evenwichtig systeem met goede waterkwaliteit voor waterplanten, 
vissen en schelpdieren (met name in kranswierwateren H3140 en meren met krabbenscheer 
en fonteinkruiden H3150), mede t.b.v. vogels zoals kleine zwaan A037, tafeleend A059, 
kuifeend A061 en nonnetje A068. 
 
! Rui- en rustplaatsen 
Voldoende open water met ruiplaatsen en rustgebieden voor watervogels zoals fuut, ganzen, 
slobeend en kuifeend. 
 
! Moerasranden 
Moerasvorming aan de randen van de meren voor land-water interactie, paaigebied vis, 
noordse woelmuis en voor moerasvogels als roerdomp en grote karekiet. 
 
Sense of Urgency 
Voor het Markermeer & IJmeer geldt geen sense of urgency ten aanzien van de 
beheeropgave of de wateropgave (Kiwa, 2007). 
 
 

 3.2 Ecologische Hoofdstructuur 

De gemeente Naarden bevat enkele ecologische verbindingszones en relatief veel 
oppervlakte kerngebieden van de Ecologische Hoofdstructuur. De kerngebieden 
worden gevormd door het Naardermeer, het Voorland Hollandse Brug en de bosrijke 
landgoederenzone (Valkeveen e.o.) en Naarder Eng aan de oostzijde van de 
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gemeente. In de onderstaande afbeelding wordt de ligging van de EHS in en rond 
Naarden weergeven (echter exclusief een deel van de “EHS Nieuwe Natuur”, zoals 
Voorland Hollandse Brug). De EHS is méér in detail en inclusief de “EHS Nieuwe 
Natuur” terug te vinden op de Interactieve Natuurwaardenkaart. 
 

 
Figuur 3.2 Natuur rond Naarden, met o.a. de verschillende onderdelen van de EHS 

(afkomstig van interactieve kaart website Provincie Noord-Holland 
http://gis.noord-holland.nl/structuurvisie2040/). 

 
 

 3.3 Beschermde Natuurmonumenten 

Er zijn twee Beschermde Natuurmonumenten die (deels) vallen binnen de gemeente 
Naarden: de Gooise Noordflank (geheel) en de Limitische Heide (slechts een klein deel in 
het noordoosten). Deze gebieden zijn terug te vinden op de Interactieve 
Natuurwaardenkaart. 
 

 3.3.1 Gooise Noordflank 

De Gooise Noordflank heeft karakteristieke voormalige eikenhakhoutbossen en is één van 
de weinige intact gebleven engen van het Gooi. Het gebied ligt tussen Huizen en Naarden 
op de overgang van de Gooise stuwwal naar het Gooimeer. Het is een kleinschalig mozaïek 
van akkers, schraalgrasland en bospercelen waarin verschillende bijzondere plantensoorten 
(waaronder zeldzame akkerkruiden) en veel broedvogels worden aangetroffen. Het gebied is 
in 1987 reeds aangewezen als Beschermd Natuurmonument, meet ongeveer 85 ha in 
oppervlakte en is volledig in beheer bij het Goois Natuurreservaat (zie ook § 3.4). 
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 3.3.2 Limitische Heide 

De Limitische Heide ligt ten westen van Huizen en is ongeveer 40 ha groot. Er is zowel open 
stuifzand als heide als omliggend bos (vooral naaldbos) aanwezig. Het biedt onder andere 
biotoop voor diverse zeldzame plantensoorten, de lokale zandhagedis en diverse schaarse 
soorten broedvogels als boomleeuwerik en roodborsttapuit. Het kleine gedeelte dat binnen 
de gemeente Naarden ligt, bestond tot voor kort vooral uit naaldbos, maar is recentelijk 
omgevormd tot open zand met een kale vegetatie teneinde o.a. het habitat voor de 
zandhagedis uit te breiden. Hoewel waarnemingen van deze soort binnen de 
gemeentegrenzen op dit moment nog ontbreken, wordt verwacht dat de populatie zich 
binnen afzienbare tijd heeft uitgebreid tot (net) binnen de gemeente Naarden. De Limitische 
Heide is in 1987 reeds aangewezen als Beschermd Natuurmonument en is volledig in 
beheer bij het Goois Natuurreservaat (zie ook § 3.4). 
 
 

 3.4 Goois Natuurreservaat 

Een groot deel van de waardevolle natuurgebieden binnen de gemeente Naarden (met 
name in het oostelijk deel; het westelijk gelegen Naardermeer is in eigendom van 
Natuurmonumenten) is eigendom van en valt onder beheer van het Goois Natuurreservaat 
(GNR). Het betreft hier gebieden die zonder uitzondering tevens deel uitmaken van de 
(P)EHS, maar waar dus reeds een beheer gevoerd dat maximaal rekening houdt met de 
aanwezige en potentiële natuurwaarden (conform de doelstellingen van het GNR). Een 
voorbeeld is de Limitische Heide – waarvan overigens slechts een zeer klein deel binnen de 
gemeente Naarden valt – waar in het kader van het behoud van de regionaal zeldzame en 
bedreigde zandhagedis recentelijk naaldbos is omgevormd tot open stuifzand en nog te 
ontwikkelen schrale heidevegetatie. 
 
De gebieden die in beheer zijn van het GNR en die (gedeeltelijk) vallen binnen de gemeente 
Naarden worden uitgebreid beschreven in Janssens (2009: Goois Natuurreservaat – 
Beheervisie en beheerplan 2010 - 2019) en hieronder uitsluitend kort benoemd. Het betreft 
(van noord naar zuid): 
• Naarder Eng. 
• Oostdijk. 
• Limitische Heide (klein deel: uitsluitend noordoostpunt) 
• Reigerseiland. 
• Landgoed De Beek. 
• Landgoed Oud Bussem (klein deel: uitsluitend westpunt). 
 
De genoemde gebieden zijn terug te vinden op de Interactieve Natuurwaardenkaart. 
 
 

 3.5 Landschapstypen 

Ten behoeve van de Interactieve Natuurwaardenkaart is de gemeente Naarden opgedeeld 
in polygonen van min of meer gelijkwaardig habitat (en substraat etc.). De begrenzing 
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hiervan valt samen met de begrenzing van verschillende landschapstypen en omkaderen 
daarmee de deelleefgebieden van de vastgestelde en te verwachten strikt beschermde 
soorten per polygoon (die immers gebonden zijn aan specifiek habitat, substraat etc.). Op 
basis van de polygonen is de natuurwaardenkaart opgedeeld in afzonderlijke kaartlagen van 
vier verschillende habitattypen: 
• Bomen en bos. 
• Dijken, bermen en ruigten. 
• Wateren en oevers. 
• Gebouwen en muren. 
 
De polygonen hebben een unieke nummering en naamgeving gekregen (in veel gevallen 
komen deze overeen met de gangbare namen als “Naardermeer” of “Naarderbos” en in een 
aantal gevallen zijn ze ten behoeve van de huidige studie verzonnen). De oppervlakte 
varieert nogal: Naardermeer is bijvoorbeeld groot en als één enkel polygoon beschouwd (dit 
is in het kader van de status, toekomst en aard van het gebied echter de meest voor de 
hand liggende keus). Op onderstaande kaart en in de tabel zijn de nummers en namen van 
de polygonen weergegeven. De nummering en polygonen corresponderen vanzelfsprekend 
met de Interactieve Natuurwaardenkaart (zie Hoofdstuk 5 voor verdere toelichting). 
 

 
Kaart 3.1 Nummering van de polygonen van de Interactieve Natuurwaardenkaart Naarden. Zie Tabel 3.1 voor de 

bijbehorende gebiedsnamen. 



28 

Tabel 3.1 Nummering en gebiedsnamen van de polygonen van de Interactieve 
Natuurwaardenkaart Naarden. 

 
1. Gooimeer 32. Flevorama - Zuiderhof 
2. De Schelp 33. Reigerseiland en zanderijsloten 
3. Jachthaven Naarderbos 34. Berghuis - Zuid 
4. Naarderbos en Golfterrein 35. Bikbergen - West 
5. Voorland Hollandse Brug 36. Bos de Beek 
6. Gooimeerkust 37. Akkers Bikbergen 
7. Berger- en Meentpolder Noord - Muiderberg 38. Weiland en poel de Beek 
8. Binnendijkse Oversch. Berger- en Meentpolder 39. Hinlopenlaan 

9. Gooimeer Noord 40. Spiegel, Vierhoven, Brediuskwartier, Oranje 
Nassaupark, Ministerpark, Rembrandtpark 

10. Wiel en moerasbosje Onderwal 41. Zanderijsloten Beethovenlaan 
11. Gooimeer Zuid 42. Sportvelden Naarden 
12. Westermeent 43. Kwekerijen Huizerstraatweg 
13. Fort Ronduit en Tankval 44. Naarderheem en Naarderpoort 
14. Naardermeent - West 45. Ruigte langs de Godelindeweg 
15. Naardermeent - Oost en Oostdijk 46. Weilanden Abri 
16. St. Michaël en Oostdijk 47. Vestinggrachten e.o. 
17. Uitspanning Oud-Valkeveen 48. Naarden-Vesting 
18. Begraafplaats Nieuw-Valkeveen 49. Naardertrekvaart 
19. Landgoed Oud Naarden en omgeving 50. Tuindorp Keverdijk 
20. Heischraal graslandje Oud Naarden 51. Volkstuinen en omgeving 
21. Weilanden Oud Huizerweg 52. Struweelzone Vogelasiel Naarden 
22. Naarder Eng - bospercelen west 53. Beplantingsstrook A1 - afrit 5  
23. Naarder Eng - de akkers 54. Overscheense Polder - Tussengebied 
24. Naarder Eng - Magdalenabosch 55. Keverdijkse Overscheense Polder - Noord 
25. Naarder Eng - bosperceel Bestevaer 56. Naardermeer 
26. Huizer Hockey Club en omgeving 57. Keverdijkse Oversch. Polder - Midden 
27. Naarder Eng - bosschages Driftweg 58. Keverdijkse Overscheense Polder - Zuid 
28. Flevo-Oord 59. Voormalige forten Naarden-West 
29. Weiland Valkeveenselaan 60. Schapenweitje Van Limburg van Stirumlaan 
30. Drafna 61. A1 – op- en afrit 7 Bussum 
31. Givaudan Nederland (Naarden International) 62. Naarden-Oost - Componistenkwartier 
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 4 Soorten 

 4.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk worden alle strikt beschermde soorten (Ffw Tabel 2/3) en alle vogelsoorten 
met een jaarrond beschermd nest behandeld, die voorkomen in de gemeente Naarden en 
waarop de natuurwaardenkaart (Hoofdstuk 5) dus gebaseerd is. Ook algemene beschermde 
soorten (Ffw Tabel 1) worden kort genoemd. Voor deze soorten geldt een vrijstelling in het 
kader van ruimtelijke ontwikkeling, bestendig beheer etc. en ze zijn voor de huidige 
natuurwaardenkaart dan ook minder relevant. 
 
In aparte paragrafen voor flora, ongewervelden, vissen, amfibieën, reptielen, vogels, 
grondgebonden zoogdieren en vleermuizen worden per strikt beschermde soort in Naarden 
status, kenmerken, relevante ecologie, voorkomen in Naarden, verspreiding in Nederland, 
potenties, hiaten in kennis en – indien relevant – aanbevelingen gegeven. 
 
 

 4.2 Flora 

In de gemeente Naarden komen twaalf strikt beschermde soorten planten voor: brede 
orchis, groenknolorchis, kleine zonnedauw, moeraswespenorchis, rietorchis, ronde 
zonnedauw, steenbreekvaren, tongvaren, vleeskleurige orchis, waterdrieblad, welriekende 
nachtorchis en zwartsteel. In de NDFF en openbare bronnen wordt tevens melding gemaakt 
van een aantal overige strikt beschermde soorten die: 
- met zekerheid op zeer korte afstand van de gemeentegrens voorkwamen in het verleden 

of tegenwoordig nog voorkomen en in dat geval mogelijk (op korte termijn) binnen 
gemeente Naarden te verwachten zijn, te weten gevlekte orchis, ruig klokje, Spaanse 
ruiter, veenmosorchis, wilde marjolein en zomerklokje; 

- mogelijk binnen de gemeente Naarden voorkomen op basis van (nog) niet geverifieerde 
waarnemingen of van waarnemingen waarvan de status onduidelijk is, te weten 
hondskruid, maretak en spindotterbloem. 

Al deze soorten worden onder de uitgebreid behandelde strikt beschermde soorten kort 
besproken. 
 
Behalve de strikt beschermde doelsoorten van deze studie komen in de gemeente Naarden 
nog de volgende algemene beschermde (Ffw Tabel 1) soorten planten voor: akkerklokje, 
brede wespenorchis, gewone dotterbloem, gewone vogelmelk, grasklokje, grote kaardenbol, 
kleine maagdenpalm, koningsvaren en zwanenbloem. 
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Brede orchis Dactylorhiza majalis Ffw Tabel 2 – RL KW 
omschrijving Laagblijvende orchidee. De brede bladeren zijn donkergroen en 

doorgaans gevlekt met massieve, zwartpurperen vlekken. De 
bloemen zijn gewoonlijk diep paarsrood, soms roze. Onderscheid 
met rietorchis is niet altijd mogelijk, als gevolg van hybridisatie. De 
brede orchis bloeit gemiddeld een maand eerder dan de rietorchis. 
De bloeiperiode is van mei tot juli. 

biotoop  Zonnige, grazige plaatsen op vochtige, niet te voedselrijke, niet of 
slechts licht bemeste, humusrijke grond. Staat doorgaans in 
beekdalen, op plaatsen waar basenrijk grondwater uittreedt, en in 
dotterbloemhooilanden. Groeit niet in pioniermilieus en in 
verlandingsvegetaties. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden In Naarden gevonden in de meeste km-hokken waar ook 

rietorchissen zijn vastgesteld (zie natuurwaardenkaart). Dit betreft 
daarom het Naardermeer, het Naarderbos incl. Voorland 
Hollandse Brug en de gehele Gooimeerkust. De soort is bekend 
van 18 km-hokken binnen de gemeente Naarden (rietorchis van 
20 km-hokken). In de NDFF ‘ontbreekt’ de soort, omdat deze 
hierin is opgenomen als ondersoort van de rietorchis. 

verspreiding Nederland De brede orchis behoorde tot halverwege de 20ste eeuw tot de 
meest voorkomende orchideeën in Nederland maar is sterk 
achteruit gegaan en in het hele land tegenwoordig zeldzaam. 

aanbevelingen In gebieden met brede orchis vindt in de regel een op deze soort 
afgestemd beheer plaats. Tegengaan van verdroging is een 
belangrijke maatregel om gebieden geschikt te houden. 
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��Brede orchis     ��Groenknolorchis 

 
Groenknolorchis Liparis loeselii Ffw Tabel 3 – HR II, IV –  

RL BE 
omschrijving De groenknolorchis is maximaal 20 cm hoog. De plant heeft twee 

tegenoverstaande vettig glanzende, lichtgroene bladeren. Bloeitijd 
is eind mei tot begin juli. De bloeistengel bevat 2-10 vrijwel altijd 
omhoog gerichte vrij kleine geelgroene bloemen. Aan het eind van 
het seizoen wordt jaarlijks een schijnknol gevormd onderaan de 
stengel. Uit de wortelstok wordt de nieuwe scheut voor het 
volgende seizoen gevormd. 

biotoop  Trilvenen, zeer vochtige duinvalleien. Deze plant is zeer kritisch 
tot de groeiplaats en behoeft kalkrijke, sterk gebufferde bodems. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden In 2007 is door de boswachter van Natuurmonumenten een 

groeiplaats met 45 planten in het Naardermeer aangetroffen (de 
enige vindplaats in de gemeente Naarden). De inventarisatie door 
Natuurmonumenten in 2011 heeft maar liefst 600 planten in het 
Naardermeer opgeleverd. 

verspreiding Nederland De groenknolorchis is in Nederland een zeldzame plant die in de 
duinen van de Waddeneilanden, op Voorne en Schouwen te 
vinden is en buiten het duindistrict vooral nog in Overijssel (De 
Wieden). 

aanbevelingen Op locaties waar groenknolorchis voorkomt dient het beheer op de 
soort te worden afgestemd. 
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Kleine zonnedauw Drosera intermedia Ffw Tabel 2 – RL GE 
omschrijving Een lage insectenetende plant. De bladeren hebben rode 

tentakels en kleverige vochtdruppeltjes. De bloemen zijn klein en 
wit. Bloeiperiode: juni-augustus. Onderscheid met de andere 
zonnedauwsoorten: rondere bladeren, die plat tegen de grond 
gedrukt zijn en een behaarde bladsteel.  

biotoop  Plant van open, natte, zure grond (zand en veen). De soort is 
karakteristiek voor natte heidevegetaties en hoogveenvegetaties 
en kan daarnaast voorkomen in natte, kalkarme duinvalleien en in 
laagveengebieden (veenmosrietland, veenheide). Ook wel op kale 
plekken langs slootkanten.  

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Kleine zonnedauw is uitsluitend bekend van het Jan Hagensbosch 

in het Naardermeer waar de soort zeldzaam voorkomt naast de 
veel algemenere ronde zonnedauw. De meest recente bekende 
melding is uit september 2007. 

verspreiding Nederland Komt verspreid door Nederland voor. Niet in Zeeland. 
aanbevelingen Geen, anders dan doorzetten huidig beheer in de natuurgebieden. 

 
 

Moeraswespenorchis Epipactis palustris Ffw Tabel 2 – RL KW 
omschrijving Lage plant. Blad grijsgroen met vaak een golvende rand en lange 

spitse top. Jonge scheuten veelal paars aangelopen. Groeit (door 
vertakkende wortelstok) vaak groepsgewijs. De weinige bloemen 
vertonen een bijzondere kleurenpatroon met kleuren variërend 
van wit tot paars en tevens geel. Bloeiperiode: juni/augustus. 

biotoop  Moeraswespenorchis groeit op vochtige plaatsen, doorgaans op 
zand of (lichte)klei, zelden op veen. De bodem is basenrijk, of 
staat onder invloed van kalkrijke kwel. De plant vestigt zich op 
plaatsen waar al wel een dunne humuslaag aanwezig is, maar 
waar de vegetatie nog min of meer een pionierkarakter heeft. Als 
de groeiplaats dichtgroeit met struweel kan de soort zich vaak nog 
lang handhaven. De soort floreert vooral in vochtige duinvalleien: 
de knopbies-associatie of Junceto baltici – Schoenetum 
nigricantis, een zeldzame plantengemeenschap uit de duinen. 
Moeraswespenorchis kan ook voorkomen in vegetaties van 
kruipwilg en rond wintergroen: de associatie Pyrolo – Salicetum. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Moeraswespenorchis wordt in de NDFF gemeld voor het 

Naardermeer (km-hok 136-478: omgeving Wijde Blik). Ook in 
2011 zijn hier relatief grote aantallen planten geteld 
(http://www.natuurmonumenten.nl). De soort is daarnaast bekend 
van de Hollandse Brug en het Naarderbos van plekken waar het 
bodemsubstraat (tijdelijk) geschikt is geraakt door de aanleg van 
grondlichamen (kalkhoudend door gemalen schelpen). 
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verspreiding Nederland In Nederland vrij zeldzaam. Plaatselijk algemener op 
Waddeneilanden, in de Noord-Hollandse duinen en het 
Deltagebied. Ontbreekt vrijwel in Brabant en Limburg, op de 
zeeklei, in het laagveengebied en in hoogveengebieden. 
Zeldzaam in het Gelderse en Utrechtse rivierengebied. Groeit in 
Noord-Oost en Oost-Nederland voor in schrale natte, kalkrijke 
moerassige graslanden (kalkmoerassen). 

aanbevelingen Op locaties waar moeraswespenorchis voorkomt dient het beheer 
op de soort te worden afgestemd. Bij toenemende vergrassing of 
vervilting kan eventueel kleinschalig geplagd worden. 

 
 

Rietorchis Dactylorhiza praetermissa Ffw Tabel 2 
omschrijving Middelhoge slanke orchidee. De smalle bladeren zijn lichtgroen en 

kunnen ringvormige vlekken hebben of ongevlekt zijn. 
Bloemblaadjes zijn roze tot paarsrood, meestal niet zeer donker. 
Onderscheid met brede orchis is niet altijd mogelijk, als gevolg 
van hybridisatie. De plant bloeit gemiddeld een maand later dan 
de brede orchis. Bloeiperiode: juni/juli. 

biotoop  Groeit op zonnige plaatsen op vochtige, niet te voedselrijke, niet of 
weinig bemeste, vaak kalkhoudende, humusrijke grond. Komt voor 
in graslanden, trilvenen en veenmosrietlanden, ook in opgespoten 
terreinen en in randen langs rietlanden. In Naarden veel langs 
watergangen en vochtige situaties. Toleranter ten opzichte van 
stikstof dan andere orchideeën, waardoor deze soort relatief 
algemeen is. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Rietorchis is de meest verspreide strikt beschermde plantensoort 

binnen gemeente Naarden. Algemeen voorkomend in het 
Naardermeer. Tevens lokaal aanwezig op het Voorland bij de 
Hollandse Brug, in delen van het Naarderbos, tussen Fort Ronduit 
en Naarden-Vesting en langs het Gooimeer (Zanddijk, 
Eukenberg). De rietorchis kan sterk profiteren van het aanleggen 
van natuurvriendelijke oevers en natuurvriendelijk maaibeheer. 
Kan solitair verschijnen en enige tijd stand houden. 

verspreiding Nederland In Nederland vrij algemeen in het westen en midden van het land. 
Elders zeldzaam. 

aanbevelingen Op bekende groeiplaatsen dient het maaibeheer te worden 
afgestemd (niet maaien tussen half mei en eind juli). Aanleggen 
van natuurvriendelijke oevers en natuurvriendelijk beheer van 
vegetatie op beschoeide oevers. 

 



34 

 
Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia Ffw Tabel 2 – RL GE 
omschrijving Een lage, insectenetende plant. De bladeren hebben rode 

tentakels en kleverige vochtdruppeltjes. De bloemen zijn klein en 
wit. Bloeiperiode: juni-augustus. Onderscheid met de andere 
zonnedauwsoorten: rondere bladeren, die plat tegen de grond 
gedrukt zijn en een behaarde bladsteel. 

biotoop  Plant van open, natte, zure grond (zand en veen). De soort is 
karakteristiek voor natte heidevegetaties en hoogveenvegetaties 
en kan daarnaast voorkomen in natte, kalkarme duinvalleien en in 
laagveengebieden (veenmosrietland, veenheide). Ook wel op kale 
plekken langs slootkanten.  

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Deze plant komt vrij algemeen voor in het Naardermeer. Op de 

meeste locaties binnen het Naardermeer groeit het weinig talrijk 
(enkele tot tientallen planten per groeiplaats). In en rond het Jan 
Hagensbosch groeit de soort talrijk met vele 100-en tot 1000-en 
planten per groeiplaats. 

verspreiding Nederland Komt verspreid door Nederland voor. Niet in Zeeland. 
aanbevelingen Geen, anders dan doorzetten huidig beheer in de natuurgebieden. 

 
 

Steenbreekvaren Asplenium trichomanes Ffw Tabel 2  
omschrijving Kleine muurvaren. Blijft ’s winters groen. In hun tweede jaar 

verliezen de samengestelde bladeren vaak de deelblaadjes terwijl 
de donkere bladspillen blijven zitten.  

biotoop  Oude (kade)muren, meestal op de op het noorden geëxponeerde 
zijde. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Steenbreekvaren is een zeer zeldzame soort in Naarden. De soort 

groeit op één muur langs de grachten in de Vesting bij het 
oorlogsmonument aan de Burgemeester van Wettumweg. In 
november 2011 zijn daar 13 planten geteld. In 2010 groeiden er 
11 planten. 

verspreiding Nederland Zeldzaam, in belangrijke mate beperkt tot stedelijk gebied. 
aanbevelingen Bij werkzaamheden aan of zeer nabij deze muur met varens 

zoveel mogelijk rekening houden met de aanwezigheid van deze 
planten. Herstel en onderhoud aan (kade)muren met muurvarens 
dient altijd plaats te vinden in overleg met een ecoloog. 
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Tongvaren Asplenium scolopendrium Ffw Tabel 2  
omschrijving Varen met donker- tot lichtgroen, ongedeeld glanzend en 

tongvormig blad.  
biotoop  De tongvaren komt voornamelijk voor op niet permanent 

uitdrogende, relatief vorstvrije beschaduwde locaties. Daarnaast 
komt de soort voor op diverse typen vochtige muren. In Naarden 
wordt het belangrijkste biotoop gevormd door kademuren langs de 
vestinggrachten. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Tongvaren is een zeldzame soort op enkele muren langs de 

grachten in de Vesting. In de Oude Haven zijn twee groeiplaatsen 
bekend: één met 1 plant en één met 16 planten (november 2011). 
Verder zijn er twee groeiplaatsen bij het oorlogsmonument aan de 
Burgemeester van Wettumweg, met ieder met 1 plant (november 
2011). Eén groeiplaats aan de Burgemeester van Wettumweg 
(één plant in 2010) is in 2011 verloren gegaan. 

verspreiding Nederland Zeldzaam; verspreid voorkomend, voornamelijk in urbaan gebied. 
aanbevelingen De tongvarenpopulatie in Naarden is weliswaar klein, maar staat 

momenteel niet onder druk en de groeiplaats in de Oude Haven 
breidt zich uit. De soort kan profiteren van muurvarenvriendelijk 
onderhoud (indien nodig) en het toepassen van geschikte mortels. 

 
 

Vleeskleurige orchis Dactylorhiza incarnata Ffw Tabel 2 – RL KW 
omschrijving Lage tot middelhoge, lichtgroene plant. Blad staat bijna rechtop en 

reikt tot aan bloeiwijze. Vrijwel nooit vlekjes op blad. De kleine 
bloemen hebben een opvallend smal uiterlijk en zijn of 
roze/vleeskleurig, of vrij donker roodpaars; er is geen tussenvorm. 
Bloeiperiode: mei/juni. 

biotoop  Vleeskleurige orchis groeit op vochtige tot natte, niet te 
voedselrijke bodem, meestal op zand of (lichte) klei, soms op 
veen. De bodem is altijd basenrijk, of staat onder invloed van 
kalkrijke kwel. De soort kan slecht tegen zomerse uitdroging van 
de grond. Komt voor op basenrijkere en voedselarmere plaatsen 
dan rietorchis en brede orchis. De groeiplaats komt voor een deel 
overeen met die van de moeraswespenorchis. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Deze orchidee komt zeldzaam voor in de gemeente en is 

uitsluitend bekend van het Naardermeer. 
verspreiding Nederland Plaatselijk talrijk in de (jonge) kalkrijke duinen. Elders zeldzaam, 

zeldzamer dan brede orchis en gevlekte orchis. Zeldzaam in het 
Gelderse en Utrechtse rivierengebied. In Limburg verdwenen. 

aanbevelingen Op groeiplaatsen met de vleeskleurige orchis dient een op de 
soort afgestemd beheer te worden gevoerd. 
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Waterdrieblad Menyanthes trifoliata Ffw Tabel 2 – RL GE 
omschrijving Een plant met dikke, groene, vertakte stengels onder de 

waterspiegel. De bladeren zijn vlezig en stijgen in groepjes van 
drie boven het wateroppervlak uit. De bloemen zitten in een tros 
en zijn wit met een roze gloed. Elk bloemblaadje is bedekt met 
een dikke witte beharing. Bloeiperiode: mei- juni, soms in oktober 
nogmaals. 

biotoop  Water- en landplant. Hij groeit in zonnig, soms half beschaduwd, 
ondiep zwak zuur en schoon water (veenmoerassen, duinvalleien, 
vennen en moerasbos) en in natte hooilanden. De soort is 
kenmerkend voor matig voedselrijk milieu. De diepte varieert van 
0 tot 15 centimeter. De plant kan door de groei van zijn stengels 
uitgestrekte matten vormen en zet daarmee de verlanding in gang. 
De plant is zoutmijdend. 

aard populatie Natuurlijk en verwilderd. 
verspreiding Naarden Waterdrieblad komt vooral in het Naardermeer plaatselijk talrijk 

voor. Overigens verwildert deze plant vrij eenvoudig wanneer 
deze uit tuinvijvers in watergangen terecht komt. 

verspreiding Nederland Vooral in de zoete laagveengebieden in Noord-Holland, Utrecht, 
Friesland en Overijssel en in de beekdalen van het Drents 
plateau. 

aanbevelingen Voorkómen van vermesting in het water door het aanleggen van 
een mestvrije zone langs het water. Voorkómen van grote 
waterstandschommelingen. Het snoeien en dunnen van 
omringende bomen begunstigt de soort, omdat de soort goed 
groeit op onbeschaduwde plekken. 

 
 

Welriekende nachtorchis Platanthera bifolia Ffw Tabel 2 – RL BE 
omschrijving Sierlijke, middelhoge orchidee met roomwitte, sterk geurende 

bloemen. De bloemen hebben een opvallend lang dun spoor. De 
bloeiperiode ligt in mei-juli. 

biotoop  Heischrale graslanden met geringe verrijkte omstandigheden, 
maar komt ook voor in blauwgraslanden, duinvalleien met kalkarm 
zand, oudere trilvenen en veenmosrietlanden. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Deze orchidee komt uitsluitend lokaal voor in het Naardermeer. In 

de periode 1950-2000 zijn er echter geen waarnemingen bekend 
en ook voorheen en nadien is het aantal groeiplaatsen gering. 

verspreiding Nederland Talrijk in geschikte gebieden in zuidoost-Drenthe, maar verder 
verspreid in Nederland in de duinen en heischrale vegetaties. 
Ontbreekt in de kleidistricten. 

aanbevelingen Op groeiplaatsen met de welriekende nachtorchis dient een op de 
soort afgestemd beheer te worden gevoerd. 
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Zwartsteel Asplenium adiantum - nigrum Ffw Tabel 2 
omschrijving Kleine muurvaren. Blijft ’s winters groen. In het tweede levensjaar 

verliezen de samengestelde bladeren vaak de deelblaadjes terwijl 
de donkere bladspillen blijven zitten. 

biotoop  Oude (kade)muren, meestal op de op het noorden geëxponeerde 
zijde. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Zwartsteel is een zeer zeldzame soort die binnen de gemeente 

Naarden op één muur langs de grachten in de Vesting groeit. 
Deze groeiplaats betreft het oostelijk deel van de Oude Haven. 

verspreiding Nederland Zeldzaam, in belangrijke mate beperkt tot stedelijk gebied. 
aanbevelingen Bij eventuele werkzaamheden aan of zeer nabij deze muur met 

varens (en o.a. muurfijnstraal) in de Oude Haven zoveel mogelijk 
rekening houden met de aanwezigheid van deze plant. Herstel en 
onderhoud aan (kade)muren met muurvarens dient altijd plaats te 
vinden in overleg met een ecoloog. 

 

  
� Welriekende nachtorchis          � Moeraswespenorchis 
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� Tongvaren       � Zwartsteel 

 
Overige strikt beschermde soorten planten nabij Naarden 
 
Op korte afstand van de gemeentegrens kwam voorheen of komt nog steeds een aantal 
beschermde soorten (Tabel 2 Flora- en faunawet) voor die hier het vermelden waard zijn, 
omdat exemplaren van deze soorten mogelijk ook (op termijn of opnieuw) binnen de 
gemeente Naarden te verwachten zijn. 
 
Gevlekte orchis – deze soort komt / kwam (tot in ieder geval ca. 1990) voor aan de 
Flevozijde van de Hollandse Brug (gemeente Almere), op slechts enkele 100-en meters van 
de gemeentegrens. De gevlekte orchis heeft in het verleden (periode 1980-2000) op één 
locatie bij Oud Valkeveen gestaan (km-hok 141-479) en mogelijk ook op het Voorland aan 
de Gooise zijde van de Hollandse Brug. Deze beide locaties liggen binnen de gemeente 
Naarden. Echter, voor wat betreft de recente situatie in Naarden ontbreekt de soort in de 
NDFF en alle andere beschikbare bronnen. 
 
Ruig klokje – bekend van twee plekken binnen de bebouwde kom van Huizen. Deze 
vindplaatsen liggen slechts een honderdtal meters van de gemeentegrens. Het betreft hier 
verwilderde planten. Ruig klokje komt van oorsprong niet in het Gooi voor. 
 
Spaanse ruiter – komt (nog steeds) vrij talrijk voor in de blauwgraslanden van het 
Laegieskamp (gemeente Hilversum). Dit ligt circa 200 meter buiten de gemeentegrens van 
Naarden. 
 
Veenmosorchis – deze soort is zonder verdere toelichting te vinden in km-hok 135-480 op 
de verspreidingskaart van de soort (1980-2000) in Kreutz & Dekker (2000). Dit kilometerhok 
ligt vrijwel geheel buiten de gemeente Naarden, op een klein driehoekje in het Naardermeer 
na. De soort ontbreekt in de NDFF voor wat betreft de recente situatie in Naarden en zeer 
waarschijnlijk ontbreekt de soort (tegenwoordig) binnen de gemeentegrens. Op alle 
Nederlandse vindplaatsen van deze zeer zeldzame soort is sprake van een sterke 
achteruitgang. 
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Wilde marjolein – bekend van enkele groeiplaatsen in de gemeente Huizen op slechts 
enkele honderden meters afstand van de gemeentegrens met Naarden. In de toekomst is 
deze soort in de gemeente Naarden te verwachten, vooral langs de onverharde weggetjes 
van de oude engen in het uiterste oosten van de gemeente Naarden (Naarder Eng). Wilde 
marjolein is in de omgeving van de Eukenberg mogelijk zelfs al aanwezig binnen de 
gemeente. 
 
Zomerklokje – karakteristieke soort van een aantal oeverlanden langs de Vecht, ca. 1,5 km 
ten zuidwesten van het Naardermeer (en de gemeentegrens). Ook welriekende nachtorchis 
is in de omgeving van deze groeiplaatsen aangetroffen. 
 
 
Niet geverifieerde waarnemingen binnen de gemeente Naarden 
 
Binnen gemeente Naarden is een aantal strikt beschermde soorten (Tabel 2 Flora- en 
faunawet) opgenomen in de NDFF (en soms gemeld in openbare bronnen) waarvan de 
waarnemingen niet geverifieerd zijn of waarvan de status onduidelijk is. 
 
Hondskruid – wordt in de NDFF gemeld voor km-hok 137-481. Hier loopt onder andere de 
A6 doorheen en is een golfterrein aanwezig. Geschikt habitat lijkt te ontbreken. Betwijfeld 
wordt of de determinatie juist kan zijn. Hondskruid is niet bekend uit de regio (komt met 
name voor in de duinstreek) en ontbreekt bijvoorbeeld ook in Kreutz & Dekker (2000). 
 
Maretak – volgens www.waarneming.nl zijn hier acht exemplaren waargenomen in berken 
langs het Naardermeer op 3 november 2011. Het betreft hier een nog niet gecontroleerde 
waarneming. Maretak is in Nederland zeldzaam buiten de Zuid-Limburgse regio. 
 
Spindotterbloem – zou volgens de NDFF voorkomen langs de Gooimeerkust bij Oud 
Valkeveen. Deze locatie voldoet niet aan het typische habitat van dit taxon: oevers met een 
sterk fluctuerend waterpeil (zoals lokaal langs de grote rivieren). Betwijfeld wordt of de 
determinatie juist is (mogelijk betreft het toch waarnemingen van gewone dotterbloem). 
Spindotterbloem is niet bekend uit de regio. 
 
 

 4.3 Ongewervelden 

In de gemeente Naarden komen vier strikt beschermde soorten ongewervelden voor: 
gestreepte waterroofkever, gevlekte witsnuitlibel, groene glazenmaker en platte schijfhoren. 
Tevens komt een vijfde beleidsrelevante soort ongewervelde voor: zeggekorfslak. Deze 
soort heeft echter geen beschermde status conform de Flora- en faunawet, maar staat wel 
op de Habitatrichtlijn Bijlage II. Dit betekent dat lidstaten verplicht zijn beschermde gebieden 
aan te wijzen voor deze soort. Ondanks het feit dat deze soort in het Naardermeer voorkomt, 
is deze er niet voor aangewezen. Mogelijk wordt dit in de toekomst gewijzigd door de 
Rijksoverheid. Er is dan ook toch een beknopt ecologisch profiel van deze soort opgenomen 
in het onderstaande overzicht. 
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Overigens is het opvallend te noemen dat alle vijf genoemde soorten ongewervelden een 
vrijwel obligate relatie hebben met het Naardermeer. 
 
Behalve de strikt beschermde doelsoorten van deze studie komen in de gemeente Naarden 
nog de volgende algemene beschermde (Ffw Tabel 1) soorten ongewervelden voor: 
behaarde rode bosmier en wijngaardslak (vooral talrijk rond Oud Valkeveen). De actuele 
status van de kale rode bosmier en zwartrugbosmier in de gemeente Naarden is onduidelijk. 
Deze soorten komen nog wel algemeen voor op de Utrechtse Heuvelrug en de zuidelijke 
Gooise Stuwwal, maar zijn recentelijk niet waargenomen op de noordelijke Gooise Stuwwal 
(maar komen mogelijk dus nog wel voor in enkele boscomplexen in het oosten van 
Naarden). 
 

Gestreepte 
waterroofkever 

Graphoderus bilineatus Ffw Tabel 3 – HR II en IV  

omschrijving Roofkever met een brede gele band op het halsschild die boven 
en onder met een smalle zwarte dwarsband wordt begrensd. De 
dekschilden zijn naar achter toe verbreed. Is circa 1,5 cm groot. 

biotoop Laagveengebieden met stilstaande of zeer zwak stromende 
wateren van minimaal 40 cm diepte, zonder kroosbedekking. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden De verspreiding van gestreepte waterroofkever binnen de 

gemeente is beperkt tot het Naardermeer. Vroeger was deze soort 
hier waarschijnlijk talrijk (Huijbregts 2004), maar de gestreepte 
waterroofkever is tegenwoordig overal sterk in aantal 
achteruitgegaan. 

verspreiding Nederland De landelijke verspreiding is in de 20e eeuw sterk achteruit 
gegaan. De soort wordt alleen nog gevonden in de grote 
laagveengebieden bij Nieuwkoop, Vechtplassengebied, 
Noordwest-Overijssel en omgeving Heerenveen (Cuppen & 
Koese, 2005). 

aanbevelingen Het beheer van het Naardermeer dient mede op deze soort 
afgestemd te worden. 

 

  
� Platte schijfhoren   � Gevlekte witsnuitlibel (man) 
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Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis Ffw Tabel 3 – HR II en IV – 
RL BE 

omschrijving Maximaal 40 mm grote en robuust gebouwde witsnuitlibel. De 
soort heeft een breed gevlekt achterlijf (geel, rood of bruinrood 
afhankelijk van leeftijd en geslacht) met één opvallende gele vlek 
(mannetjes) op de achterste helft van het achterlijf. 

biotoop Laagveenmoerassen, vegetatierijke vennen, duinplassen. 
aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden De soort kwam kort geleden uitsluitend voor in de Vechtplassen 

ten zuiden van het Naardermeer (met name in Het Hol en de 
Kromme Rade bij Kortenhoef), maar breidt zich momenteel 
langzaam uit. Inmiddels zijn de eerste waarnemingen bekend uit 
het Naardermeer en omgeving, zoals die van een mannelijk 
exemplaar op 2 juni 2011 in de Keverdijksche Overscheensche 
Polder direct ten westen van de wijk Vierhoven. Naar verwachting 
zijn de dichtheden in het Naardermeer momenteel nog laag, maar 
is er ruimte voor het groeien van de populatie. 

verspreiding Nederland Binding met laagveenwateren is duidelijk zichtbaar in de landelijke 
verspreiding van deze soort: bolwerken in het Vechtplassengebied 
en de regio Wieden-Weerribben met verder verspreide 
vindplaatsen in de duinen en plaatselijk in de Achterhoek, Noord-
Limburg en Noord-Brabant. 

aanbevelingen Het beheer van het Naardermeer dient mede op deze soort 
afgestemd te worden. 

 
 

Groene glazenmaker Aeshna viridis Ffw Tabel 3 – HR IV – RL BE 
omschrijving Grote glazenmaker, tot 75 mm lang. Het borststuk is groen 

gekleurd, het achterlijf overwegend blauw (mannetjes) of groen 
(vrouwtjes) met bruine ondergrond. De soort is voornamelijk in de 
middag tot laat in de avond actief. 

biotoop De groene glazenmaker is in Nederland strikt gebonden aan 
krabbenscheer, waartussen de eitjes worden afgezet. De larven 
leven op de bodem en tussen krabbenscheerplanten. Adulten zijn 
veel bij water en in de omgeving van opgaande vegetatie te 
vinden. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden De groene glazenmaker komt in relatief lage dichtheden (ten 

opzichte van zuidelijker gelegen Vechtplassen) voor in en rond het 
Naardermeer bij watergangen met krabbenscheer. De soort komt 
alleen voor in de westelijke helft van het Naardermeer. Daarnaast 
is de soort kort geleden gemeld uit Huizen, net ten oosten van de 
gemeentegrens met Naarden. Omdat op die locatie geen geschikt 
voortplantingshabitat aanwezig is, heeft de waarneming 
betrekking op een zwervend exemplaar. 
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� Groene glazenmaker (ei-afzettend vrouwtjes tussen krabbenscheer) 

 
 

verspreiding Nederland Nagenoeg beperkt tot de laagveengebieden in Noord- en Zuid-
Holland, Utrecht en Noordwest-Overijssel. 

aanbevelingen Het beheer van het Naardermeer dient mede op deze soort 
afgestemd te worden. Dit komt neer op het laten ontstaan en 
onderhouden van krabbenscheervelden. 

 
 

Platte schijfhoren Anisus vorticulus Ffw Tabel 33 – HR II en IV – 
RL KW 

omschrijving Kleine waterslak met een plat schijfvormig en dunwandig huisje 
met maximaal 5 windingen en een diameter tot circa 6 mm. 
Kenmerkend is een vliesvormige kiel over het midden van de 
buitenste winding. 

                                                        
3 Niet genoemd in Tabel 3 FFw, dus ook niet op de website van EL&I. Feitelijk niet beschermd middels 
FFwet maar via omweg strikt beschermd volgend uit HR IV status! 
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biotoop De platte schijfhoren komt voor in allerlei, meestal kleine wateren 

in gebieden met (voornamelijk) veenbodems. In mesotrofe tot 
eutrofe, rijk begroeide en soortenrijke (ook met kroossoorten en 
algen) wateren kunnen hoge dichtheden worden bereikt. Wateren 
met een dekkende kroosbegroeiing zijn echter ongeschikt. Buiten 
de veengebieden is de soort kritischer. Jaarrond aanwezig in 
vegetatie (zomer) of nabij de bodem (winter), waar de soort leeft 
van planten en algen. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden De soort komt heeft voorkeur voor veen en komt waarschijnlijk 

uitsluitend voor in de mesotrofe, rijk begroeide watergangen in en 
rond het Naardermeer. Er zijn weinig (recente) waarnemingen 
bekend, maar de soort wordt (hier) zelden bemonsterd en is 
mogelijk wijder verspreid dan bekend. 

verspreiding Nederland Vrij zeldzaam; voornamelijk in West- en Noord-Nederland in 
gebieden met veen in de bodems. Hier kan de soort echter talrijk 
voorkomen. 

aanbevelingen Beheer van wateren met platte schijfhoren is bij voorkeur 
kleinschalig en altijd gefaseerd. Geadviseerd wordt nader 
onderzoek te doen naar het voorkomen van de platte schijfhoren 
in de gemeente Naarden. 

 
 

Zeggekorfslak Vertigo moulinsiana HR II4 – RL KW 
omschrijving Kleine landslak van maximaal 3 mm.  
biotoop De zeggekorfslak komt voor in allerlei vochtige verlandende 

oevervegetaties in laagveengebieden, met een voorkeur voor 
zeggesoorten. Het voedsel bestaat uit algen en schimmels. 
Wegens zijn trage verplaatsingsmogelijkheid is zeggekorfslak erg 
gevoelig voor beheer dat vegetatie vernietigt (klepelen, branden) 
of direct afvoert na maaien. Op locaties waar een nietsdoen 
beheer plaatsvindt, kan deze soort in grote aantallen aanwezig 
zijn. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden De soort komt voor in de zuidoostelijke helft van het Naardermeer. 

Het beschermde gebied is echter (nog) niet aangewezen voor de 
zeggekorfslak. 

verspreiding Nederland Vrij zeldzaam. Intensief onderzoek na 2005 heeft aangetoond dat 
de soort lokaal verspreid over heel Nederland voorkomt met een 
sterke voorkeur voor laagveengebieden. Hier kan de soort 
plaatselijk talrijk zijn. 

                                                        
4 Niet beschermd middels de FFw. Status conform Habitatrichtlijn Bijlage II betreft de plicht voor lidstaten 
om gebieden voor deze soort aan te wijzen, waarbinnen dan strikte bescherming plaatsvindt. Ondanks 
aanwezigheid in het Naardermeer is dit gebied niet aangewezen voor zeggekorfslak. 
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aanbevelingen Beheer van oevers met zeggekorfslak is maatwerk. Slakken 
moeten de kans krijgen om uit gemaaide vegetaties weg te 
kruipen. 

 
 

 4.4 Vissen 

In de gemeente Naarden komen vier strikt beschermde soorten vissen voor: bittervoorn, 
kleine modderkruiper, paling en rivierdonderpad. 
 
 

Bittervoorn Rhodeus sericeus Ffw Tabel 3 – HR II en IV – 
RL KW 

omschrijving De bittervoorn is een kleine vis tot ongeveer 7 cm grootte. De 
soort heeft een kenmerkende blauwe streep op de zijkant van het 
lichaam en relatief grote schubben. In de paaitijd krijgen 
mannetjes een opvallende kleuring (paars-blauw-rood) en 
ontwikkelt zich bij de vrouwtjes een eilegbuis. De soort is voor zijn 
voortplanting afhankelijk van de aanwezigheid van grote 
zoetwatermosselen. 

biotoop Over het algemeen wat grotere en diepere wateren, als vaarten, 
kanalen, plassen en meren. De voorkeur gaat uit naar wateren 
met een goed ontwikkelde oever- en waterplantenbegroeiing, vaak 
op veen- en kleibodems. In stadswateren kan de soort hoge 
dichtheden bereiken. De bittervoorn is een scholenvis. In de 
voortplantingstijd bezetten mannetjes een territorium waarin één 
of meerdere mosselen aanwezig zijn. Trekt zich in de winter veelal 
terug in de diepere delen van het water. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Algemeen in de westelijke helft van de gemeente Naarden. Talrijk 

in de vestinggrachten en aanpalende kleine watergangen, in het 
Naardermeer, in de polders rond het Naardermeer (bijvoorbeeld 
Keverdijksche Overscheensche Polder), rond Fort Ronduit, in de 
Tankval en in de Naardermeent (Zanddijk, Oostdijk). 

verspreiding Nederland Algemeen tot plaatselijk zeer algemeen in West- en Noord-
Nederland (met name veenweidegebieden) en het rivierengebied. 
Elders zeldzamer en verspreid voorkomend. 

aanbevelingen De bittervoorn komt algemeen voor; specifieke maatregelen zijn 
niet nodig. 
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Kleine modderkruiper Cobitis taenia Ffw Tabel 2 – HR II  
omschrijving Lengte ca. 10 cm. Slank lichaam, zijdelings afgeplat, 6 bekdraden. 

Lichaam lichtgeel en grijs. Op zijkant 1 of 2 rijen met 10 tot 20 
rechthoekige vlekken. 

biotoop Stilstaande tot langzaam stromende wateren. Bij voorkeur sloten 
en kleine traag stromende beken met een zandige, kleiige tot 
modderige bodem. Schuilgelegenheid wordt gezocht in de bodem, 
in de oever, onder stenen of waterplanten. Ook voedsel wordt op 
de bodem gezocht. Jonge dieren houden zich veel op tussen 
waterplanten. Niet of nauwelijks in beschaduwde wateren met een 
bladlaag op de bodem. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Komt algemeen voor binnen de gemeente en kan in de meeste 

wateren worden aangetroffen. Hoge dichtheden worden met name 
bereikt in slootjes in het westelijk buitengebied (Keverdijksche 
Overscheensche Polder). Ook algemeen in het Naardermeer. 
Sterk beschaduwde en/of periodiek droogvallende wateren en 
wateren met dikke laag bladafval (zoals de zanderijsloten in de 
schaduwrijke, beboste gebiedsdelen in het oosten van de 
gemeente) worden gemeden. 

verspreiding Nederland Vrij algemeen. Komt in heel Nederland voor, met uitzondering van 
de Zeeuwse eilanden. 

aanbevelingen De kleine modderkruiper komt algemeen in de gemeente voor; 
maatregelen voor deze soort worden niet nodig geacht. 

 
 

Paling Anguilla anguilla Ffw Tabel 2 
omschrijving Karakteristieke langwerpige donkergekleurde vis met een zeer 

slijmerige huid, lage langgerekte rugvin. Paling kan meer dan een 
meter lang worden. 

biotoop De paling (of aal) wordt in veel verschillende typen zoete wateren 
gevonden, van grote stromende tot kleine stilstaande wateren. De 
soort trekt in de voortplantingstijd naar zee om vermoedelijk in de 
Saragossozee (gebied in de westzijde van de Atlantische oceaan, 
ten noorden van het Caraïbisch gebied, ter hoogte van Bermuda) 
te paaien. De jonge paling (glasaal) trekt vervolgens weer terug 
naar de Europese zoete wateren, geholpen door de Golfstroom. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden De soort komt (ondanks de landelijke achteruitgang) naar 

verwachting nog steeds in vrijwel ieder water binnen de gemeente 
Naarden voor (echter in ongetwijfeld aanzienlijk lagere dichtheden 
dan vroeger). Bekende bolwerken zijn de vestinggrachten en het 
Gooimeer, maar ook de kleinste slootjes zullen de soort 
herbergen. 
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verspreiding Nederland Komt eigenlijk in heel Nederland voor. Omgevingen waar minder 
tot geen waarnemingen zijn liggen in droge gebieden van de 
Veluwe, Drenthe, oostelijk Overijssel en delen van Brabant en 
noord Limburg. 

aanbevelingen De paling is niet zeldzaam in de gemeente Naarden. Maatregelen 
specifiek voor deze soort worden niet nodig geacht. 

 
 

Rivierdonderpad Cottus gobio Ffw Tabel 2 – HR II  
omschrijving Kleine vis (tot 15 cm) met dikke, afgeplatte kop. Kleur is variabel 

van grijsgroen, bruin tot bruinzwart met donkere vlekken of 
banden. Ogen staan dichtbij elkaar bovenop de kop. Te 
onderscheiden van de gelijkende beekdonderpad door duidelijk 
aanwezige stekels op de rug en flanken. Bij de beekdonderpad 
zijn stekels alleen aanwezig achter de borstvin. Recentelijk heeft 
een afsplitsing plaatsgevonden van de soorten in het genus 
Cottus. In Nederland komen minstens twee soorten voor: de tot 
een enkele beek in Zuid-Nederland beperkte Cottus rhenanus en 
de tamelijk algemeen voorkomende Cottus perifretum. De laatste 
komt voor in het IJsselmeer, in beken, in de grote rivieren en in 
poldergebieden. 

biotoop  Oevers van grote wateren (plassen en meren), rivieren en sloten. 
Houdt zich op bij verharde oeverzones van meren en rivieren en 
betonnen stuwtjes in sloten. Hij is honkvast; de bewegingsruimte 
is beperkt tot enkele meters. Zwemt zelden in open water of boven 
kale ondergrond. Eitjes worden afgezet in kleine holten of aan de 
onderkant van stenen. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden De soort komt vooral voor in het Gooimeer (inclusief de 

jachthaven van het Naarderbos) en is daarnaast bekend van de 
vestinggrachten. Met name rond de Hollandse Brug en ter hoogte 
van het Naarderbos is het habitat in het Gooimeer zeer geschikt 
(veel basaltblokken e.d.). In het Naardermeer komt de soort 
slechts lokaal voor (Van ’t Veer & Hoogeboom, 2008), het habitat 
(laagveenmoeras) is niet optimaal. 

verspreiding Nederland De rivierdonderpad komt verspreid in Nederland voor, maar het 
rivierengebied vormt het zwaartepunt van de verspreiding. 

aanbevelingen De rivierdonderpad is in de gebieden met geschikt habitat niet 
zeldzaam in de gemeente. Maatregelen specifiek voor deze soort 
worden niet nodig geacht. 

 



47 

  
� Bittervoorn     � Rivierdonderpad 

 

 
� Kleine modderkruiper 

 
 

 4.5 Amfibieën 

In de gemeente Naarden komen met zekerheid twee strikt beschermde soorten amfibieën 
voor: heikikker en rugstreeppad. In de NDFF zijn ook waarnemingen van de strikt 
beschermde poelkikker opgenomen, echter net buiten de gemeentegrens in de omgeving 
van Bikbergen. Hoewel amfibieën een door de Poelenwerkgroep Het Gooi goed onderzochte 
soortengroep is, is niet geheel uitgesloten dat de moeilijk herkenbare poelkikker (inmiddels) 
ergens in het oosten van Naarden in lage dichtheden voorkomt, dan wel zich hier op (korte) 
termijn vestigt. In de omgeving van Huizen en Blaricum is de soort van meer plekken bekend 
(Groeve Oostermeent, Bosje van Six, Stichtse Brug etc.). 
 
Behalve de strikt beschermde doelsoorten van deze studie komen in de gemeente Naarden 
nog de volgende algemene beschermde (Ffw Tabel 1) soorten amfibieën voor: kleine 
watersalamander, gewone pad, bruine kikker, meerkikker en bastaardkikker. 
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Heikikker Rana arvalis Ffw Tabel 3 – HR IV  
omschrijving Middelgrote, variabel bruingekleurde kikker met meestal een 

opvallende brede lichte rugstreep. Op de flanken zijn zwarte 
vlekken aanwezig, de buik is lichtgekleurd. Onderscheidt zich van 
bruine kikker door grote metatarsusknobbel, spitse snuit, lichte 
doorlopende bovenlip en (meestal) tot op kop doorlopende 
rugstreep. 

biotoop De heikikker komt in het Gooi voor in veenweidegebieden rond de 
Vechtplassen (en in de plassen zelf) en op de overgang van de 
hogere zandgronden rond Hilversum (Zonneheideven, poelen 
Tienhovenskanaal) naar de venige polders bij Achttienhoven. 
Belangrijk is de aanwezigheid van ondiepe zones in het water die 
onaantrekkelijk zijn voor (grote) vis en landbiotoop in de vorm van 
bos, ruigte en grazige vegetaties. De bodem is goed 
doorgraafbaar (venig, zand). 

gebruik leefgebied Leeft voornamelijk op land, alleen in voortplantingsperiode (maart 
- april) in water. Overwintering op land, bijvoorbeeld onder 
boomstammen, dichte vegetaties en andere vorstvrije locaties. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Heikikker is binnen de gemeente Naarden beperkt tot het 

Naardermeer en de directe omgeving (Keverdijksche 
Overscheensche Polder) waar sprake is van een veencomponent 
in de bodem. Geschikte voortplantingsplaatsen betreffen visarme 
slootjes en kleine wateren binnen de polders en de broekbossen 
van het Naardermeer. De soort komt daarom op veel plekken 
voor, maar niet aaneengesloten. 

verspreiding Nederland Vrij algemeen; verspreid voorkomend. Op (hogere) zandgronden 
en in veenweidegebied en veenmoerassen. 

aanbevelingen Doorzetten van het huidige beheer in het Naardermeer. Vanuit het 
Naardermeer bevolken heikikkers de omliggende polders in 
geringe mate (veel vis). Om de lokale populatie ook ‘van buiten af’ 
te verstevigen: het afdammen van het laatste stuk van 
doorlopende slootjes in de omliggende polders en het elektrisch 
leeg vissen daarvan leidt binnen de bestaande leefgebieden met 
matige tot geringe dichtheden (vanwege de vis) tot nieuwe, 
geschikte ‘poeltjes’ waar de soort zich jarenlang succesvol kan 
voortplanten in relatief hoge aantallen (want geen vis). Deze 
aanwas kan ook het deel van de populatie binnen het 
Naardermeer weer een ‘boost’ geven. 
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Rugstreeppad Bufo calamita Ffw Tabel 3 – HR IV – RL GE 
omschrijving Middelgrote pad met grijsbruin tot geelgroene kleur op rugzijde, de 

buikzijde is licht gekleurd. Kenmerkend is de aanwezigheid van 
een licht gele streep die van snuit tot achterwerk over de gehele 
lengte van de rug loopt. De pad is bezet met vele kleine wratjes, 
die op de top geel, oranje of rood gekleurd kunnen zijn. 

biotoop De rugstreeppad leeft in pioniermilieus (duinen, uiterwaarden, 
heidegebieden) in open, veelal spaarzaam begroeide gebieden 
met een goed doorgraafbare bodem. Daarnaast in open, al dan 
niet regelmatig verstoorde, agrarische gebieden (akker, 
veenweide) op zand, klei of veenbodem. De rugstreeppad is voor 
de voortplanting afhankelijk van snel opwarmende wateren. Dit 
zijn bijvoorbeeld poelen, duinplasjes, slootjes en ondiepe delen 
van vennen. Buiten de voortplantingsperiode (april-juli) leeft de 
rugstreeppad in open gebieden in de directe omgeving van het 
voortplantingswater. De soort kan zich tot een meter diep ingraven 
en overwintert ondergronds (oktober-maart). 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Lokaal aanwezig in de polders rond het Naardermeer. Het 

Naardermeer zelf biedt geen geschikt habitat. Van de 
Naardermeent zijn oude waarnemingen aanwezig in de NDFF, 
maar recentelijk is de soort hier niet gehoord. 

verspreiding Nederland Verspreid in heel Nederland met kerngebieden in de duinen, 
Utrechts-Hollands veenweidegebied, Noordoostpolder, Limburg, 
Rivierengebied en de Veluwe. 

aanbevelingen Zolang de polders rond het Naardermeer sloottrajecten blijven 
bevatten, waar periodiek de waterstand sterk verlaagd raakt 
(spontaan dan wel gemanipuleerd), zijn specifieke aanvullende 
maatregelen voor deze pioniersoort niet noodzakelijk. Door 
periodieke verlaging van het waterpeil ontstaan hier en daar 
slikrandjes waarop de mannetjes kunnen roepen en ontstaan 
lokaal visarme zones en zeer ondiepe (bijna droogvallende) 
slootdelen waar de eisnoeren versneld tot ontwikkeling kunnen 
komen. 
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� Heikikker � Rugstreeppad 

 
 

 4.6 Reptielen 

In de gemeente Naarden komen twee strikt beschermde soorten reptielen voor: de zeer 
lokaal voorkomende levendbarende hagedis en de wijd verspreide ringslang. Incidenteel dan 
wel net buiten de gemeentegrens zijn tevens hazelworm respectievelijk zandhagedis 
vastgesteld. Van deze laatste is een levensvatbare populatie aanwezig op de Limitische 
Heide dat voor een klein gedeelte binnen de gemeente Naarden ligt. Het geschikte 
heidehabitat lag echter altijd geheel in de gemeente Huizen, net ten zuidoosten van de 
gemeente Naarden (waarnemingen binnen de gemeente Naarden ontbreken dan ook). 
Binnen de gemeente was tot voor kort geen geschikt habitat voor de zandhagedis 
voorhanden (dicht bos), maar recentelijk is de oppervlakte open (stuif)zand uitgebreid tot 
binnen de gemeentegrens. Naar verwachting zal zich hier binnen enkele jaren geschikt 
habitat voor de zandhagedis ontwikkelen (structuurrijke heidevegetatie op de overgang van 
stuifzand naar bos). Ook zal de levendbarende hagedis zich hier kunnen uitbreiden. 
 
In de NDFF zijn naast de genoemde soorten tevens waarnemingen van de adder 
opgenomen. Dit kan geen betrekking hebben op recente datum. De adder is al ca. 40 jaar 
geleden in het Gooi (en dus ook Naarden) uitgestorven. Nergens is meer geschikt habitat 
(van voldoende omvang) aanwezig. De dichtstbijzijnde huidige populaties bevinden zich op 
de Veluwe. 



51 

 
� Hazelworm 

 

 
� Levendbarende hagedis 
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� Ringslang 

 

 
� Zandhagedis 
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Hazelworm Anguis fragilis Ffw Tabel 3 
omschrijving De hazelworm is een pootloze hagedis met het uiterlijk van een 

kleine slang. Hij wordt ongeveer 40-45 cm lang. Jonge dieren 
hebben een enigszins gestreept uiterlijk dat later minder 
uitgesproken wordt. De tong wordt regelmatig uitgestoken, de bek 
moet hiervoor in tegenstelling tot slangen een stukje worden 
geopend. Hazelwormen leven hoofdzakelijk van slakken en 
wormen. 

biotoop Hazelworm heeft een voorkeur voor bossen, bosranden, 
houtwallen, heide en weg- en spoorbermen. Hazelwormen hebben 
een verborgen levenswijze, ze verschuilen zich vaak in bladlagen, 
onder heidestruiken of ondergronds in muizen- en konijnenholen. 

aard populatie Natuurlijk of mogelijk uitgezet. 
verspreiding Naarden De soort komt weliswaar vrij talrijk voor op de Gooise Stuwwal 

rond Hilversum, maar is in het noorden van het Gooi niet of 
nauwelijks vertegenwoordigd. De Limitische Heide (Huizen) ligt 
aan de zuidoostkant van Naarden, grenst aan de gemeentegrens 
en vormt geschikt habitat voor deze soort. Echter, er is maar één 
historische waarneming uit dit gebied bekend (uit de jaren 
negentig). Van de gemeentegrens van Naarden zelf (Visserij, 
Naardermeer) is een vrij recente (19 mei 2009) en goed 
gedocumenteerde waarneming bekend van een mannetje dat in 
een gierput was gevallen en hieruit kon worden bevrijd. Het is niet 
duidelijk of deze waarnemingen betrekking hebben op toevallig 
aangevoerde exemplaren van elders (het Naardermeer vormt 
geen typisch habitat) of dat mogelijke enkele kleine deelpopulaties 
van de hazelworm in en rond de gemeente Naarden al decennia 
lang structureel over het hoofd worden gezien (op genoemde 
waarnemingen na). 

verspreiding Nederland Zwaartepunten van de landelijke verspreiding ligt op de Veluwe, 
Utrechtse Heuvelrug, Zuid- en Midden-Limburg en delen van 
Drenthe. 

aanbevelingen Geen. 
 
 

Levendbarende hagedis Zootoca vivipara Ffw Tabel 2 – RL GE 
omschrijving Bruine tot bruingrijze hagedis van ongeveer 15 tot maximaal 18 

cm. De staart is relatief lang. De mannetjes van deze hagedis 
hebben een oranje buik Deze hagedis is zoals de naam zegt: 
levendbarend. De eitjes worden in de buik uitgebroed, waarna de 
jongen worden ‘geboren’. 

biotoop Het voorkeursbiotoop is enigszins vochtige heide of heide met 
vennen, structuurrijke weg- en spoorbermen en ruigten.  

aard populatie Natuurlijk. 
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verspreiding Naarden De enige bekende (kleine) populatie van de levendbarende 
hagedis binnen de gemeente Naarden bevindt zich op landgoed 
Oud Naarden in een relatief klein (ca. 1,5 ha) heischraal grasland. 
Direct ten zuidoosten van de gemeente Naarden bevindt zich een 
relatief grote populatie op de Limitische Heide (ruim 40 ha, 
waarvan ongeveer 50% geschikt habitat). De soort leeft hier naast 
de grotere zandhagedis. Het kleine voorheen beboste deel van de 
Limitische Heide in de noordoosthoek van het gebied – dat nota 
bene binnen de gemeente Naarden ligt – is recentelijk kaal 
geslagen. Hier is op (korte) termijn ontwikkeling van geschikt 
habitat voor beide soorten hagedissen te verwachten. 

verspreiding Nederland Komt voor in grote delen van oostelijk Nederland. De soort 
ontbreekt in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, 
Groningen en grote delen van Friesland. In Zeeland en op 
Terschelling komt de soort ook voor in de duinen (www.ravon.nl). 

aanbevelingen Het beheer van het heischrale graslandje dient afgestemd te 
worden op de eisen van de levendbarende hagedis (= o.a. 
verdroging en dichtgroei voorkomen). Daarnaast wordt de kleine 
populatie in Naarden permanent bedreigd door de geringe 
omvang van het leefgebied (ook bij het juiste beheer). Een 
levensvatbare populatie heeft namelijk 6-7 ha habitat nodig (i.p.v. 
de aanwezige 1,5 ha). Door het habitat daarom middels een 
corridor (en stapstenen met een omvang van 0,5 ha) te verbinden 
met de naburige Limitische Heide kan de populatie in Naarden 
duurzaam voor de toekomst behouden blijven. Aanbevolen wordt 
dit plan verder uit te werken en het reeds heringerichte deel van 
de Limitische Heide – binnen de gemeentegrens van Naarden – te 
onderzoeken op vegetatieontwikkeling en de kolonisatie door 
hagedissen. 

 
 

Ringslang Natrix natrix Ffw Tabel 3 – RL KW 
omschrijving Grootste inheemse slang met een lengte tot 120 cm (vrouwtjes), 

de mannetjes zijn kleiner. Opvallend is de gele ring achter de kop. 
De rugzijde is zwart tot licht olijfgroen-bruin, de buikzijde is geel 
met zwarte vlekken. Op grond van het vlekkenpatroon kunnen 
exemplaar individueel van elkaar worden onderscheiden. Het zijn 
uitstekende zwemmers. Prooien zijn meestal kikkers, muizen, 
slakken etc. die worden vergaard in het water of in de oeverzone. 

biotoop Waterrijke gebieden met goed ontwikkelde oevervegetaties en 
rietzones. De dieren leven in de zomer in de nabijheid van water. 
Mesthopen, bladhopen en andere permanent vochtige en 
snelopwarmende structuren worden gebruikt als ei-afzetplaatsen 
(eind mei tot augustus). Overwintert (oktober-maart) op vorstvrije 
plekken (in composthopen, in holten in taluds en dijken e.d.). 
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aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden De gemeente Naarden ligt midden in één van de grootste 

bolwerken van de soort in Nederland. De soort komt voor in alle 
watergangen waar (delen van) de oevers enigszins begroeid zijn. 
Uitsluitend in kale polderslootjes wordt de soort vrijwel niet 
waargenomen. Veel waarnemingen zijn gedaan langs de 
zanderijsloten in het bosrijke oosten, langs de Gooimeerkust bij 
Valkeveen, in de gehele buitengracht rond de Vesting en in allerlei 
watergangen in en rond het Naardermeer. Ook binnen de 
bebouwde kom wordt de soort opvallend regelmatig 
waargenomen, bijvoorbeeld in de wijk De Fortlanden nabij de 
Verlengde Fortlaan. 

verspreiding Nederland Vrij algemeen; voornamelijk in Midden- en Noord-Nederland op de 
overgang van zandgronden naar lager gelegen waterrijke 
gebieden (bijv. laagveenmoerassen en beekdallandschappen), 
vaak via landgoederen- en kwelzones. 

aanbevelingen Parken en groengebieden in en rond Naarden-Vesting kunnen (op 
locaties waar dit nog niet het geval is) geschikt gemaakt wordt 
voor de ringslang door aanleg van o.a. broeihopen, 
natuurvriendelijke oevers, poelen en (natte) verbindingen tussen 
geschikte leefgebieden. Langs het Gooimeer, zanderijsloten in het 
oosten en in het Naardermeer zijn de drie laatstgenoemde 
elementen doorgaans in voldoende mate voorhanden (en 
daardoor ook voldoende voedsel in de vorm van kikkers). De 
aanleg van (extra) broeihopen (doorgaans de limiterende factor) 
kan ook hier echter de (voortplanting van de) populatie een 
welkome ‘boost’ geven. 

 
 

Zandhagedis Lacerta agilis Ffw Tabel 3 – HR IV – RL KW 
omschrijving Robuust gebouwde hagedis, forse kop en stompe snuit. De kleur 

is overwegend bruin met donkere lengtestrepen en witte vlekjes 
met donkerbruine omlijsting. Kenmerkend zijn de (helder)groene 
kop en flanken van het mannetje in het voorjaar. Eieren worden 
ingegraven op zandige zonbeschenen plekken. Het voedsel 
bestaat uit kleine ongewervelden, waaronder vliegen, kevers, 
sprinkhanen en rupsen. 

biotoop  Structuurrijke heide- en duinvegetaties. Zonnige zandige plekken 
zijn nodig ten behoeve van het ingraven van de eieren. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Komt alleen voor op heischrale delen van de Limitische Heide, 

vlak buiten de gemeentegrens. Wegens recente kap van naaldbos 
(ten gunste van uitbreiding leefgebied zandhagedis) tot binnen de 
gemeente, is vestiging van deze soort in de gemeente Naarden 
binnen enkele jaren aannemelijk. 
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verspreiding Nederland Zandhagedis is een typische bewoner van structuurrijke 
heideterreinen op de hoge zandgronden (met name Veluwe en 
Maasduinen; zeer schaars in bijvoorbeeld Noord-Brabant) en in de 
duinen van Noord- en Zuid-Holland en Vlieland en Terschelling. 

aanbevelingen Aanbevolen wordt het heringerichte deel van de Limitische Heide 
– zijnde het deel binnen de gemeentegrens van Naarden – te 
onderzoeken op (vegetatieontwikkeling en) de kolonisatie door 
hagedissen. 

 
 

 4.7 Broedvogels 

 4.7.1 Broedvogels met jaarrond beschermd nest 

In de gemeente Naarden komen 10 soorten broedvogels voor waarvan het nest jaarrond 
beschermd is: boomvalk, buizerd, gierzwaluw, havik, huismus, kerkuil, ransuil, sperwer, 
steenuil en wespendief. 
 
 

Boomvalk Falco subbuteo nestplaats jaarrond 
beschermd cat. 4 – RL KW 

omschrijving Slanke, vrij kleine valk met relatief lange vleugels en korte staart. 
Verenkleed met een donkerblauwe bovenzijde, een gestreepte 
onderzijde, witte wangen, zwarte ‘baard’ en een rode ‘broek’. Zeer 
snelle vlucht. 

biotoop  De boomvalk broedt in gesloten tot half-open landschap, meestal 
in oude kraaiennesten. De soort jaagt voornamelijk op vogels 
(waaronder zwaluwen) en insecten (libellen). In de winter verblijft 
de boomvalk in tropisch Afrika. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Schaarse broedvogel. Naar schatting 5-7 broedparen in de 

gemeente, waarvan ruim de helft in en om bolwerk Naardermeer 
(deels nestelend in hoogspanningsmasten = buiten de 
gemeentegrens). In het gebied ten oosten van de A1 doorgaans 
maar één broedpaar, de meeste waarnemingen in de broedtijd 
worden hier gedaan bij Oud Naarden langs de Gooimeerkust 
(exacte nestplaats onbekend). Verder komt af en toe een paar tot 
broeden in het Naarderbos en de Vesting bij Fort Ronduit. 

verspreiding Nederland In Nederland vrij schaars. Tijdens het broedseizoen in lage 
dichtheden in vrijwel geheel Nederland. 

aanbevelingen De boomvalk heeft het moeilijk in gebieden waar de havik 
(predator) het goed doet en is onder andere om die reden 
verdwenen van veel boscomplexen. Ondanks dat de havik met 
diverse broedparen het Naardermeer bewoont, houdt de 
boomvalk hier wel stand. Aanbevolen wordt het voorkomen van de 
in boomvalk in Naarden goed in de gaten te houden. 
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Buizerd Buteo buteo nestplaats jaarrond 
beschermd cat. 4 

omschrijving Een vrij compacte, middelgrote roofvogel met brede vleugels. 
Verenkleed zeer variabel, maar voornamelijk bruine bovendelen 
en lichte onderdelen. 

biotoop  Open bossen, bosranden, bosschages en kleine boomgroepen in 
of in de omgeving van open gebieden. Mijdt stedelijk gebied, maar 
broedt tot in de stadsrand. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Meest algemene roofvogel met bolwerken in het Naardermeer (8-

10 territoria: een stabilisatie van de populatie na een aanvankelijk 
maximum van 12-14 paar in 1995) en de boscomplexen in het 
oosten van de gemeente (7-10 territoria). Elders komen enkele 
solitaire paren tot broeden (bijvoorbeeld langs afrit Naarden-West 
langs de A1 en bij Fort Ronduit). Naar schatting broeden in de 
hele gemeente Naarden 20-25 broedparen. 

verspreiding Nederland In Nederland algemeen. Tijdens het broedseizoen in geheel 
Nederland, maar in hogere dichtheden in Oost-Nederland. 

aanbevelingen Geen. 
 
 

Gierzwaluw Apus apus nestplaats jaarrond 
beschermd cat. 2 

omschrijving Tot 19 cm lange, donkergekleurde vogel met spanwijdte van 
ongeveer 40 cm. De vleugels zijn smal, lang en sikkelvormig en 
de staart is gevorkt. De vogels vormen een paar voor het leven. 

biotoop  Geen specifiek biotoop; gebonden aan bebouwing. De gierzwaluw 
nestelt in bebouwing, tot in binnenstedelijk gebied. Meestal wordt 
gebroed onder dakpannen en in ruimten in de nok van het dak, 
daarnaast in (kerk)torens, spleten in muren en andere kleine 
ruimten in gebouwen. Maakt ook gebruik van speciale nestkasten. 
Gierzwaluwen foerageren hoog in de lucht, boven plassen, 
weilanden ed. Trekvogel: de eerste vogels verschijnen tweede 
helft april, de meeste dieren vertrekken vanaf eind juli.  

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Ruim 10 jaar geleden is het aantal broedparen in de gehele 

gemeente Naarden geschat op 275 (Vogelwerkgroep Het Gooi en 
omstreken). Vermoedelijk wordt dat aantal anno 2011 nog steeds 
gehaald (op basis van informatie over landelijke en regionale 
trends via SOVON). Oudere gebouwen en relatief oude wijken 
hebben de voorkeur. De hoogste dichtheden worden daarom 
bereikt in Naarden-Vesting. 

verspreiding Nederland Algemeen en wijdverbreid. 
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aanbevelingen De gierzwaluw is een soort waarvoor op eenvoudige wijze 
positieve maatregelen getroffen kunnen worden. In bestaande 
bebouwingen kunnen maatregelen worden getroffen om ruimte 
toegankelijk te maken (bijvoorbeeld aangepaste dakpannen) en in 
nieuwbouw kunnen speciale kasten worden ingebouwd. De 
gemeente kan een faciliterende rol spelen bij het op peil houden 
van het aanbod van nestplaatsen. De gierzwaluw is een lastig te 
inventariseren soort. Aanbevolen wordt het voorkomen van de 
gierzwaluw in Naarden beter in beeld te brengen. 

 
 

Havik Accipiter gentilis nestplaats jaarrond 
beschermd cat. 4 

omschrijving Middelgrote, bruingrijze roofvogel met vrij korte, brede vleugels, 
een afgeronde staart en een volle borst. De onderzijde is krachtig 
gebandeerd. 

biotoop  Broedt in bos, bosranden en geïsoleerde bosjes in gebieden met 
voldoende prooiaanbod en voldoende rust. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden De havik broedt met 10-15 broedparen in de gemeente Naarden. 

Een aantal landgoederen in het oosten herbergt steeds één 
broedpaar (De Beek, Kabouterbos / Drafna, St. Michaël, Oud 
Naarden) en ook op de Naarder Eng broedde in 2011 een paar. 
Daarnaast broedt de soort sporadisch in het Naarderbos en rond 
Naarden-Vesting (niet jaarlijks door teveel verstoring). Eveneens 
een bolwerk vormt het Naardermeer met de laatste jaren minimaal 
4 bewoonde horsten (stabilisatie van de populatie na een 
aanvankelijk maximum van 9 paar in 1990). 

verspreiding Nederland In Nederland vrij algemeen. Tijdens het broedseizoen in vrijwel 
geheel Nederland met uitzondering van open gebieden in Zeeland 
en Zuid- en Noord-Holland. 

aanbevelingen Aanbevolen wordt de stand van de havik in de gemeente Naarden 
goed in de gaten te houden. Eventuele uitbreiding van de 
populatie kan bijvoorbeeld een negatieve invloed hebben op het 
duurzaam voortbestaan van boomvalk en ransuil binnen de 
gemeente. 

 
 

Huismus Passer domesticus nestplaats jaarrond 
beschermd cat. 2 

omschrijving Kleine, grijs-bruin gekleurde zangvogel met korte, dikke snavel. 
Mannetjes hebben een grijze kop en zwarte stropdas, de 
vrouwtjes hebben een lichtbruine kop. Sociaal, zowel binnen als 
buiten broedtijd. 
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biotoop  Cultuurvolger: boerderijen, dorpen en steden. De huismus nestelt 

meestal in bebouwing, maar kan bij hoog voedselaanbod en 
beperkt nestaanbod ook gebruik maken van nestkasten aan 
bomen of maakt zelf een nest. Mussen foerageren op insecten in 
het broedseizoen, daarbuiten wordt vooral plantaardig voedsel 
genuttigd. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Algemeen en verspreid in het stedelijk gebied en op boerenerven 

in het buitengebied, schaars op bedrijventerreinen en in bosrijke 
gebieden. Betrouwbare aantalschattingen van het aantal 
broedparen huismussen in de gemeente Naarden zijn nooit 
gemaakt (en ook lastig zonder uitgebreide inventarisatie). Evenwel 
is vanuit landelijk onderzoek (waaruit blijkt dat oude wijken tot 300 
paar / 100 ha kunnen herbergen en nieuwbouwwijken zelden 
meer dan 20 paar / 100 ha bevatten) onder een aantal aannamen 
te herleiden dat in de gemeente Naarden naar schatting 525 – 850 
paar huismussen voorkomen. De hoogste dichtheden worden 
bereikt in Naarden-Vesting en op de boerenerven van de beide 
Overscheensche Polders. 

verspreiding Nederland Algemeen en wijdverbreid. 
aanbevelingen De huismus gaat in Nederland in aantallen sterk achteruit. Voor de 

soort kunnen in stedelijk gebied eenvoudig maatregelen worden 
getroffen om het nestaanbod op peil te houden, bijvoorbeeld door 
het plaatsen van speciale kasten (mussenvides). Bij renovatie 
moet het plaatsen van vogelschroot in de eerste dakpannenrij 
worden voorkomen. Het plaatsen van heggen en hagen of 
gevelbegroeiing biedt mogelijkheden voor schuilplaatsen. Buiten 
de stad kunnen maatregelen worden getroffen op akkers en in 
akkerranden (voedselaanbod), waaronder het inzaaien van 
granen en laten overstaan van randen. Aanbevolen wordt het 
voorkomen van de huismus in Naarden goed in de gaten te 
houden, mede gelet op de sterke achteruitgang in het stedelijk 
gebied. 

 



60 

 
� Huismus (vrouw) 

 
 

Kerkuil Tyto alba nestplaats jaarrond 
beschermd cat. 3 – RL KW 

omschrijving Middelgrote, slanke uil met lange vleugels en een hartvormig 
gezicht met zwarte ogen. Oranje (onderzijde) en grijs (bovenzijde) 
verenkleed met veel wit op kop en ondervleugels. Oogt daarom 
vooral in de vlucht zeer licht (“spook van de nacht”). Langzame, 
schommelende vlucht. Bidt regelmatig. 

biotoop  De kerkuil broedt in kerken en andere gebouwen zoals schuren in 
open (maar niet boomloze) agrarische gebieden. De soort heeft 
een voorkeur voor kleinschalig landschap met veel rijk begroeide 
bermen, akkerranden, dijken, heggen, houtwallen en ruige 
overhoekjes. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Beperkt tot het Naardermeer waar jaarlijks ca. 3 paren tot broeden 

komen in stallen en schuren van boerderijen rond het 
natuurgebied. De nestlocaties bevinden zich doorgaans echter 
buiten de gemeentegrens en in één geval praktisch op de 
gemeentegrens (Visserij). Er zijn aanwijzingen dat zich recentelijk 
twee broedgevallen in de Keverdijksche Overscheensche Polder 
binnen de gemeentegrens bevonden, maar in één van beide 
gevallen zal broeden in 2012 geen voortgang kennen. De schuur 
is inmiddels namelijk afgebrand. 
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verspreiding Nederland Schaarse broedvogel in het grootste deel van het land. Ontbreekt 

vrijwel in Zuid-Holland en op de Waddeneilanden en is zeldzaam 
in Utrecht, Groningen en op de Veluwe. 

aanbevelingen Het plaatsen van nestkasten in nog meer boerderijen in het 
westelijk deel van de gemeente, met name rond het Naardermeer 
in de Keverdijksche Overscheensche Polder en Keverdijksche 
Berger- en Meentpolder. 

 
 

Ransuil Asio otus nestplaats jaarrond 
beschermd cat. 4 – RL KW 

omschrijving Middelgrote uil met lange, slanke vleugels, oranje ogen en lange 
oorpluimen. Gestreept; bovenzijde bruin, onderzijde beige. Vrij 
langzame, schommelende vlucht. 

biotoop  Broedt in oude nesten van kraaiachtigen. De voorkeur gaat uit 
naar boomrijke gebieden in de omgeving van open gebied, 
bijvoorbeeld op golfbanen, volkstuincomplexen met o.a. coniferen, 
beplanting rond verkeerspleinen, opgaande percelen in 
recreatiegebieden. Evenals de boomvalk is de ransuil grotendeels 
verdreven uit de grotere bos- en heidecomplexen op de hogere 
zandgronden door de tegenwoordige heerschappij van de havik in 
deze gebieden. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Voormalig broedvogel van het Naardermeer (tegenwoordig te druk 

bevolkt door havik en bosuil), Fort Ronduit en het Naarderbos 
(tegenwoordig te veel ontbost en verstoord door diverse vormen 
van recreatie). Recente territoria ten noorden van Vierhoven (bij 
het vogelasiel) en in het Rembrandtkwartier (Bosch van Bredius) 
lijken thans eveneens verlaten. Uitsluitend in het oosten van de 
gemeente komt de ransuil lokaal nog tot broeden in bospercelen 
waar de druk van havik en bosuil kennelijk te verdragen is (Oud 
Naarden, Naarder Eng en omgeving Bikbergen). Anno 2011 
komen in de gemeente Naarden naar schatting hooguit 3-4 paren 
ransuil tot broeden (tegenover ca. 10 in de jaren tachtig). 

verspreiding Nederland Vrij schaars voorkomende broedvogel in het gehele land. 
Ontbreekt uitsluitend in zeer open agrarische gebieden (tuinbouw 
van het Westland, de Noordoostpolder, delen van Friesland etc.). 

aanbevelingen Aanbevolen wordt de stand van de ransuil in de gemeente 
Naarden goed in de gaten te houden. Verdwijning uit de gemeente 
dreigt door het succes van havik en bosuil. 
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Sperwer Accipiter nisus nestplaats jaarrond 

beschermd cat. 4 
omschrijving Kleine roofvogel met lange staart en korte, vrij brede stompe 

vleugels. De rugzijde is leigrijs van kleur, de borst respectievelijk 
wit met rossig bruin (mannetjes) en zwart-wit gestreept 
(vrouwtjes). 

biotoop  De sperwer is in stedelijk gebied gebonden aan grotere parken en 
groengebieden, die voldoende rust bieden voor broedgevallen, 
inclusief besloten binnentuinen. Nesten worden vaak in 
naaldbomen aangetroffen en in jonge bosaanplant met struweel. 
De soort jaagt in tuinen, parken en het buitengebied.  

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Broedt in lage aantallen verspreid door de gehele gemeente: 

Naarderbos (0-2 paren), Naardermeer (1-3 paren), Naarden-
Vesting en omgeving (1-3 paren), overige woonwijken, parken en 
plantsoenen (2-4 paren) en de oostelijke boscomplexen (ca. 3 
paren). Inclusief een broedpaar hier en daar op een boerenerf 
wordt het totale broedbestand in de gemeente Naarden geschat 
op 10 – 15. 

verspreiding Nederland Algemeen en wijdverbreid; ontbreekt alleen in zeer open 
gebieden. 

aanbevelingen Aanbevolen wordt het voorkomen van de sperwer in Naarden in 
kaart te brengen, al wordt dit van iets minder belang geacht dan 
voor andere roofvogels. De soort neemt namelijk met relatief 
weinig oppervlakte geschikt groen genoegen als broedplaats (al is 
afwezigheid van teveel directe verstoring een pré) en broedt bij 
gebrek aan de favoriete naaldbomen ook in dichte grote struiken 
als meidoorn of in vorken van relatief jonge en dunne loof-
boompjes. Bovendien bouwt de soort graag een ander nest 
binnen hetzelfde territorium in opvolgende jaren in tegenstelling tot 
havik en buizerd (die als het even kan dezelfde horst gebruiken 
als het jaar daarvoor) en boomvalk en ransuil (die volledig 
afhankelijk zijn van nestleveranciers als zwarte kraai). De soort 
past zich kortom gemakkelijker aan dan de meeste andere 
soorten met een jaarrond beschermd nest en zijn ook beduidend 
minder afhankelijk van de beschikbaarheid van ‘vaste’ verblijf-
plaatsen dan bijvoorbeeld steenuil, gierzwaluw of huismus. 
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� Sperwer 

 
Steenuil Athene noctua nestplaats jaarrond 

beschermd cat. 1 – RL KW 
Omschrijving Kleine, compacte uil met bruin-wit gevlekt en gebandeerd 

verenkleed. Relatief grote kop en felgele ogen. Snelle, golvende 
vlucht. Vooral actief in de schemering, maar ook vaak overdag te 
zien, suffend in de zon, uit de wind, in een knotwilg, windsingel of 
in een nis in een muur, op een stal of schuurtje. 

biotoop  De steenuil heeft een voorkeur voor kleinschalig, agrarisch 
landschap met veel erfbeplanting en opgaande elementen als 
(hoogstam)fruitbomen, knotwilgen, akkerranden, heggen, ruige 
overhoekjes en daarnaast ook veel grasland (wormen!). Broedt 
vaak in knotwilgen, oude stallen en bouwvallige schuurtjes. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Momenteel geen broedvogel (meer) in de gemeente Naarden. 

Een territorium (waarschijnlijk broedgeval) werd ruim 10 jaar 
geleden vastgesteld op het fabrieksterrein van Naarden 
International en de omliggende kwekerij (zuidkant Naardermeent). 
Potenties in de gemeente lijken momenteel beperkt tot de grotere 
boerenerven van de beide Overscheensche Polders. 

verspreiding Nederland Vrij schaars wordende broedvogel in het grootste deel van het 
land. Zeldzaam in Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Friesland, 
Groningen en op de Veluwe. Nog relatief talrijk in Zuid-Limburg, 
het rivierengebied, delen van Noord-Brabant en de Achterhoek. 
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aanbevelingen Het plaatsen van nestkasten in rustige, rommelige uithoeken van 
boerenerven (bijvoorbeeld in fruitbomen) in het westelijk deel van 
de gemeente, met name rond het Naardermeer in de 
Keverdijksche Overscheensche Polder en Keverdijksche Berger- 
en Meentpolder. 

 
 

Wespendief Accipiter gentilis nestplaats jaarrond 
beschermd cat. 4 

omschrijving Middelgrote, bruingrijze roofvogel met lange, brede, ingesnoerde 
vleugels en een lange, afgeronde staart. Relatief kleine, 
vooruitstekende kop. In tegenstelling tot buizerd slechts 3 brede 
staartbanden (in plaats van een hele serie smalle banden). 

biotoop  Broedt in loofbossen en gemengde bossen. 
aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Vrijwel ieder jaar is in het zomerhalfjaar minimaal één paar 

wespendieven aanwezig in het Naardermeer. Succesvol broeden 
wordt echter zelden tot nooit aangetoond, maar is in de meeste 
jaren zeer waarschijnlijk op grond van het waarnemingenpatroon. 
Jaarlijks herbergt de gemeente Naarden dus 0-1 paren 
wespendieven. 

verspreiding Nederland In Nederland vrij zeldzame broedvogel van bosgebieden op de 
hogere zandgronden met bolwerken in Drenthe, Noord-Brabant en 
op de Veluwe. 

aanbevelingen Geen. 
 

 4.7.2 Broedvogels waarvan ‘inventarisatie gewenst’ is 

Het bevoegd gezag hanteert tevens een lijst van 34 soorten broedvogels waarvan de nesten 
in principe niet het hele jaar door beschermd zijn (dus uitsluitend in het broedseizoen), maar 
waarvan inventarisatie wel ‘gewenst’ is (categorie 5-soorten). De reden hiervoor is dat 
nesten van soorten uit categorie 5 – die over voldoende flexibiliteit beschikken om zich in de 
directe omgeving van de verloren broedplaats kunnen hervestigen – wel jaarrond beschermd 
zijn als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Dit betreft 
uitzonderingsgevallen. Bijvoorbeeld de bosuil: nest is in principe niet jaarrond beschermd in 
een bosrijke omgeving waar de soort een verloren broedplaats relatief eenvoudig kan 
vervangen door een nieuwe nestholte in een aanpalend bosperceel (gunstige staat van 
instandhouding van de lokale of regionale populatie is niet het geding). Betreft het echter 
een klein landgoed in een zeer open polderlandschap waar sinds jaar en dag één paar 
bosuilen is gevestigd en het dus het enige lokale broedpaar bosuilen betreft, dan bedreigt 
het (hypothetisch) verwijderen van dat landgoed het lokale paar bosuilen zodanig dat de 
gunstige staat van instandhouding (lokaal / regionaal) in het geding kan zijn. Het paar kan 
niet opschuiven naar aanpalend habitat; hooguit over een aanzienlijke afstand wat als risico 
met zich meebrengt dat daar (in het eerste geschikte habitat op de aanzienlijke afstand) al 
een paar bosuilen aanwezig is. 
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Categorie 5 soorten vormen geen doelsoorten van de huidige natuurwaardenkaart omdat 
aanwezigheid van deze soorten in de gemeente Naarden naar verwachting zelden tot nooit 
zal leiden tot een bovengenoemde uitzonderingssituatie waarin het nest van één van deze 
soorten toch ineens jaarrond beschermd is (ruimtelijke ingrepen zijn dus vrijwel altijd 
mogelijk zonder ontheffing van de Flora- en faunawet door te handelen buiten het 
broedseizoen). Evenwel wordt hieronder een tabel gepresenteerd met alle soorten uit de 
landelijke lijst van 34 soorten die in Naarden tot broeden komen met een indicatie van 
voorkomen, eventuele Rode Lijst-status en de voornaamste broedgebieden binnen de 
gemeente. 
 
Tabel 4.1 Soorten broedvogels waarvan de nesten doorgaans niet jaarrond beschermd zijn, maar 

waarvan inventarisatie ‘gewenst’ is, voorkomend binnen de gemeente Naarden. Rode 
Lijst (RL): GE = ‘gevoelig’, KW = ‘kwetsbaar’. 

 Indicatie van voorkomen: 
Talrijk =  >50 broedparen. 

 Vrij talrijk =  16-50 broedparen. 
 Vrij zeldzaam = 6-15 broedparen. 
 (Zeer) Zeldzaam = 1-5 broedparen. 
 

soort voorkomen RL voornaamste leefgebieden 
Blauwe reiger talrijk, maar lokaal  Kolonie in het Naardermeer 
Boerenzwaluw talrijk GE Stallen en schuren in het buitengebied, natte 

onderdoorgangen (ophaalbruggen e.d.) 
Bonte vliegenvanger vrij zeldzaam  Bossen ten oosten v/d A1 (met name omgeving 

Oud Naarden) 
Boomklever talrijk  Grote parken en tuinen, villawijken, bossen ten 

oosten v/d A1 
Boomkruiper talrijk  Naardermeer, Naarderbos, vestingwallen, 

parken, villawijken, bossen ten oosten v/d A1 
Bosuil vrij talrijk  Naardermeer, bossen ten oosten v/d A1 
Ekster talrijk  Bomen en bosschages in open gebied, grote 

tuinen en parken, sportvelden 
Gekraagde roodstaart vrij zeldzaam  Naardermeer, enkele landgoederen ten oosten 

v/d A1 (o.a. Oud Naarden) 
Glanskop talrijk  (loof)bossen ten oosten v/d A1 
Grauwe 
vliegenvanger 

vrij talrijk GE Naardermeer, enkele landgoederen ten oosten 
v/d A1 (o.a. De Beek en Oud Naarden) 

Groene specht vrij zeldzaam KW Landerijen en bossen ten oosten v/d A1 
Grote bonte specht talrijk  Naardermeer, Naarderbos, vestingwallen, 

parken, villawijken, bossen ten oosten v/d A1 
Huiszwaluw talrijk, maar lokaal GE Naarden-Vesting en boerderijen buitengebied 
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IJsvogel vrij zeldzaam  Na strenge winters zeldzaam, na een serie 

zachte winters vrij talrijk, maar doorgaans 10-15 
paren (vrij zeldzaam), langs grote en kleine 
watergangen 

Kleine bonte specht vrij zeldzaam  Naardermeer en bossen ten oosten v/d A1 
Koolmees talrijk  Bossen, parken, tuinen, boerenerven, opgaande 

beplanting in het buitengebied 
Oeverzwaluw talrijk, maar lokaal  Naarderbos, Oostdijk en Naardermeent 

(kolonies) 
Pimpelmees talrijk  Bossen, parken, tuinen, boerenerven, opgaande 

beplanting in het buitengebied 
Raaf zeer zeldzaam  1 broedpaar aanwezig in het moerasbos van het 

Naardermeer 
Spreeuw talrijk  Bossen, parken, tuinen, boerenerven, 

gebouwen in het buitengebied, nabij voldoende 
grasland 

Torenvalk vrij zeldzaam  Open agrarische gebieden in het westen 
Zwarte kraai talrijk  Bomen en bosschages in open gebied, grote 

tuinen en parken, bosranden 
Zwarte mees vrij zeldzaam  naaldbospercelen ten oosten v/d A1 
Zwarte roodstaart vrij zeldzaam  Enkele boerenerven en bedrijventerreinen (o.a. 

Naarden International) 
Zwarte specht zeldzaam  Enkele paren ten oosten v/d A1 

 
 

 4.8 Grondgebonden zoogdieren 

In de gemeente Naarden komen drie strikt beschermde soorten zoogdieren voor: 
boommarter, eekhoorn en waterspitsmuis. Daarnaast is een drietal soorten niet (meer) 
permanent aanwezig binnen de gemeente Naarden (edelhert, das) dan wel de actuele status 
is niet geheel duidelijk (otter). Deze soorten komen kort aan de orde onder de drie 
soortteksten van de permanent aanwezige strikt beschermde soorten. Noordse woelmuis is 
in de jaren ’70 van de vorige eeuw verdwenen uit het Naardermeer, als gevolg van een 
veranderend biotoop (meer moerasbos) en de (daaraan gelieerde) toename van de 
concurrentiekrachtige aardmuis. 
 
Behalve de strikt beschermde doelsoorten van deze studie komen in de gemeente Naarden 
nog de volgende algemene beschermde (Ffw Tabel 1) soorten grondgebonden zoogdieren 
voor: egel, mol, gewone bosspitsmuis, tweekleurige bosspitsmuis, dwergspitsmuis, 
huisspitsmuis, haas, konijn (RL GE), rosse woelmuis, woelrat, veldmuis, aardmuis, 
dwergmuis, bosmuis, wezel (RL GE), hermelijn (RL GE), bunzing, vos en ree. 
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Boommarter Martes martes Ffw Tabel 3 –  HR V – RL KW 
omschrijving Grote marter met bruine vacht en een gelige, soms witte keelvlek 

die door kan lopen tot op de poten. Boommarter heeft relatief 
grote oren met een lichte rand. Te onderscheiden van steenmarter 
(Martes foina) door de donkere (grijzige) ondervacht. De 
ondervacht is bij de steenmarter duidelijk licht (wit). 

biotoop Gemengd loof- en naaldbos waarin bomen met (spechten)holten 
voorkomen. Boommarters komen ook voor in moerasbossen en 
kleinere bossen in meer open gebied. Dit zijn wel bosjes in de 
(ruimere) omgeving van de grotere aaneengesloten bosgebieden 
waar een zich voortplantende populatie bevindt. Boommarters 
hebben een eigen territorium dat overlapt met territoria van andere 
exemplaren. Binnen een territorium heeft een dier diverse 
slaapplaatsen. Het grootbrengen van jongen gebeurt vooral in 
holle bomen. Zowel bossen als open gebieden worden gebruikt 
als foerageergebied. Jonge dieren kunnen op zoek naar nieuw 
leefgebied grote afstanden afleggen. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Boommarters planten zich voort in het Naardermeer waarmee het 

binnen de gemeente Naarden een kerngebied voor de soort is. 
Verder zijn er enkele waarnemingen van de boscomplexen in het 
oosten. Of de soort zich hier (inmiddels) voortplant, is niet bekend. 
Vermoedelijk is het ‘overloopgebied’ van de soort vanuit de 
zuidelijker op de Gooise Stuwwal gelegen kerngebieden 
(Utrechtse Heuvelrug). 

verspreiding Nederland Boommarters komen vooral voor op de Utrechtse Heuvelrug, de 
Veluwe en in de Drents-Friese Wouden. Ook de IJsselmeer-
polders worden de laatste jaren gekoloniseerd. Waarschijnlijk is 
ook een westelijke vaste populatie aanwezig in de Kennemer-
duinen. De laatste tijd worden met ‘cameravallen’ steeds vaker 
boommarters ontdekt op plaatsen waarvan gedacht werd dat ze er 
niet (meer) voorkwamen, bijvoorbeeld in Noord-Brabant en de 
Achterhoek (website Zoogdiervereniging, 2009). 

aanbevelingen Een belangrijke maatregel is het zoneren van recreatie in 
leefgebied van de boommarter en het ontoegankelijk houden / 
maken van geschikt voortplantingsbiotoop. Ontsnipperende 
maatregelen aan en rond (rijks)wegen zijn van belang om 
verkeerssterfte terug te dringen en het landschap toegankelijker te 
maken. 
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Eekhoorn Sciurus vulgaris Ffw Tabel 2 
omschrijving De eekhoorn heeft een pluimstaart, gepluimde oren, grote ogen 

en lange tenen met lange, scherpe nagels. De kleur van rug en 
staart is rood of donkerbruin, de buik is wit. 

biotoop Het natuurlijk habitat is loofbos, naaldbos of gemengd bos. 
Eekhoorns komen ook voor in tuinen, parken en houtwallen in de 
buurt van bos. Ouder bos is geschikter dan jong bos omdat daar 
meer voedsel en nestgelegenheid is. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden De eekhoorn komt aaneengesloten voor in de boscomplexen van 

het oostelijk deel van Naarden en is hier relatief talrijk door de 
grote variatie binnen de bossen en het grote aandeel oud loofhout 
met hier en daar naaldbospercelen. Op de vestingwallen en in het 
Naardermeer is de soort schaars (veel vrij jong loofhout in plaats 
van oud, gemengd bos). Nu en dan duikt de soort ook op in grote 
tuinen en parken van het Rembrandtkwartier, langs de Verlengde 
Fortlaan en Vierhoven, meestal als zwerver in najaar en winter. 

verspreiding Nederland De eekhoorn komt verspreid in Nederland voor, met name in 
bosrijke delen van Drenthe, Overijssel, Utrecht, Gelderland, 
Noord-Brabant en Limburg. Ook in de duinen van Noord- en Zuid-
Holland komen eekhoorns voor. 

aanbevelingen Het verbinden van bosgebieden en bosplantsoenen kan de 
toegankelijkheid en geschiktheid als leefgebied verbeteren. 
Enkelvoudige bomenrijen met elkaar rakende boomkronen zijn 
reeds geschikte verbindende elementen. Spaarzame hiaten in 
bomenrijen worden – hoewel niet ideaal – ook wel via de grond 
overgestoken. Als onderbrekingen in de groenverbindingen 
daarom niet voorkomen kunnen worden, is dat nog geen reden 
om af te zien van het aanleggen van de groenverbinding. 

 
 

Waterspitsmuis Neomys fodiens Ffw Tabel 3 – RL KW 
omschrijving Grote spitsmuis. De rug is donkergrijs tot zwart gekleurd. De 

buikzijde is (vaak) wit met een duidelijke kleurscheiding met de 
donkere bovenzijde (geen kleurovergangszone). Bij de oren is 
vaak een plukje witte haartjes aanwezig. Op de staart en poten 
zijn rijen stijve haren aanwezig en tussen de tenen zitten 
zwemvliezen. Hiermee is de soort in staat zich snel en behendig in 
water voort te bewegen. 

biotoop Allerlei natte en waterrijke gebieden, waaronder rietlanden, 
laagveenmoerassen, broekbossen en beken. Helder en schoon 
water is een vereiste (gevarieerd voedsel); stroming (kwel) heeft 
de voorkeur (blijft langer open bij vorst). 
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gebruik leefgebied De waterspitsmuis is sterk aan water gebonden (met uitzondering 

van Texel) en heeft zijn leefgebied vaak in een smalle band 
parallel aan de oever. Hier leeft de soort in (zelf gegraven) gangen 
en holen. Prooidieren worden veelal in het water gevangen en 
bestaan uit vissen, amfibieën, slakken, insectenlarven, 
kreeftachtigen en wormen. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden De waterspitsmuis komt voor in het Naardermeer, het zuidelijk 

deel van de Keverdijksche Overscheensche Polder en de 
Gooimeerkust. Bij Fort Ronduit, in de Tankval en rond het 
Naarderbos is eveneens lokaal geschikt leefgebied aanwezig, 
maar waarnemingen van deze terreinen ontbreken. Het 
voorkomen van deze soort in Naarden is onvoldoende bekend. 

verspreiding Nederland Verspreid in Nederland maar overal zeldzaam. Lokale 
kerngebieden in waterrijke delen in Holland-Utrecht, Friesland en 
Noord-West Overijssel. 

aanbevelingen Om goed zicht te krijgen op de werkelijke verspreiding van de 
waterspitsmuis dient vallenonderzoek te worden uitgevoerd. 
Aanvullend kunnen braakballen worden onderzocht, bij voorkeur 
van kerkuil. 

 
Naast de drie boven beschreven soorten die permanent in de gemeente Naarden verblijven 
en zich hier ook succesvol voortplanten, is nog een drietal andere strikt beschermde soorten 
zoogdieren incidenteel in de gemeente Naarden waargenomen. 
 
In oktober 2009 is een dood edelhert langs de spoorlijn Naarden-Weesp in het Naardermeer 
gevonden (treinslachtoffer). Deze opmerkelijke waarneming (de Oostvaardersplassen en 
Veluwe vormen de dichtstbijzijnde leefgebieden) betrof een zwervend mannelijk exemplaar 
van onbekende afkomst. 
 
In juni 2010 is voor het eerst in 30 jaar weer een otter gesignaleerd in het Naardermeer. Het 
bewijs werd geleverd door een fotoval. Begin september 2011 is langs de Bloklaan in 
Loosdrecht een dode otter gevonden. Hoewel het mogelijk dezelfde otter betreft (het gaat 
immers om hetzelfde leefgebied: de Vechtplassen) liggen de waarneemplekken ca. 10 km 
uit elkaar. Het is dus niet uitgesloten dat er (inmiddels weer) verschillende otters in de 
Vechtplassen leven. 
 
In de NDFF en op www.zoogdieratlas.nl wordt melding gemaakt van enkele waarnemingen 
van de das in het Naarderbos in 2002 en 2003. Na 2003 is de soort hier niet meer 
vastgesteld. In de jaren vóór 2002 was de das nog aanwezig op het geïsoleerde terrein van 
de Kruitfabriek te Muiden (5 km westelijker). De overige drie meldingen van zwervende 
exemplaren betreffen incidentele waarnemingen (al dan niet van verkeersslachtoffers op de 
A1). Dat zich anno 2011 permanent dassen binnen de gemeentegrens van Naarden 
bevinden, wordt onwaarschijnlijk geacht. De soort breidt zich in het Gooi echter gestaag uit 
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vanuit het zuiden (met landgoed Einde Gooi als bron in de tachtiger jaren) en kan wellicht op 
(korte) termijn ook de voor dassen geschikte landgoederen in het oosten van Naarden 
bereiken. 
 
 

 4.9 Vleermuizen 

Binnen de gemeente Naarden is het actuele voorkomen bekend van negen soorten 
vleermuizen: baardvleermuis, franjestaart, gewone dwergvleermuis, gewone 
grootoorvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en 
watervleermuis. De gewone dwergvleermuis is veruit de talrijkste soort, die nagenoeg overal 
in de bebouwde kom, langs watergangen, in bossen en het buitengebied kan worden 
waargenomen. Evenwel is het aantal waarnemingen van deze soort in databases relatief 
gering en is het verspreidingsbeeld van sommige soorten in Naarden zelfs ronduit onbekend 
(bijvoorbeeld de zomerverspreiding van baardvleermuis en franjestaart: komen deze soorten 
’s zomers überhaupt wel voor in Naarden?). Ook over het gebruik van bomenrijen als 
vliegroute om tussen belangrijke jachtgebieden en kolonie- en/of winterverblijfplaatsen te 
migreren is weinig bekend. Voor alle soorten vleermuizen wordt daarom aanbevolen het 
voorkomen in de gemeente Naarden nader te onderzoeken (dit is verder niet opgenomen als 
afzonderlijke aanbeveling in de onderstaande profielen per soort). Inventarisatie is 
noodzakelijk omdat vleermuizen een zeer relevante soortengroep vormen in het kader van 
de natuurwetgeving. 
 
Naarden is op verschillende manieren van groot belang voor vleermuizen. Vaste 
verblijfplaatsen van gebouwbewonende soorten (met name gewone dwergvleermuis, 
laatvlieger en gewone grootoorvleermuis) zijn aanwezig en te verwachten in Naarden-
Vesting en de overige woonwijken. Veel landgoederen en bossen in het oosten herbergen 
kolonies van boombewonende soorten (met name watervleermuis, rosse vleermuis en 
gewone grootoorvleermuis) en talrijke paarplaatsen van rosse vleermuis en ruige 
dwergvleermuis. Het Naardermeer, Gooimeer, de vestinggrachten, de Naardertrekvaart en 
diverse kleinere watergangen vormen belangrijke foerageergebieden en vliegroutes voor 
rosse vleermuis respectievelijk meervleermuis (de relatief grotere wateren) en 
watervleermuis, gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis (vooral de relatief kleinere 
wateren). In Bijlage 2 is de eind 2011 vastgestelde Waardevolle Bomenkaart opgenomen, 
waarin een groot aantal lijnvormige elementen is weergegeven in een deel van de gemeente 
(met name binnen de bebouwde kom) die potentiële (jacht)routes voor vleermuizen vormen. 
In de bossen tenslotte wordt gefoerageerd door baardvleermuis (waarschijnlijk; bevestigde 
waarnemingen betreffen uitsluitend overwinterende exemplaren in de vestingwerken), 
gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis en in de parken, tuinen en open 
gebieden door gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. 
 
Naast de belangrijke functie van de gemeente Naarden als zomerleefgebied voor 
vleermuizen zijn diverse vestingwerken (met name drie kazematten van Naarden-Vesting: 
Promers, Oranje en Oud Molen) ook van groot belang als overwinteringslocatie voor een 
aantal soorten vleermuizen, met name baardvleermuis, watervleermuis en gewone 
grootoorvleermuis (zie tabel 4.2). Incidenteel overwinteren ook meervleermuis, franjestaart 
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en gewone dwergvleermuis in deze bouwwerken. In het verleden (t/m 1965) is zelfs de 
tegenwoordig landelijk zeer zeldzame vale vleermuis overwinterend in de vestingwerken 
aangetroffen. Tegenwoordig is deze zeer grote vleermuissoort definitief uitgestorven 
(afwezig) in de regio. De franjestaart werd lange tijd (vanaf 1971) niet meer in Naarden 
waargenomen, maar in de periode 2000-2005 overwinterde er weer een exemplaar in de 
kazematten. Verwacht wordt dat deze soort op termijn weer regelmatiger in de gemeente 
Naarden zal overwinteren (soort neemt lokaal flink toe in Nederland). 
 
Tabel 4.2 Totaal aantal overwinterende vleermuizen in de kazematten van Naarden-Vesting in 

1957-2010 (bron: Jansen et al., 2010 / De Wijs, 1999). 
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1957 25 3 2 4 0 0 6 
1958 20 0 2 8 0 0 2 
1959 26 1 4 21 0 0 4 
1960 30 0 7 10 0 0 6 
1961 29 0 2 9 0 1 4 
1962 24 0 1 9 0 0 0 
1963 15 1 1 11 0 0 1 
1964 21 3 1 15 0 0 4 
1965 24 0 1 3 0 0 2 
1966 29 0 0 14 0 1 3 
1970 6 0 0 17 0 0 1 
1971 4 1 0 15 0 0 2 
1975 3 0 0 8 0 0 2 
1976 2 0 0 3 0 0 0 
1977 2 0 0 2 0 0 0 
1978 2 0 0 5 0 0 0 
1979 1 0 0 3 0 0 4 
1980 0 0 0 4 0 0 1 
1981 2 0 0 11 0 0 2 
1982 1 0 0 6 0 0 0 
1983 0 0 0 7 0 0 2 
1985 0 0 0 11 0 0 1 
1987 0 0 0 8 0 0 3 
1988 0 0 0 10 0 0 1 
1989 0 0 0 15 0 0 1 
1990 0 0 0 5 0 1 0 
1991 0 0 0 8 0 0 2 
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1992 0 0 0 10 1 0 3 
1993 0 0 0 21 0 1 4 
1994 0 0 0 19 1 0 3 
1995 1 0 0 11 0 0 4 
1996 6 0 0 17 0 0 4 
1997 4 0 0 8 0 0 3 
1998 8 0 0 9 0 0 6 
1999 3 0 0 29 0 0 2 
2000/05 <8* 1* 0 <29* 1* 0 <6* 
2010 15 0 0 14 0 0 6 

* = maximum aantal in de periode 2000-2005. 
 
 

 
� Baardvleermuis  
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Baardvleermuis  Myotis mystacinus Ffw Tabel 3 – HR IV  
omschrijving Kleine vleermuis met lichte buikzijde en grijsbruine rug. De snoet, 

oren en armen zijn diep donkerbruin tot bijna zwart. De oren zijn 
iets hoekig gevormd en enigszins opwippend. De armen en 
voeten zijn tenger gebouwd. 

biotoop  Bosrijke gebieden. 
gebruik leefgebied De baardvleermuis is een in Nederland sterk aan bossen en 

besloten landschappen gebonden soort. De soort verblijft op 
zolders, in (kerk)torens, achter gevelbetimmering en in bomen. 
Overwintering vindt plaats in forten, bunkers, kelders, grotten e.d. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden De baardvleermuis verblijft voor overwintering in de kazematten in 

Naarden-Vesting in een redelijk aantal van 15 (telling 2010). In de 
jaren zestig ging het nog om maximaal 30 exemplaren, maar in de 
jaren tachtig negentig is de soort een lange reeks van jaren 
geheel afwezig geweest. Sinds 1995 is de soort weer aanwezig en 
in geleidelijk toenemend aantal. Het is niet uitgesloten dat ook in 
de zomer dieren in de gemeente aanwezig zijn, bijvoorbeeld in 
boomholten op de landgoederen in het oosten (Oud Naarden, 
etc.). Zomerwaarnemingen ontbreken echter in Naarden en zijn 
ook in de rest van het Gooi een uitzondering. 

verspreiding Nederland De baardvleermuis wordt in de winter verspreid in Nederland 
aangetroffen. Het aantal waarnemingen uit het zomerseizoen is 
vrij beperkt en verspreid over de bosrijke delen van voornamelijk 
Oost- en Zuid-Nederland. 

aanbevelingen Werkzaamheden aan forten, vestingwerken en andere (mogelijke) 
verblijfplaatsen dienen altijd in overleg met de lokale 
vleermuisdeskundigen te worden gepland en uitgevoerd. 

 
 

Franjestaart Myotis nattereri Ffw Tabel 3 – HR IV  
omschrijving Middelgrote vleermuis met opvallend lichte (vaak witte) buikzijde 

en bruingrijze bovenzijde. De oren zijn relatief groot, laag 
geplaatst, zichtbaar dooraderd en hebben een duidelijke 
schoenlepelvorm. De armen zijn vaak paarsig tot donkerbruin 
getint. 

biotoop  Kleinschalig landschap, veelal in bosrijke omgeving. 
gebruik leefgebied Over het gebruik van het leefgebied door de franjestaart in 

Nederland is nog weinig bekend. De soort wordt foeragerend 
waargenomen in bossen, boven en in de nabijheid van (kleine) 
wateren, langs weilanden en bij open (koeien)stallen. 
Zomerverblijfplaatsen zijn bekend van bomen en bebouwing. De 
soort overwintert in groeven, ijskelders, forten e.d. 

aard populatie Natuurlijk. 
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verspreiding Naarden De soort overwintert sporadisch in de kazematten van Naarden-
Vesting (in 2000-2005 voor het eerst weer een exemplaar sinds 
1971). Of de soort ook ’s zomers in de gemeente verblijft, is 
onbekend. De soort is te verwachten op de landgoederen in het 
oosten. Vooral De Beek en Oud Naarden hebben potenties voor 
de soort. Deze landgoederen vertonen enige overeenkomst met 
landgoed Einde Gooi ten zuiden van Hilversum waar een zeer 
grote kolonie (>150 exemplaren) van deze soort aanwezig is in 
oude beuken. 

verspreiding Nederland In het zomerseizoen wordt de franjestaart vooral in Zuid- en Oost-
Nederland waargenomen. Overwinterende dieren worden 
verspreid in Nederland aangetroffen.  

aanbevelingen Werkzaamheden aan forten, vestingwerken en andere (mogelijke) 
verblijfplaatsen dienen altijd in overleg met de lokale 
vleermuisdeskundigen te worden gepland en uitgevoerd. 

 
 

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus Ffw Tabel 3 – HR IV  
omschrijving Kleine vleermuis met donkere (rood)bruine bovenzijde en licht- tot 

geelbruine onderzijde. Het gezicht en oren zijn meestal 
donkerbruin gekleurd (als een masker). 

biotoop De gewone dwergvleermuis is bij uitstek een soort van stedelijk en 
bebouwd gebied. De soort maakt gebruik van woningen, zieken- 
en verpleeghuizen, kantoren en andere gebouwen als 
verblijfplaats, zowel in de zomer als in de winter. In stedelijke 
gebieden vormen tuinen, parken en waterpartijen de belangrijkste 
foerageergebieden. Het biotoop in het buitengebied wordt 
gevormd door met name bomenrijen, bosschages, waterpartijen 
met enige beschutting (zoals bomen of struweel op de oever) en 
halfopen boerenerven of parkachtige landschappen. In zeer open 
landelijke gebieden wordt deze soort slechts weinig aangetroffen. 
De soort tolereert in de stedelijke omgeving redelijke lichtniveaus.  

gebruik leefgebied Kolonies en individuele dieren maken gebruik van een netwerk 
van verblijfplaatsen, waartussen gedurende het jaar regelmatig 
wordt gewisseld. Aantallen dieren in kraamgroepen in bebouwing 
variëren van enkele tientallen tot enkele 100-den dieren bestaan. 
In paartijd (augustus-oktober) bezetten mannetjes territoria en 
verblijven vaak meerdere vrouwtjes in een paarverblijf. De 
winterverblijven zijn, in tegenstelling tot andere soorten 
vleermuizen, vaak relatief droog met wisselende klimatologische 
omstandigheden (bijvoorbeeld spouwmuren). De dieren 
overwinteren individueel of in grote groepen op korte afstand (tot 
enkele tientallen kilometers) van het zomerleefgebied. Gewone 
dwergvleermuis wordt slechts in lage aantallen in groeves, 
bunkers en dergelijke aantroffen. 
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aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Algemeen en overal voorkomend. Grote concentraties van 

foeragerende dieren worden vooral aangetroffen in groengebieden 
met waterpartijen, bijvoorbeeld de periferie van het Naardermeer, 
de vestingwallen en de villawijken. Kraamkolonies zijn aanwezig in 
Naarden-Vesting en Vierhoven (Prinses Marijkehof) en worden 
verder verwacht in alle woonwijken, vooral in de directe omgeving 
van groengebieden binnen (parken etc.) en buiten het stedelijk 
gebied (landgoederen etc.). Het woongedeelte van het 
Naarderbos, Tuindorp Keverdijk, De Fortlanden, het 
Rembandtkwartier: overal in deze en andere wijken bevinden zich 
potentiële verblijfplaatsen in de vorm van open stootvoegen naar 
de spouwmuren, dakbetimmeringen, losse loodslappen langs 
schoorstenen, afstaande nokpannen etc. etc. waarachter zich 
kolonies kunnen bevinden. 

verspreiding Nederland Algemeen en talrijk in heel Nederland, met uitzondering van de 
Waddeneilanden en zeer open agrarische gebieden. 

aanbevelingen Voorafgaand aan het slopen of renoveren van bebouwing dient 
altijd onderzoek te worden gedaan naar gebruik als verblijfplaats 
door vleermuizen. Dit geldt ook voor andere ingrepen als gevolg 
waarvan verblijfplaatsen ongeschikt worden, zoals het plaatsen 
van (sterke) verlichting en het kappen van bomen rond 
bebouwing. Hetzelfde geldt voor belangrijke vliegroutes; deze 
kunnen van groot belang zijn voor het functioneren van 
kolonielocaties. 

 
 

Gewone 
grootoorvleermuis 

Plecotus auritus Ffw Tabel 3 – HR IV  

omschrijving Middelgrote, bruingekleurde vleermuis met lichtbruine tot gele 
buikzijde. De oren zijn opvallend lang (circa drievijfde van de 
lichaamslengte) en het gezicht typisch knobbelig met naar voor 
gerichte grote neusgaten. 

biotoop Kleinschalig landschap, bossen en bebouwde omgeving. 
gebruik leefgebied Binnen het leefgebied maakt de gewone grootoorvleermuis 

gebruik van bebouwing als verblijfplaats, waaronder (kerk)zolders, 
ruimte achter betimmering, spouwmuren en onder dakpannen. 
Daarnaast maakt de grootoorvleermuis ook graag gebruik van 
bomen (holten, spleten, ruimte achter schors) en vleermuiskasten. 

aard populatie Natuurlijk. 



76 

 
verspreiding Naarden Overwintert in vrij klein aantal in de kazematten (ca. 6 

exemplaren) en voorheen ook incidenteel in Fort Ronduit 
(tegenwoordig wordt het fort teveel gebruikt voor menselijke 
activiteiten die moeilijk verenigbaar zijn met de aanwezigheid van 
vleermuizen). Over het voorkomen in de zomerperiode is vrijwel 
niets bekend. Waarnemingen ontbreken, ook nagenoeg voor de 
rest van het Gooi. Verwacht wordt echter dat vooral de grotere 
groengebieden in het oosten gebruikt worden als foerageergebied. 
Ook rijk begroeide tuinen en begraafplaatsen kunnen gebruikt 
worden als foerageergebied. In en rond deze gebieden kunnen in 
lanen en clusters van oude beuken en eiken tevens 
kraamgroepen aanwezig zijn. Meest in aanmerking hiervoor lijken 
te komen De Beek, Oud Naarden en St. Michaël (met o.a. het als 
verblijfplaats geschikt ogende kerkje). 

verspreiding Nederland Algemeen (maar relatief weinig geregistreerd); verspreid over heel 
Nederland met een accent op de bosrijke regio’s. 

aanbevelingen Voorafgaand aan het slopen of renoveren van bebouwing dient 
altijd onderzoek te worden gedaan naar gebruik als verblijfplaats 
door vleermuizen. Dit geldt ook voor andere ingrepen als gevolg 
waarvan verblijfplaatsen ongeschikt worden, als het plaatsen van 
verlichting en het kappen van bomen rond bebouwing. 
Voorafgaand aan werkzaamheden aan en rond bomen dient het 
belang van deze bomen voor vleermuizen te worden vastgesteld. 

 
 

  
� Gewone dwergvleermuis          � Gewone grootoorvleermuis 
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Laatvlieger Eptesicus serotinus Ffw Tabel 3 – HR IV – RL KW 
omschrijving Grote vleermuis met overwegend donkere, bruine bovenzijde en 

iets lichtere buikzijde. De huid is donkerbruin-zwart. De soort heeft 
brede vleugels. 

biotoop Kleinschalig, agrarisch of bosrijk gebied (bijvoorbeeld 
coulissenlandschap), veel in de omgeving van (lint)bebouwing en 
aan stadsranden (in parken of groengordels). Ook relatief veel in 
waterrijke en open poldergebieden. 

gebruik leefgebied De soort maakt zowel in de zomer als in de winter gebruik van 
hetzelfde type bebouwing als verblijfplaats, waaronder (oude) 
huizen, kerken en hoogbouw. Hier worden kraamgroepen tot 
enkele tientallen dieren gevormd, de mannetjes leven in kleinere 
groepen of solitair. Overwintert binnen of op korte afstand van het 
zomerleefgebied. Voedt zich met grotere insecten en kevers en 
wordt dan ook vaak foeragerend waargenomen boven 
paardenweitjes (mestkevers). 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden Over het voorkomen van de soort in Naarden is weinig bekend, al 

zijn er verblijfplaatsen bekend uit Naarden-Vesting (actuele 
situatie onbekend). Ook de schoorsteenpijp van het voormalige 
zwembad vormde (vormt?) een verblijfplaats van de soort (zie 
onder rosse vleermuis). Aangezien de soort in veel gebieden in de 
gemeente foeragerend is waargenomen (relatief veel rond het 
Naardermeer, in het Naarderbos, op de vestingwallen, langs de 
Karnemelksloot, en op de landgoederen in het oosten; het minst in 
stedelijk gebied zonder groen zoals het industrieterrein en delen 
van woonwijken ver weg van de stadsrand in het 
Rembrandtkwartier etc.), moeten er ook diverse kolonies buiten 
Naarden-Vesting aanwezig zijn (de soort foerageert doorgaans 
niet ver van de verblijfplaats). Potentiële verblijfplaatsen zijn de 
huizen aan de randen van nagenoeg alle woonwijken en de 
boerderijen in de Overscheensche Berger- en Meentpolder en de 
Keverdijksche Overscheensche Polder. 

verspreiding Nederland Vrij algemeen tot algemeen in heel Nederland, maar de laatste 
jaren afnemend (voedselgebrek?). 

aanbevelingen Voorafgaand aan het slopen of renoveren van bebouwing dient 
altijd onderzoek te worden gedaan naar gebruik als verblijfplaats 
door vleermuizen. Dit geldt ook voor andere ingrepen als gevolg 
waarvan verblijfplaatsen ongeschikt worden, als het plaatsen van 
verlichting en het kappen van bomen rond bebouwing. 
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Meervleermuis Myotis dasycneme Ffw Tabel 3 – HR II en IV  
omschrijving Vrij grote vleermuis met donker grijsbruine rugvacht en lichte 

grijswitte buikvacht. Kenmerkend zijn de grote knobbels op de 
donkere snuit, de grote voeten en de zwaar gebouwde armen.  

biotoop  De meervleermuis komt in Nederland voor in laag Nederland. Hier 
foerageert de soort boven groot open water, brede watergangen, 
moerassen en (vochtige) weilanden. Verblijfplaatsen zijn aanwezig 
in bebouwing met name rijtjeshuizen. 

gebruik leefgebied In het zomerseizoen verblijven kraamgroepen van de 
meervleermuis veelal in de directe omgeving van geschikte 
foerageergebieden, waaronder het IJmeer en het Noord- en Zuid-
Hollands veenweidegebied. De vleermuizen maken gebruik van 
vaarten en watergangen als vliegroute en foerageergebied. De 
Nederlandse dieren overwinteren voor een deel in eigen land, 
waaronder in bunkers in de duinen en in grotten in Zuid-Limburg. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden De soort overwintert incidenteel in de kazematten van Naarden-

Vesting. Zomerverblijven in de gemeente Naarden zijn niet 
bekend. Deze worden ook niet verwacht omdat de soort slechts 
weinig is waargenomen boven het nabij gelegen en geschikt 
lijkende Gooimeer. Boven het Naardermeer en de vestinggrachten 
wordt wel regelmatig gefoerageerd, maar deze exemplaren zijn 
naar verwachting afkomstig van (een) kolonie(s) ten westen van 
Naarden. In ieder geval gebruiken de meervleermuizen die boven 
de vestinggrachten jagen de Naardertrekvaart als vliegroute. Deze 
vliegroute is in 2005 terug gevolgd tot het Amsterdam-Rijnkanaal 
bij Diemen zodat de kolonieplaats wellicht nóg westelijker ligt 
(Brandjes et al., 2005). De weinige waarnemingen boven het 
Gooimeer zijn gedaan ter hoogte van het Naarderbos, Oud 
Valkeveen en de Eukenberg. 

verspreiding Nederland Vrij algemeen in laag Nederland (veenweidegebied van Noord- en 
Zuid-Holland, Noordwest-Overijssel en Friesland). 

aanbevelingen Voorafgaand aan het slopen of renoveren van bebouwing dient 
altijd onderzoek te worden gedaan naar gebruik als verblijfplaats 
door vleermuizen. Dit geldt ook voor andere ingrepen als gevolg 
waarvan verblijfplaatsen ongeschikt worden, als het plaatsen van 
verlichting en het kappen van bomen rond bebouwing. Specifiek 
voor de watergebonden vleermuizen (watervleermuis, meer-
vleermuis en in zekere zin ruige dwergvleermuis) geldt dat (zeer) 
terughoudend dient om te worden gegaan met verlichting om en 
nabij watergangen. 
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� Meervleermuis          � Laatvlieger 

 
 

Rosse vleermuis Nyctalus noctula Ffw Tabel 3 – HR IV – RL KW 
omschrijving Grote vleermuis met opvallend gladde, glanzende rugvacht. De 

bovenzijde is bruin en buikzijde lichtbruin. De vleugels zijn smal, 
waardoor deze soort zeer wendbaar kan vliegen.  

biotoop Bosrijke gebieden (loofbos) en grote, oude parken in de nabijheid 
van moerassen en grote wateren. 

gebruik leefgebied De rosse vleermuis verblijft jaarrond in boomholten, veelal van 
dikwandige boomsoorten (beuk, eik). De vrouwtjes leven ’s 
zomers in kraamgroepen (tot enkele honderden exemplaren), de 
mannetjes leven solitair of in kleine mannengroepen. Vanaf 
augustus bezetten mannetjes paarterritoria. Rosse vleermuizen 
foerageren boven open, natte gebieden. Het zijn krachtige 
vliegers: ze kunnen tot enkele tientallen kilometers van de 
verblijfplaatsen jagen. Kunnen ook erg hoog vliegen (op 
vliegroute). 

aard populatie Natuurlijk. 
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verspreiding Naarden Verblijfplaatsen in oude bomen zijn bekend van landgoed De Beek 

en Oud Naarden. Vermoedelijk zijn deze ook te vinden op andere 
landgoederen in het oosten. Verder verkreeg Naarden landelijke 
bekendheid door de enige bekende kraamkolonie van rosse 
vleermuizen in een bouwwerk te herbergen: de schoorsteenpijp 
van het oude zwembad. In de hoogtijdagen van deze kolonie 
bedroeg het aantal rosse vleermuizen in de pijp 180 (en 20 
laatvliegers). Het is niet bekend of en hoeveel rosse vleermuizen 
momenteel nog in de pijp verblijven. Overvliegend en foeragerend 
wordt de soort boven de hele gemeente waargenomen met een 
concentratie van waarnemingen boven en rond het Naardermeer, 
het Naarderbos, Naarden-Vesting (grachten en stad) en 
Vierhoven (= kortste route landgoederen / zwembadpijp ! 
Naardermeer). 

verspreiding Nederland Vrij algemeen in bosrijke delen van Nederland. 
aanbevelingen Voorafgaand aan werkzaamheden aan en rond bomen dient het 

belang van deze bomen voor vleermuizen te worden vastgesteld. 
Het ophangen van kasten kan rosse vleermuizen aantrekken op 
locaties waar deze momenteel niet voorkomen. Geschikte locaties 
zijn bijvoorbeeld begraafplaatsen met oude bomen. 

 
 

 
� Rosse vleermuis 
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Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii Ffw Tabel 3 – HR IV 
omschrijving Kleine vleermuis met donkere (rood)bruine bovenzijde en iets 

lichter gekleurde onderzijde. Het gezicht en oren zijn donker 
gekleurd, maar vrij weinig tot geen contrast met rug- en buikvacht. 
Een duidelijk donker gezichtsmasker zoals bij gewone dwerg-
vleermuis ontbreekt meestal. 

biotoop De ruige dwergvleermuis heeft sterke binding met oudere 
boomopstanden en (kleine) wateren in een kleinschalig 
landschap, ook in stedelijk gebied. 

gebruik leefgebied De soort heeft zowel ’s zomers als in de winter verblijfplaatsen in 
bomen (spleten, achter schors, holten), maar maakt ook gebruik 
van bebouwing. De mannetjes bezetten een territorium vanaf de 
nazomer. Mannetjes zijn jaarrond in Nederland aanwezig, de 
vrouwtjes trekken in het voorjaar weg naar kraamverblijven in 
Oost-Europa, vanwaar ze in de nazomer weer naar Nederland 
terugkeren. De soort foerageert in bossen, langs bosranden en 
houtsingels en boven wateren. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden In de nazomer bezetten de mannetjes paarterritoria in het 

Naardermeer, het Naarderbos, op de vestingwallen (Korte en 
Lange Bedekte Weg) en in de grotere parken en villawijken van de 
bebouwde kom. De grootste aantallen baltsende ruige 
dwergvleermuizen zijn echter van oudsher aanwezig op de oude 
landgoederen in het oosten. Paarterritoria zijn vastgesteld op 
landgoed De Beek, Oud Naarden en Drafna, maar kunnen 
vermoedelijk in de meesten bospercelen met oudere bomen 
gevonden worden. Ook foeragerend in het voorjaar en de zomer 
worden ruige dwergvleermuizen verspreid door de gehele 
gemeente Naarden met de batdetector waargenomen (eigen 
waarnemingen G.J. Brandjes), maar de aantallen zijn dan laag in 
vergelijking tot nazomer / herfst (in verband met de seizoenstrek). 

verspreiding Nederland Vrij algemeen; met name in het westen en noorden van het land. 
aanbevelingen Voorafgaand aan het slopen of renoveren van bebouwing dient 

altijd onderzoek te worden gedaan naar gebruik als verblijfplaats 
door vleermuizen. Dit geldt ook voor andere ingrepen als gevolg 
waarvan verblijfplaatsen ongeschikt worden, als het plaatsen van 
verlichting en het kappen van bomen rond bebouwing. 
Voorafgaand aan werkzaamheden aan en rond bomen dient het 
belang van deze bomen voor vleermuizen te worden vastgesteld. 
De ruige dwergvleermuis maakt graag gebruik van vleermuis-
kasten. Parken en groengebieden met oudere bomen en 
waterpartijen zijn hiervoor het meest geschikt. 
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Watervleermuis Myotis daubentonii Ffw Tabel 3 – HR IV 
omschrijving Middelgrote vleermuis met grijsbruine bovenzijde en licht (grijswit) 

gekleurde buikzijde. De armen zijn meestal bruin tot donkerbruin. 
De soort heeft opvallend grote voeten. De oren zijn afgerond en 
de snoet is vaak licht roze-bruin gekleurd.  

biotoop Bos- en waterrijke gebieden.  
gebruik leefgebied De watervleermuis gebruikt bomen als verblijfplaatsen in de 

zomerperiode, in minder mate wordt ook bebouwing (bruggen, 
gemaaltjes e.d.) gebruikt. De soort overwintert meestal in 
onderaardse verblijven, zoals ijskelders, groeves, bunkers, 
rioolstelsels en oude steenfabrieken en forten. Paaractiviteit vindt 
plaats in de nazomer, nabij de winterverblijfplaatsen. 

aard populatie Natuurlijk. 
verspreiding Naarden De soort overwintert met ca. 30 exemplaren in de kazematten van 

Naarden-Vesting en voorheen ook incidenteel in Fort Ronduit 
(tegenwoordig wordt het fort teveel gebruikt voor menselijke 
activiteiten die moeilijk verenigbaar zijn met de aanwezigheid van 
vleermuizen). Verblijfplaatsen in oude bomen zijn bekend van 
landgoed De Beek en Oud Naarden. Vermoedelijk zijn deze ook te 
vinden op andere landgoederen in het oosten. Foeragerend en op 
vliegroute is de soort vooral waargenomen boven de 
vestinggrachten en vijverpartijen binnen en buiten de bebouwde 
kom (Meertje van Vlek, Juliana van Stolberglaan, het Kommetje 
aan de Beethovenlaan en De Beek) respectievelijk boven de 
Naardertrekvaart (eigen waarnemingen G.J. Brandjes). In 
databases is de soort ’s zomers uitsluitend gemeld voor het 
Naardermeer en het Naarderbos. 

verspreiding Nederland Algemeen. Kolonies met name op landgoederen, meer op de 
hogere zandgronden dan in de rest van Nederland. 

aanbevelingen Voorafgaand aan het slopen of renoveren van bebouwing dient 
altijd onderzoek te worden gedaan naar gebruik als verblijfplaats. 
Dit geldt ook voor ingrepen waardoor verblijfplaatsen ongeschikt 
worden, als het plaatsen van verlichting en het kappen van bomen 
rond bebouwing. Voorafgaand aan werkzaamheden aan en rond 
bomen dient het belang van deze bomen voor vleermuizen te 
worden vastgesteld. Watergangen dienen zoveel mogelijk 
gevrijwaard te blijven van verlichting. 
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� Watervleermuizen 
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 5 Toelichting Interactieve Natuurwaardenkaart 

De Interactieve Natuurwaardenkaart van de gemeente Naarden bestaat uit een aantal 
Google Earth bestanden (separaat van dit rapport geleverd). Er zijn twee kml-bestanden 
(Goolge Earth files) die een totaalbeeld geven van de gemeente (“Totaal Flora- en 
faunawetsoorten Naarden” en “Aanwijssoorten Natura 2000”). In deze beide bestanden zijn 
alle gegevens verwerkt die betrekking hebben op de verspreiding van strikt beschermde 
soorten van de Flora- en faunawet Tabel 2 en 3 (zie Hoofdstuk 4) en de aanwijssoorten van 
de Natura 2000 gebieden (zie Hoofdstuk 3). 
 
Daarnaast is voor de Flora- en faunawet nog een viertal aparte kml-bestanden per 
habitattype vervaardigd (gebouwen en muren, bomen en bos, bermen, dijken en ruigten en 
wateren en oevers). Dit is een uitgeklede versie van de totaalkaart Flora- en faunawet en 
geeft het totaal aantal strikt beschermde (vastgestelde en verwachte) soorten per habitattype 
weer. Dit is met name handig voor het gebruiken van de kaart bij ingrepen die duidelijk 
gekoppeld zijn aan één type habitat, bijvoorbeeld sloop van enkele gebouwen in een 
woonwijk: het kml-bestand gebouwen en muren is dan in principe voldoende om te 
raadplegen. Hetzelfde geldt voor baggerwerkzaamheden: het kml-bestand wateren en 
oevers is dan het aangewezen onderdeel van de Interactieve Natuurwaardenkaart Naarden 
dat bij uitstek gebruikt kan worden. 
 
Daarnaast zijn er nog kml-bestanden vervaardigd van de aanwezige Natura 2000-gebieden, 
de gebieden die in beheer zijn van het Goois Natuurreservaat, de Beschermde 
Natuurmonumenten en van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. 
 
De kml-bestanden bekijken kan door er dubbel op te klikken. Hierdoor start Google Earth 
vanzelf op (indien uiteraard geïnstalleerd op de betreffende computer) en vliegt automatisch 
naar de bedoelde kaartlaag van de Interactieve Natuurwaardenkaart Naarden. Ook is het 
mogelijk Google Earth eerst te openen en vervolgens de kml-bestanden erin te slepen. 
 
Voor de strikt beschermde soorten van de Flora- en faunawet (inclusief vogelsoorten 
waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn) en de kwalificerende soorten van de Natura 
2000-gebieden geldt dat door op één van de polygonen te klikken er een lijst verschijnt van 
alle VASTGESTELDE en VERWACHTE strikt beschermde soorten in het betreffende 
polygoon. Naarden. Het is hierbij van belang uitsluitend het kml-bestand aan te zetten dat 
men wil bekijken (‘aanvinken’); de andere kml-bestanden dienen te worden uitgezet 
(‘uitvinken’). 
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 6 Advies gedragscode 

 6.1 Algemeen 

Bij het opstellen en toepassen van een gedragscode is op hoofdlijnen een viertal fasen te 
onderscheiden. Deze worden hieronder kort toegelicht en zijn in Tabel 1 in een beknopte 
planning uitgezet. 
 
Fase 1 - afkaderen werkzaamheden 
In overleg met uitvoerende en beherende diensten van de gemeente wordt bepaald welke 
werkzaamheden en beheersvormen in aanmerking komen om opgenomen te worden in de 
gedragscode. 
 
Fase 2 - uitwerken maatregelen 
Voor elke in de vorige fase vastgestelde werkzaamheid of beheersvorm worden maatregelen 
uitgewerkt ter bescherming van soorten. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij 
bestaande (goedgekeurde) gedragscodes en worden alleen praktisch goed toepasbare 
maatregelen uitgewerkt. De maatregelen zijn uiteraard afgestemd op de in Naarden 
voorkomende beschermde soorten. 
 
Fase 3 - goedkeuring en vaststelling 
De resultaten van de vorige twee fasen dienen te worden voorgelegd aan de gemeenteraad 
en het ministerie van EL&I. Dit is de meest tijdrovende fase. Goedkeuring door de 
gemeenteraad en met name het Ministerie van EL&I kan een (groot) aantal maanden in 
beslag nemen. 
 
Fase 4 implementatie 
De implementatie is de belangrijkste fase van het traject; zonder goede implementatie zal de 
gedragscode niet functioneren. Hulpmiddelen bij de implementatie in de uitvoerende laag 
zijn o.a. een veldgids met de relevante voorkomende soorten, een theoretische cursus en 
een (aantal) praktijkdag(en). Voor de planners en werkvoorbereiders is een theorie-cursus 
voldoende. 
 
Tabel 1. Voorbeeld van planning gedragscode bestendig beheer en onderhoud. 

 januari februari maart - juli aug. - sept. 
Fase 1 - werkzaamheden x    
Fase 2 - maatregelen  x   
Fase 3 - vaststelling   x  
Fase 4 - implementatie    x 
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 6.2 Soorten en overtreding van verbodsbepalingen 

De volgende strikt beschermde soorten komen binnen de gemeentegrens van Naarden voor, 
(soorten tussen haakjes zijn mogelijk aanwezig en aandachtspunt voor nader onderzoek): 
Planten: brede orchis, groenknolorchis, kleine zonnedauw, moeraswespenorchis, rietorchis, 
ronde zonnedauw, steenbreekvaren, tongvaren, vleeskleurige orchis, waterdrieblad, 
welriekende nachtorchis en zwartsteel. 
Ongewervelden: gestreepte waterroofkever, gevlekte witsnuitlibel, groene glazenmaker en 
platte schijfhoren. 
Vissen: bittervoorn, kleine modderkruiper, paling en rivierdonderpad. 
Amfibieën: heikikker, rugstreeppad (poelkikker). 
Reptielen: levendbarende hagedis, ringslang (hazelworm, zandhagedis). 
Broedvogels: boomvalk, buizerd, gierzwaluw, havik, huismus, kerkuil, ransuil, sperwer, 
steenuil en wespendief. 
Grondgebonden zoogdieren: boommarter, eekhoorn, waterspitsmuis (otter). 
Vleermuizen: baardvleermuis, franjestaart, gewone dwergvleermuis, gewone 
grootoorvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en 
watervleermuis. 
 
Wanneer de huidige manier van het uitvoeren van beheer leidt tot overtredingen ten aanzien 
van bovengenoemde strikt beschermde soorten, moeten (beheers)maatregelen getroffen 
worden om overtreding te voorkomen en kan het in sommige gevallen nodig zijn om 
ontheffing art. 75c FFW aan te vragen. Met een gedragscode (goedgekeurd door de Minister 
van LNV) zijn deze beheersmaatregelen – die overtreding van verbodsbepalingen 
voorkómen en die per strikt beschermde soort (Tabel 2/3 Ffw) en per type 
beheerwerkzaamheden in de gemeente Naarden plaatsvinden – vastgelegd. Het 
uitgangspunt is dat bij het volgen van een dergelijke gedragscode zorgvuldig wordt 
gehandeld en derhalve geen verbodsbepalingen worden overtreden. Gemeente Naarden 
heeft (nog) geen goedgekeurde gedragscode. 
 
Afstemming naar beheerbestekken 
De Interactieve Natuurwaardenkaart Naarden kan gebruikt worden om beheerbestekken af 
te stemmen op de (potentiële) aanwezigheid van strikt beschermde soorten. Een exact 
bekende groeiplaats van een strikt beschermde muurplant kan bijvoorbeeld op basis van de 
bekende coördinaten gemarkeerd worden op kaart (of tijdelijk in het veld), zodat deze niet 
beschadigd wordt bij werkzaamheden (in de winter). Bij uitsluitend de verwachte / 
vastgestelde aanwezigheid van soorten binnen een polygoon van de natuurwaardenkaart 
kan ofwel aanvullend veldonderzoek worden uitgevoerd naar deze soorten of kan uit 
voorzorg per definitie rekening gehouden worden met de soorten. Bijvoorbeeld als een sloot 
‘bewezen’ of verwacht belangrijk blijkt te zijn voor bittervoorn dan wordt de maatregel dat 
deze sloot voortaan “gefaseerd geschoond gaat worden” zodat altijd voldoende leefgebied 
voor de soort blijft bestaan. Ook in dit kader is het verder aanleggen en onderhouden van 
een actuele database van belang: nieuwe inzichten kunnen tot aanpassingen leiden. 
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 6.3 Mogelijke knelpunten in beheer 

In het kader van deze studie is niet in kaart gebracht op welke wijze de gemeente het beheer 
uitvoert. Daarom is niet op voorhand te zeggen of verbodsbepalingen worden overtreden. 
Met het doorlopen van onderstaand stappenplan kan bepaald worden of sprake is van 
overtreding van verbodsbepalingen: 
 
Stappenplan: is sprake van overtreding van verbodsbepalingen? 
1) Is het geschikte biotoop aanwezig voor de soort? 
2) Komt de soort voor? 
3) Worden verbodsbepalingen overtreden? 
4) Zo ja, ontheffing aanvragen of beheer aanpassen en stappenplan nogmaals doorlopen. 
 
Aanpassing van beheer kan door: 
- Alternatieve momenten: fasering in ruimte en tijd of uitvoeren in andere periode. 
- Alternatief materieel: gebruik ander type (aangepast) materieel, of een andere wijze 

inzetten van het bestaande materieel. 
- Wijzigen beheer door andere doelstelling. 
 
 

 6.4 Aanbevelingen nader onderzoek in kader van beheer 

In Hoofdstuk 4 is per soortengroep aangegeven welke hiaten er zijn in de beschikbare 
informatie omtrent het voorkomen van beschermde soorten. Voor diverse soorten is de 
kennis omtrent hun aanwezigheid in de gemeente Naarden beperkt, bijvoorbeeld de 
aanwezigheid van kraamkolonies van gebouwbewonende vleermuizen in de woonwijken. 
Om te bepalen of het zinvol is om nader onderzoek uit te voeren teneinde de hiaten te 
vullen, hangt af van de aanwezige of te verwachten soort(en), het huidige beheer en de 
eventuele overtredingen die begaan worden bij het huidige beheer (zie verder Hoofdstuk 7). 
 
Daarnaast moet rekening gehouden worden met het feit dat verspreidingsgegevens in de 
loop van de tijd verouderen. Daarom kan actualisatie en aanvullen van waarnemingen (ook 
‘nul’-waarnemingen: ‘wel onderzocht, niet gevonden’) noodzakelijk zijn, indien daar 
aanleiding toe bestaat. 
 
Actualisatie van waarnemingen kan ook nodig zijn bij andere ingrepen dan beheer en 
onderhoud. Onderzoek in het kader van ingrepen ten behoeve van ruimtelijke ontwikkeling 
zijn hiervan een bekend voorbeeld, bijvoorbeeld het kappen van een oude bomenlaan voor 
de aanleg van een fietspad. 
 
Ten aanzien van aanvullend onderzoek in het kader van beheer wordt aanbevolen: 
-  De verspreiding van beschermde muurflora op kademuren te laten onderzoeken en 

de flora van wegbermen en de meer natuurlijke graslanden in kaart te brengen, zodat 
onderhoud (muren) en maaibeheer (bermen en graslanden) hierop afgestemd kan 
worden. 
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- Ruim voorafgaand aan het rooien van bomen dikker dan 30 cm te controleren of de 
betreffende bomen één holte of meer holten, loszittende bast of (diepe) spleten 
bevatten waar boommarters (holten) of vleermuizen (holten, spleten, achter flappen 
bast weggekropen) in kunnen verblijven. Dergelijke bomen kunnen alleen na 
onderzoek plus eventuele vervolgstappen worden gekapt. Overigens kunnen ook in 
dunnere bomen spleten en losse bast aan de orde zijn, maar de kans hierop is 
kleiner. 

-  Ruim voorafgaand aan de kap van bomen en bosschages vast te stellen of er 
jaarrond beschermde nesten aanwezig zijn. 

-  Bij het schonen en baggeren van watergangen buiten de periode september - 
november vast te stellen of beschermde soorten vissen, amfibieën en de platte 
schijfhoorn aanwezig zijn, waardoor mogelijk verbodsbepalingen worden overtreden 
bij het uitvoeren van de betreffende beheermaatregel. 

 
 

 6.5 Aanbevelingen nader onderzoek in kader van ruimtelijke ontwikkeling 

Dit valt buiten de scoop van het huidige onderzoek. Evenwel is het evident dat ruimtelijke 
ontwikkelingen (negatieve dan wel positieve) effecten kunnen hebben op de middels de 
Interactieve Natuurwaardenkaart Naarden in beeld gebrachte natuurgebieden en strikt 
beschermde soorten per polygoon in de gemeente Naarden. 
 
 

 6.6 Ontheffing of gedragscode? 

Overtreding verbodsbepalingen 
Wanneer als gevolg van (ook na aanpassing van het huidige) bestendig beheer en 
onderhoud verbodsbepalingen worden overtreden ten aanzien van beschermde soorten van 
Tabel 2 en 3 (strikt beschermde soorten), is uitvoeren van dit beheer niet toegestaan zonder 
ontheffing van de Flora- en faunawet (zie bijlage 1, Wettelijk kader). Om een ontheffing te 
verkrijgen is ecologische onderbouwing noodzakelijk en kunnen voorwaarden aan de 
ontheffing worden verbonden door het Ministerie van EL&I. 
 
Gemeente Naarden kan bij terugkerende werkzaamheden waarbij verbodsbepalingen 
worden overtreden de keuze maken om telkens ontheffing aan te vragen voor het uitvoeren 
van het betreffende beheer. Een andere keuze is dit voor een langere periode te regelen in 
een gedragscode, waarbij als uitgangspunt geldt: zorgvuldig handelen waardoor geen 
verbodsbepalingen worden overtreden. 
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Traject opstellen gedragscode 
Hoe komt een gedragscode voor groenbeheer tot stand? Hiertoe is het nodig een aantal 
stappen te doorlopen: 
 
1. Literatuurstudie (de voorliggende studie) 
Op basis van bestaande gegevens en expert judgement is de (mogelijke) verspreiding van 
(beschermde) soorten binnen het beheergebied in beeld gebracht. Aanvullend kunnen 
(nieuwe) gegevens worden aangekocht bij PGO’s en/of het GAN. 
 
2. Inventarisatie 
Als belangrijke gegevens ontbreken kunnen aanvullende veldinventarisaties worden 
uitgevoerd in de juiste tijd van het jaar en volgens standaard onderzoeksmethoden. De 
periode is voor de meeste soortengroepen globaal februari-november en midwinter voor 
vleermuizen in winterobjecten. Zie verder Hoofdstuk 7. 
 
3. Opstellen gedragscode 
Er zijn twee typen gedragscode mogelijk: een eigen gedragscode of een uitwerking van de 
gedragscode van VNG/Stadswerk. Een gedragscode geldt strikt genomen alleen voor de 
betreffende gemeente waarvoor het wordt opgesteld. Voor een juridisch houdbare 
gedragscode is overleg met EL&I noodzakelijk. Voor het maken van een praktisch goed 
werkbare gedragscode is nauwe betrokkenheid van beheerders en beleidsmedewerkers van 
verschillende afdelingen van de gemeente Naarden zeer aan te bevelen. Het kan verstandig 
zijn belangengroepen te betrekken bij het proces. Voor het opstellen van een gedragscode 
moet gemiddeld een half jaar tot een jaar in acht worden genomen. 
 
4. Procedure goedkeuring gedragscode 
Het Ministerie van EL&I levert (na vooroverleg) commentaar in de vorm van een concept 
ontwerp-goedkeuringsbesluit. Dit geeft de gelegenheid de laatste onvolkomenheden uit de 
voorgelegde gedragscode te halen of deze aan te passen aan het vigerende beleid. Na 
verwerking van het commentaar, volgt de officiële procedure met ter inzage-leggen van het 
ontwerp-goedkeuringsbesluit, (mogelijke) zienswijzen, een definitief goedkeuringsbesluit en 
eventueel een bezwaarfase. Daarna is de gedragscode definitief goedgekeurd. Deze 
procedure duurt zeker een half jaar, in sommige gevallen langer. 
 
5. Intern invoeren van de gedragscode  
- Aanpassing huidige bestekken en werkprotocollen zodat conform de gedragscode 

wordt gewerkt. 
- Opleiding groenbeheerders ten aanzien van het werken met de gedragscode. 
- Aanvulling en actualisatie van de verspreiding van beschermde soorten. 
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 7 Conclusies en aanbevelingen 

 7.1 Bronnenonderzoek (en veldcheck) ! kaart 

Beschermde gebieden (Natuurbeschermingswet) 
Binnen de gemeente Naarden liggen twee Natura 2000-gebieden, zijnde het Naardermeer 
en het Eemmeer en Gooimeer Zuidoever. Verder ligt het Beschermde Natuurmonument 
Gooise Noordflank geheel binnen de gemeentegrens en een klein hoekje van de Limitische 
Heide. Beide Beschermde Natuurgebieden worden beheerd door en zijn in eigendom van 
het Goois Natuurreservaat. De Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) geeft een 
planologische bescherming aan een groot deel van het buitengebied van Naarden. 
 
Bij toekomstige ontwikkelingen in of nabij deze gebieden dient rekening te worden gehouden 
met eventuele effecten op de soorten en/of habitattypen waarvoor de beschermde gebieden 
zijn aangewezen, alsmede op de PEHS. 
 
Flora- en faunawet 
Binnen de gemeente Naarden komen minimaal 56 strikt beschermde soorten planten en 
dieren voor (Ffw Tabel 2 / 3 plus vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest). Vooral het 
Naardermeer neemt qua biotoop een belangrijke plaats in voor veel beschermde (bedreigde) 
soorten planten en dieren, maar ook de omgeving van Valkeveen is een rijk gebied voor met 
name de fauna. De vastgestelde en verwachte strikt beschermde soorten binnen de 
gemeente zijn in Tabel 7.1 weergegeven. 
 
Tabel 7.1 Samenvattend overzicht van aanwezige strikt beschermde soorten binnen de gemeente 

Naarden. Enkele soorten worden mogelijk of binnen afzienbare tijd verwacht (tussen 
haakjes vermeld). De belangrijkste leefgebieden zijn in globale zin weergegeven. Voor 
meer details wordt verwezen naar Hoofdstuk 3. 

 
Soortgroep Soorten Voornaamste leefgebieden 
Planten brede orchis, groenknolorchis, 

kleine zonnedauw, 
moeraswespenorchis, rietorchis, 
ronde zonnedauw, 
steenbreekvaren, tongvaren, 
vleeskleurige orchis, 
waterdrieblad, welriekende 
nachtorchis en zwartsteel 

Naardermeer, Naarderbos, 
Voorland Hollandse Brug, 
kademuren Naarden-Vesting 
(muurvarens) 

Ongewervelden gestreepte waterroofkever, 
gevlekte witsnuitlibel, groene 
glazenmaker en platte 
schijfhoren (zeggekorfslak5) 

Naardermeer 

                                                        
5 Niet beschermd middels de Flora- en faunawet, maar heeft wel status conform Habitatrichtlijn Bijlage II. 
Dit betreft de plicht voor lidstaten om gebieden voor deze soort aan te wijzen, waarbinnen dan strikte 
bescherming plaatsvindt. Ondanks aanwezigheid in het Naardermeer is dit gebied niet aangewezen voor 
zeggekorfslak. 
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Vissen bittervoorn, kleine 
modderkruiper, paling en 
rivierdonderpad 

Naardermeer, Keverdijksche 
Overscheensche Polder 
(kleine modderkruiper), 
Gooimeerkust en Hollandse 
Brug (rivierdonderpad) 

Amfibieën heikikker, rugstreeppad 
(poelkikker) 

Keverdijksche 
Overscheensche Polder 
(rugstreeppad), Naardermeer 
(heikikker) 

Reptielen levendbarende hagedis, 
ringslang (hazelworm, 
zandhagedis) 

Landgoed Oud Naarden, 
Limitische Heide (hagedissen), 
wateren in de hele gemeente 
(ringslang) 

Broedvogels boomvalk, buizerd, gierzwaluw, 
havik, huismus, kerkuil, ransuil, 
sperwer, steenuil en wespendief 

Oudere woonwijken 
(gierzwaluw, huismus) en 
bosschages in het 
buitengebied (overige soorten) 

Grondgebonden zoogdieren  boommarter, eekhoorn, 
waterspitsmuis (otter) 

Naardermeer (boommarter, 
waterspitsmuis), bossen in het 
oostelijk deel van de 
gemeente Naarden 

Vleermuizen baardvleermuis, franjestaart, 
gewone dwergvleermuis, 
gewone grootoorvleermuis, 
laatvlieger, meervleermuis, rosse 
vleermuis, ruige dwergvleermuis 
en watervleermuis 

Jachtgebieden: stedelijk 
groen, wateren en bosschages 
buitengebied. 
Kolonielocaties: stedelijk 
gebied, bossen in het oosten 
van de gemeente. 
Winterverblijven: kazematten 
in Naarden-Vesting 
(watervleermuis, 
baardvleermuis, gewone 
grootoorvleermuis, 
meervleermuis, franjestaart), 
bomen (rosse vleermuis), 
gebouwen (laatvlieger, 
gewone dwergvleermuis) 

 
Samenvatting natuurwaarden per habitattype 
In de Interactieve Natuurwaardenkaart zijn vier habitattypen onderscheiden die de 
leefgebieden van de strikt beschermde soorten vertegenwoordigen. 
 
• Bomen en bos 
De polygonen bomen en bos vormen belangrijk jachtbiotoop en vliegroutes voor 
vleermuizen, belangrijk leefgebied voor broedvogels van bossen en parken, belangrijk 
leefgebied en verblijfplaatsen voor boombewonende vleermuizen, eekhoorn en boommarter. 
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De belangrijkste locaties binnen de gemeente zijn het Naardermeer, landgoed De Beek, 
landgoed Oud Naarden en enkele andere boombestanden en -lanen in de omgeving van 
Valkeveen zoals de Oostdijk. 
 
• Dijken, bermen en ruigten 
Dijken, bermen en ruigten vormen belangrijke biotopen voor planten, ringslang, heikikker en 
broedvogels (hoofdzakelijk foerageergebied). De belangrijkste gebieden zijn de niet-beboste 
percelen binnen het Naardermeer, Voorland Hollandse Brug, de Zanddijk (het dijkgedeelte 
van de Gooimeerkust), de ruigte rond Fort Ronduit en het heischrale graslandje op landgoed 
Oud Naarden. 
 
• Wateren en oevers 
Wateren en oevers zijn van belang voor planten, broedvogels, waterspitsmuis, 
watervleermuis, meervleermuis, amfibieën, ringslang en ongewervelden. De belangrijkste 
gebieden zijn het Naardermeer, de Tankval (wateren rond Fort Ronduit), het Naarderbos en 
de watergangen in de Keverdijksche Overscheensche Polder, de Binnendijkse 
Overscheensche Berger- en Meentpolder en de Naardermeent. 
 
• Gebouwen en muren 
Gebouwen zijn van belang als overwinterings- en koloniekwartier voor gebouwbewonende 
vleermuizen en als nestplaats voor gierzwaluw en huismus. De oude vestingmuren langs het 
water (met name in de Oude Haven) zijn van belang voor muurvarens. Het belangrijkste 
gebied is Naarden-Vesting. 
 
 

 7.2 Aanbevelingen gedragscode 

Ten aanzien van beheer en onderhoud is het wenselijk om zo goed mogelijk op de hoogte te 
zijn of en waar mogelijk verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet (kunnen) worden 
overtreden. Pas dan kunnen de meest optimale beheer- en/of onderhoudsmethoden of -
methodieken bepaald worden of kan – indien nodig – naar alternatieve beheer- en/of 
onderhoudsmethoden of -methodieken gezocht worden. Voor verschillende soorten zijn 
inmiddels soortstandaarden door het Ministerie van EL&I gepubliceerd die (per soort) als 
basis kunnen dienen voor een (overall) gedragscode. Primair is echter inzicht in de 
aanwezigheid van strikt beschermde soorten (Ffw Tabel 2/3 en vogels met jaarrond 
beschermd nest) gewenst. Dit inzicht wordt voor een groot deel verstrekt door de huidige 
Interactieve Natuurwaardenkaart. Evenwel is van een aantal strikt beschermde soorten het 
actuele voorkomen binnen de gemeente Naarden onvoldoende bekend, dan wel ontbreekt 
de kennis over de exacte groei- of vindplaats van een soort of inzicht in aantallen / 
dichtheden (bijvoorbeeld: bekend is dat kolonies van de gewone dwergvleermuis aanwezig 
zijn in het stadsgedeelte Naarden-Vesting, maar de exacte verblijfplaatsen op ‘adresniveau’ 
zijn onbekend). In de volgende paragraaf worden per soort of soortengroep de voornaamste 
kennisleemten gepresenteerd en wordt eventueel (een prioritering voor) nader onderzoek 
voorgesteld. 
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Ook ten aanzien van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen is het wenselijk om zo goed 
mogelijk op de hoogte te zijn of en waar mogelijk verbodsbepalingen van de Flora- en 
faunawet (kunnen) worden overtreden. Elk deel van Naarden heeft een eigen karakteristiek 
soortenspectrum (zoals blijkt uit de Interactieve Natuurwaardenkaart). Dit betekent dat 
vrijwel iedere ruimtelijke ingreep in de toekomst met één of meer strikt beschermde soorten 
te maken krijgt, waar eventueel effecten op te verwachten zijn. Door gebruik te maken van 
de huidige Interactieve Natuurwaardenkaart en de voorstellen ten aanzien van 
kennisleemten en nader onderzoek (zie volgende paragraaf) kunnen tijd en kosten worden 
bespaard en kunnen op een correcte manier effectieve mitigerende en/of compenserende 
maatregelen toegepast worden. Ook ten aanzien van mitigatie en compensatie bieden de 
inmiddels gepubliceerde soortstandaarden door het Ministerie van EL&I bruikbare 
handvatten. Ook ten aanzien van ruimtelijke ingrepen echter is inzicht in de exacte 
verspreiding en dichtheden van soorten een eerste vereiste. 
 
 

 7.3 Kennisleemten / aanbevelingen nader onderzoek 

Voor een groot aantal soorten is in Hoofdstuk 3 nader onderzoek aanbevolen. Deze 
aanbevelingen hangen af van de onbekendheid van de verspreiding van soorten 
(kennisleemten), maar ook met de waarschijnlijkheid van juridische consequenties in relatie 
tot verschillende voornemens en activiteiten binnen de gemeente Naarden op dit moment en 
in de toekomst. Zo wordt het bijvoorbeeld niet noodzakelijk geacht om binnen Natura 2000-
gebieden bepaalde soorten te inventariseren, omdat het beheer daar reeds afgestemd is (of 
zou moeten zijn) op de (mogelijke) aanwezigheid van de relevante beschermde soorten. 
Mochten echter binnen of in de directe nabijheid ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen 
voorzien zijn, dan is een onderzoek wel degelijk aan de orde vanuit de verplichtingen van de 
Natuurbeschermingswet. 
 
Op basis van bovengenoemde algemene aspecten en eventuele meer soortspecifieke 
aspecten (zie onder) is in onderstaande aanbevelingen voor nader onderzoek per soort of 
soortengroep een prioritering aangebracht. 
 
Prioriteit HOOG 
Definitie: grote hiaten in kennis, die op dit moment reeds knelpunten (kunnen) opleveren ten 
aanzien van beheer en ruimtelijke ingrepen. 

• Gemeentebreed onderzoek naar kolonielocaties in stedelijk gebied, belangrijke 
vliegroutes en paargebieden (buitengebied) en -locaties (stedelijk gebied) van 
vleermuizen. Onderzoek in de periode maart – oktober. 

• Gemeentebreed onderzoek naar horsten / nesten van vogelsoorten met jaarrond 
beschermd nest als buizerd, ransuil en gierzwaluw. Onderzoek in de periode maart 
– augustus. 
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Prioriteit GEMIDDELD 
Definitie: verschillende hiaten in kennis, die in de nabije toekomst knelpunten (kunnen) 
opleveren ten aanzien van beheer en ruimtelijke ingrepen. Betreft veelal soorten die in het 
buitengebied voorkomen. Betreft ook soorten die moeilijk te inventariseren of determineren 
zijn of die sterk lijken op minder zwaar beschermde soorten etc. 

• Onderzoek naar brede orchis en rietorchis in wegbermen, graslanden, oeverlanden, 
schapenweitjes etc. (soorten als wilde marjolein liften mee). Onderzoek in juni. 

• Onderzoek naar de verspreiding van waterspitsmuis in de potentiële biotopen buiten 
het Naardermeer (o.a. Gooimeerkust, Naarderbos, Tankval). Onderzoek in 
september – oktober. 

• Onderzoek naar de verspreiding van heikikker in de polders rond het Naardermeer. 
Onderzoek in maart – augustus. 

• Onderzoek naar de verspreiding van platte schijfhoren in de polders rond het 
Naardermeer. Onderzoek in augustus. 

 
Prioriteit LAAG 
Definitie: weinig hiaten in kennis, die in de nabije toekomst knelpunten (kunnen) opleveren 
ten aanzien van beheer en ruimtelijke ingrepen. Soorten die gebonden zijn aan (de bekende 
en reeds in kaart gebrachte) specifieke milieus. 

• Monitoring van Natura 2000-soorten en -vegetaties (groenknolorchis, groene 
glazenmaker, gestreepte waterroofkever etc.). 

• Volgen van de aantalsontwikkelingen van tongvaren, steenbreekvaren en zwartsteel 
op de kademuren van de binnenvesting (met name in de Oude Haven). 

• Het bepalen van de populatie-grootte van de levendbarende hagedis op het 
heischrale graslandje op landgoed Oud Naarden (en dientengevolge afstemmen van 
het beheer daarop). 

• In kaart brengen van de kolonisatie van het kleine deel van de Limitische Heide dat 
binnen de gemeente Naarden ligt door levendbarende hagedis en zandhagedis. 

• Stimuleren voortzetting van de wintertellingen van vleermuizen in de kazematten 
van Naarden-Vesting (gebeurt op vrijwillige basis). 

• Onderzoek naar de verspreiding van otter, hazelworm en poelkikker binnen de 
gemeente Naarden. 
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Bijlage 1 Wettelijk kader 

 1.1 Inleiding 

In deze bijlage wordt in het kort beschreven wat de wettelijke kaders zijn voor opstellen van 
ecologische beoordelingen van ruimtelijke ingrepen en andere handelingen. In de 
natuurbeschermingswetgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen soortenbescherming 
en gebiedsbescherming. De soortenbescherming is in Nederland verankerd in de Flora- en 
faunawet (§1.2 van deze bijlage), de gebiedsbescherming in de Natuurbeschermingswet 
1998 (§1.3). Met deze wetten geeft Nederland invulling aan de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijnen. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft sinds 1 
oktober 2010 de procedures bij ruimtelijke ingrepen ingrijpend gewijzigd (§ 1.4). Ook wordt 
kort ingegaan op de betekenis van Rode lijsten (§ 1.5) en de Ecologische Hoofdstructuur (§ 
1.6) bij ecologische toetsingen. 

 1.2 Flora- en faunawet 

Het doel van de Flora- en faunawet is het instandhouden en beschermen van in het wild 
voorkomende planten- en diersoorten. De Flora- en faunawet kent zowel een zorgplicht als 
verbodsbepalingen. De zorgplicht geldt te allen tijde voor alle in het wild levende dieren en 
planten en hun leefomgeving, voor iedereen en in alle gevallen. De verbodsbepalingen zijn 
gebaseerd op het ‘nee, tenzij’ principe. Dat betekent dat alle schadelijke handelingen ten 
aanzien van beschermde planten- en diersoorten in principe verboden zijn (zie kader). 
 

Verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet (verkort) 

Artikel 8: Het plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen, beschadigen, ontwortelen of op een andere manier van 

de groeiplaats verwijderen van beschermde planten. 

Artikel 9: Het doden, verwonden, vangen of bemachtigen of met het oog daarop opsporen van beschermde 

dieren. 

Artikel 10: Het opzettelijk verontrusten van beschermde dieren. 

Artikel 11: Het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen van beschermde dieren. 

Artikel 12: Het zoeken, beschadigen of uit het nest halen van eieren van beschermde dieren. 

Artikel 13: Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van beschermde planten en dieren. 

 
Artikel 75 bepaalt dat vrijstellingen en ontheffingen van deze verbodsbepalingen kunnen 
worden verleend. Het toetsingskader hiervoor is vastgelegd in het Vrijstellingenbesluit. Er 
gelden verschillende regels voor verschillende categorieën werkzaamheden. Er zijn vier 
beschermingsregimes corresponderend met vier groepen beschermde soorten (tabellen 1 
t/m 3 en vogels). 
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Tabel 1. De algemene beschermde soorten 
Voor deze soorten geldt een vrijstelling voor ruimtelijke ingrepen en bestendig gebruik en 
beheer. Ontheffing ten behoeve van andere activiteiten kan worden verleend, mits de 
gunstige staat van instandhouding niet in het geding is (‘lichte toetsing’). 
Tabel 2. De overige beschermde soorten 
Voor deze soorten geldt een vrijstelling voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting en van bestendig gebruik en beheer, als op basis van een door de 
minister van EL&I goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. Anders is ontheffing 
noodzakelijk, na lichte toetsing. 
Tabel 3. De strikt beschermde soorten 
Dit zijn de planten- en diersoorten vermeld in Bijlage 1 van het Vrijstellingenbesluit of in 
Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Uit recente jurisprudentie blijkt dat de regels voor de 
Habitatrichtlijnsoorten nog strikter zijn6 
Voor bestendig gebruik en beheer geldt voor de soorten van Bijlage 1 van het 
Vrijstellingenbesluit een vrijstelling, mits men werkt op basis van een door de minister van 
EL&I goedgekeurde gedragscode. Voor ruimtelijke ingrepen is altijd een ontheffing op grond 
van artikel 75 van de Flora- en faunawet noodzakelijk. Deze kan worden verleend na een 
uitgebreide toetsing (zie onder). 
Voor de soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn geldt hetzelfde regime, met één grote 
beperking. Ontheffing of vrijstelling kan niet worden verleend voor ruimtelijke ingrepen en 
bestendig beheer en gebruik, tenzij er (tevens) sprake is van dwingende redenen van groot 
openbaar belang, of in het belang van het milieu, de openbare veiligheid, de 
volksgezondheid of de bescherming van wilde flora en fauna. Voor deze groep soorten kan 
overigens geen vrijstellingen worden verleend voor artikel 10 (verontrusting). 
Vogels. 
Alle inheemse vogels zijn strikt beschermd. Ontheffing of vrijstelling kan alleen worden 
verkregen op grond van openbare veiligheid, volksgezondheid of bescherming van flora en 
fauna. De Vogelrichtlijn noemt zelfs ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’ niet als 
grond7. 
Dat betekent dat in beginsel alle activiteiten die kunnen leiden tot verstoring of vernietiging 
van in gebruik zijnde nesten buiten het broedseizoen moeten worden uitgevoerd. 
Het ministerie heeft een lijst gemaakt van soorten die hun nest doorgaans het hele jaar door 
of telkens opnieuw gebruiken. Deze nesten zijn jaarrond beschermd8. 
 
De uitgebreide toetsing houdt in dat ontheffing alleen kan worden verleend als: 
1. Er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de 

soort; 
2. Er geen andere bevredigende oplossing voorhanden is; 

                                                        
6 Zie uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 21 januari 2009 zaaknr. 
200802863/1 en 13 mei 2009 nr. 200802624/1), en Rechtbank Arnhem, 27 oktober 2009 zaaknr. AWB 
07/1013. Zie tevens de brief van het ministerie van LNV d.d. 26 augustus 2009 onder kenmerk 
ffw2009.corr.046 en de Uitleg aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en 
faunawet. 
7 Zie de vorige voetnoot. 
8 Zie de Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke 
ingrepen, ministerie van LNV, augustus 2009. 
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3. Er sprake is van een in de wet genoemde reden van openbaar belang; 
4. Er zorgvuldig wordt gehandeld.  
Zorgvuldig handelen betekent het actief optreden om alle mogelijke schade aan een soort te 
voorkomen, zodanig dat geen wezenlijke negatieve invloed op de relevante populatie van de 
soort optreedt.  
In veel gevallen kan voorkomen worden dat een ontheffing nodig is, als mitigerende 
maatregelen er voor zorgen dat de functionele leefomgeving van dieren in tact blijft. Vooral 
voor soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en vogels is dit cruciaal (omdat er alleen 
ontheffing kan worden verkregen na zware toetsing). 

 1.3 Natuurbeschermingswet 19989 

De Natuurbeschermingswet 1998 (kortweg: Nbwet) vormt de invulling van de 
gebiedsbescherming van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn en heeft als doel het 
beschermen en instandhouden van bijzondere gebieden in Nederland.  
 
Aanwijzing van gebieden 
De Nbwet kent verschillende soorten beschermde gebieden. De belangrijkste zijn de Natura 
2000-gebieden (oftewel Vogel- en Habitatrichtlijngebieden oftewel Speciale 
Beschermingszones) en de beschermde natuurmonumenten. De aanwijzingsbesluiten van 
deze gebieden bevatten een kaart en een toelichting, waarin de instandhouding-
doelstellingen staan verwoord (zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur). In de “oude” 
aanwijzingsbesluiten van Staats- en Beschermde natuurmonumenten worden de 
natuurwetenschappelijke waarde en het natuurschoon als grond voor de bescherming 
aangevoerd. Deze meer abstracte waarden blijven van kracht in de nieuwe Natura 2000-
gebieden, voor zover zij voormalige Staats- of Beschermde natuurmonumenten omvatten. 
Deze waarden dienen bij toetsingen nader te worden geconcretiseerd. 
 
Natura 2000-gebieden 
Voor Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te worden opgesteld. Daarin staat o.a. 
welke maatregelen nodig zijn om de natuurdoelen te halen en welk (bestaand en 
toekomstig) gebruik al dan niet vergunningplichtig is. Voor een groot aantal gebieden is een 
beheerplan in een ver gevorderd stadium van voorbereiding. Voor het uitvoeren van 
projecten en handelingen, die negatieve effecten kunnen hebben op Natura 2000-gebieden 
en die niet nodig zijn voor of verband houden met het beheer, is een vergunning nodig. Van 
negatieve effecten is sprake als, gelet op de instandhoudingsdoelen, een habitattype of 
leefgebied van soorten verslechtert of soorten significant worden verstoord. Deze 
bescherming geldt alleen voor de habitattypen en soorten waarvoor het gebied is 
aangewezen. Projecten en handelingen die de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-
gebied aantasten zijn in ieder geval vergunningplichtig.  

                                                        
9 Op 1 februari 2009 is een wetswijziging van de Nbwet van kracht geworden. Door de inwerkingtreding 
van de Crisis- en herstelwet is de Nbwet per 31 maart 2010 opnieuw gewijzigd. De wijzigingen zijn in 
deze paragraaf verwerkt. 



104 

Bij een besluit om een plan (bijvoorbeeld bestemmingsplan, streekplan, 
waterhuishoudingsplan) vast te stellen, moet rekening worden gehouden met de effecten op 
Natura 2000-gebieden en met het beheerplan. Ook activiteiten buiten het Natura 2000-
gebied kunnen vergunningplichtig zijn als die activiteiten negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelen voor het gebied (kunnen) veroorzaken. Dit wordt de ‘externe 
werking’ van de bescherming genoemd. 
 
Bestaand gebruik 
Bestaand gebruik volgens de Nbwet is gebruik dat bestond op 1 oktober 2005 en sindsdien 
niet of niet in betekenende mate is gewijzigd. Voor de raad van State lijkt de vraag of het 
gebruik al bestond op het (eerste) moment van aanwijzen (als Vogelrichtlijngebied) of 
aanmelden (als Habitatrichtlijngebied) overigens relevanter. bestaand gebruik dat zeker 
geen significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied kan vergunningvrij 
worden voortgezet. Als significante effecten niet kunnen worden uitgesloten is een 
vergunning nodig, tenzij in het beheerplan anders is bepaald. in het beheerplan moeten dan 
maatregelen zij voorzien om de effecten te beperken of te niet te doen. 
 
Habitattoets 
Een vergunning ex art. 19d Nbwet kan pas worden afgegeven nadat een ‘habitattoets10’ het 
bevoegd gezag de zekerheid heeft gegeven dat de natuurlijke kenmerken van het gebied 
niet worden aangetast. Deze is verwoord in art. 19d t/m 19j van de Nbwet. 
In de ‘oriëntatiefase’ – voorheen ook wel ‘voortoets’ genoemd – wordt onderzocht of een 
activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, mogelijk schadelijke gevolgen heeft 
voor een Natura 2000-gebied en zo ja of deze gevolgen significant kunnen zijn. De gevolgen 
moeten worden beoordeeld in samenhang met die van andere plannen en projecten 
(‘cumulatieve effecten’). 
Indien de oriëntatiefase uitwijst dat er geen effecten zijn, zijn er vanuit de Nbwet geen 
verdere verplichtingen of beperkingen voor de uitvoering van de activiteit. Wel kan het 
verstandig zijn om met het bevoegd gezag in overleg te treden, om te bezien of men zich in 
de conclusies van het uitgevoerde onderzoek kan vinden.  
Als er wel effecten (verslechtering van habitattype of leefgebied) zijn, maar die zijn zeker niet 
significant, dan kan het bevoegd gezag vragen om een nadere toetsing. In zo’n nadere 
toetsing worden de effecten gespecificeerd. Daarbij hoeft dan niet meer naar cumulatieve 
effecten te worden gekeken. Het bevoegd gezag beoordeelt of de effecten aanvaardbaar zijn 
of niet. Aan de vergunning kunnen beperkende voorwaarden (mitigatie en compensatie, zie 
onder) worden verbonden.  
Als er een kans is op significante effecten volgt een ‘passende beoordeling’. De passende 
beoordeling is veel uitgebreider. Op basis van de beste wetenschappelijke kennis dienen de 
effecten op de habitats en soorten te worden ingeschat, rekening houdend met cumulatieve 
effecten.  
Als de passende beoordeling uitwijst dat aantasting van de natuurlijke kenmerken is 
uitgesloten, dan kan de vergunning worden verleend. Aantasting van de natuurlijke 
kenmerken is praktisch gesproken uitgesloten als er geen significante effecten zijn in het 
licht van de instandhoudingsdoelstellingen. 

                                                        
10 De termen habitattoets en oriëntatiefase staan niet in de wet. De passende beoordeling wel. 
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Als significante effecten niet kunnen worden uitgesloten, dan mag vergunning alleen worden 
verleend als er voldaan is aan alle drie onderstaande ADC-criteria: 
- Er zijn geen geschikte Alternatieven. 
- Er is sprake van Dwingende redenen van groot openbaar belang, waaronder redenen 

van sociale en economische aard. 
- Er is voorzien in exacte en tijdige Compensatie. 
Als er sprake is van aantasting van een gebied dat is aangewezen ter bescherming van 
prioritair natuurlijk habitattype of een prioritaire soort, dient eerst door de minister van EL&I 
aan de Europese Commissie advies te worden gevraagd. Bovendien is het aantal redenen 
van groot openbaar belang beperkt. 
 
Cumulatieve effecten 
Volgens de Natuurbeschermingswet 1998 (art. 19d lid 1) is het – zonder vergunning – 
verboden om handelingen te verrichten die op zich zelf of “in combinatie met andere 
projecten of plannen significante effecten kunnen hebben”. In het onderzoek naar 
cumulatieve effecten, wordt het effect van het onderhavige plan of project in combinatie met 
andere ingrepen in beeld gebracht. 
De basis hiervoor is art. 6 van de Habitatrichtlijn, die van toepassing is op alle Natura 2000-
gebieden. 

“Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer 
van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten 
significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling 
gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de 
instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied.” 

Het werkdocument “Toepassing begrippenkader” (Ministerie van LNV, 2007) stelt voor om 
het begrip cumulatie als volgt te definiëren:  

“De effecten van de voorgestelde eigen activiteit op de instandhoudingsdoelstellingen 
van een Natura 2000-gebied in combinatie met de effecten van andere activiteiten en 
plannen”. 

Met andere woorden: in een studie naar de cumulatieve effecten dienen alle activiteiten 
(bestaand gebruik, nieuwe projecten) en plannen te worden betrokken, die op dezelfde 
instandhoudingsdoelstellingen negatieve effecten kunnen hebben als het eigen project. Het 
doet daarbij in beginsel niet ter zake of er een verband is tussen het eigen project en de 
andere activiteiten en plannen, of dat de effecten tijdelijk zijn of (naar verwachting) slechts 
beperkt van omvang zijn.  
 
Significantie 
Voor een invulling van het begrip significantie volgen wij de ‘Leidraad significantie’ van het 
Steunpunt/Regiebureau Natura 2000. Van significante effecten kan sprake zijn als ten 
gevolge van menselijk handelen het verwezenlijken van de instandhoudingsdoelen sterk 
wordt bemoeilijkt of onmogelijk wordt gemaakt. Dat is in ieder geval zo, als het oppervlak 
van een habitattype of een leefgebied of de kwaliteit van habitattype of leefgebied of de 
omvang van een populatie lager wordt dan genoemd in de instandhoudingsdoelen in het 
aanwijzingsbesluit. 
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Beschermde natuurmonumenten 
Het toetsingskader voor beschermde natuurmonumenten is vergelijkbaar, echter de 
procedure en de speelruimte van het bevoegd gezag wijken op enigszins af. De beoordeling 
is minder strikt en door het ontbreken van concrete instandhoudingsdoelen vaak ook minder 
eenduidig. 
 
Zorgplicht 
Artikel 19l legt aan iedereen een zorgplicht voor beschermde natuurgebieden op. Deze zorg 
houdt in ieder geval in dat ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat een handeling 
nadelige gevolgen heeft, verplicht is die handeling achterwege te laten of, als dat 
redelijkerwijs niet kan worden gevergd, eventuele gevolgen zoveel mogelijk te beperken of 
ongedaan te maken. De nadelige handelingen hebben betrekking op de 
instandhoudingsdoelen in het geval van een Natura 2000-gebied en op de wezenlijke 
kenmerken in het geval van een beschermd natuurmonument. 

 1.4 Wabo en omgevingsvergunning 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op 1 oktober 2010 van kracht 
geworden. De Wabo voegt een groot aantal (circa 25) vergunningen, ontheffingen en andere 
toestemmingen samen tot één omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is nodig 
voor het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen, zoals sloop, bouw, aanleg en gebruik, als die 
een plaatsgebonden karakter hebben en dat van invloed kunnen zijn op de “fysieke 
leefomgeving”. Dit omvat alle fysieke waarden in de leefomgeving, zoals milieu, natuur, 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden. 
Als hoofdregel kent de Wabo het bevoegd gezag toe aan B&W van de gemeente waar het 
project (in hoofdzaak) zal worden uitgevoerd. Voor projecten van provinciaal belang kunnen 
GS het bevoegd gezag zijn, voor projecten van nationaal belang een minister. 
De ontheffing Flora- en faunawet en de vergunning Natuurbeschermingswet 1998, die voor 
een ruimtelijke ingreep nodig kunnen zijn, kunnen worden “aangehaakt” bij de 
omgevingsvergunning. Dat wil zeggen dat bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
ook een toetsing aan Ffwet en/of Nbwet moet worden gevoegd. De aanvraag wordt dan aan 
het bevoegde gezag (Ffwet: ELI; Nbwet: GS of ELI) voorgelegd. Die zal dan toestemming 
geven in de vorm van een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb). De inhoudelijke toetsing 
zal niet veranderen. 
Op aanvragen voor een omgevingsvergunning, die mede betrekking hebben op Flora- en 
faunawet en/of Natuurbeschermingswet 1998 is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 
toepassing. 
Een ontheffing Ffwet of vergunning Nbwet kan ook los van de omgevingsvergunning worden 
aangevraagd. Dat dient dan wel te gebeuren vóórdat de omgevingsvergunning wordt 
aangevraagd.  
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 1.5 Kaderrichtlijn Water (KRW) en Waterwet 

Toetsingskader KRW  
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft tot doel het bereiken van een goede 
ecologische en chemische toestand in alle wateren in Europa in 2015. De invoering van de 
KRW brengt voor waterbeheerders verschillende verplichtingen met zich mee zoals het 
bepalen van doelstellingen, het uitvoeren van herstelmaatregelen en het meten van de 
resultaten. De KRW gaat uit van een resultaatsverplichting. 
 
Waterwet en Bkmw 
De Nederlandse Waterwet voegt de volgende acht bestaande waterbeheerwetten samen: 
-  Wet op de waterhuishouding. 
-  Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 
-  Wet verontreiniging zeewater. 
-  Grondwaterwet. 
-  Wet droogmakerijen en indijkingen. 
-  Wet op de waterkering. 
-  Wet beheer rijkswaterstaatswerken (de 'natte' delen daarvan). 
-  Waterstaatswet 1900 (het 'natte' gedeelte ervan). 
Daarnaast wordt vanuit de Wet bodembescherming de regeling voor waterbodems 
ondergebracht bij de Waterwet. De Waterwet is per 22 december 2009 in werking getreden. 
De Nederlandse voorschriften en doelstellingen uit de KRW, de Grondwaterrichtlijn en de 
Richtlijn Prioritaire Stoffen zijn geïmplementeerd in het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring 
Water (Bkmw) 2009. De doelen voor de goede chemische en ecologische toestand van 
oppervlaktewaterlichamen worden wettelijk vastgelegd in de vorm van milieukwaliteitseisen. 
De chemische doelen zijn direct verwoord in het Besluit, de ecologische doelen zijn 
opgenomen via een verwijzing naar de referenties en maatlatten voor natuurlijke wateren 
(STOWA 2007-32) en omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen (STOWA 
2007-32b). 
Het Besluit en de Wet milieubeheer geven daarnaast een nadere uitwerking van de KRW-
doelstelling van geen achteruitgang. Het Besluit brengt uitdrukkelijk geen directe koppeling 
tot stand tussen individuele besluiten (bijvoorbeeld vergunningen) en de vastgelegde 
milieukwaliteitseisen. De milieukwaliteitseisen worden alleen gekoppeld aan de bevoegdheid 
tot het vaststellen van plannen in het kader van de Waterwet. Dit betekent dat doorwerking 
van de eisen uit het Bkmw naar individuele besluiten indirect gebeurt via de 
water(beheer)plannen. In de water(beheer)plannen worden de doelstellingen specifiek 
uitgewerkt naar waterlichamen en wordt aangegeven hoe hierop voor nieuwe activiteiten 
wordt getoetst. Voor de rijkswateren vindt deze uitwerking plaats in het ‘Toetsingskader 
waterkwaliteit’. Dit vormt een bijlage bij het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 
2010-2015 (BPRW)  
Omdat het toetsingskader voorlopig alleen is opgesteld voor de Rijkswateren, worden alleen 
deze wateren hier besproken. Een toetsingskader voor regionale wateren is in 
voorbereiding. 
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Het Toetsingskader waterkwaliteit  
Ter bescherming en verbetering van de waterkwaliteit voert Rijkswaterstaat de komende 
planperiode verschillende soorten maatregelen uit (zie BPRW). Zo wordt het huidige 
beschermingsniveau van de waterkwaliteit gehandhaafd, zoals de KRW vereist. Voor nieuwe 
activiteiten of ingrepen in een waterlichaam moet een toetsing worden uitgevoerd.  De 
centrale vraag daarbij is of de KRW-doelstellingen voor het waterlichaam waarop de activiteit 
mogelijk effecten heeft, nog wel behaald kunnen worden als de activiteit daadwerkelijk 
plaatsvindt. 
De begrenzing van oppervlaktewaterlichamen in de Waterwet is doorgaans ruimer dan die in 
het kader van de KRW. De KRW-waterlichamen zijn in de meeste gevallen beperkt tot het 
natte areaal, terwijl Rijkswaterstaat in het kader van de Waterwet ook het waterstaatkundig 
beheer voert over drogere gebieden in de uiterwaarden en de buitendijkse gebieden rond de 
grote meren. Initiatieven in gebieden die op grond van de Waterwet zijn aangewezen als de 
drogere oevergebieden, zullen alleen in aanmerking komen voor een toets vanuit KRW-
perspectief als daar concreet externe effecten op een KRW-waterlichaam te verwachten zijn.  
De begrenzing van de KRW-waterlichamen is te vinden op de gedetailleerde kaarten in de 
achterliggende brondocumenten voor de waterlichamen. De begrenzing van de 
oppervlaktewaterlichamen in de zin van de Waterwet voor zover in beheer bij 
Rijkswaterstaat is te vinden in de Waterregeling. 
 
Bevoegd gezag 
Rijkswaterstaat (regionale diensten) is bevoegd gezag voor nieuwe vergunningen op grond 
van de Ontgrondingenwet (OW) en Waterwet (WW). Bepaalde initiatieven zijn dusdanig 
groot van omvang dat daarvoor een milieueffectrapportage (MER) nodig is als onderdeel van 
de besluitvorming. Ook daar geldt de rol als bevoegd gezag. De rol van bevoegd gezag geldt 
ook voor het geval van algemene regels (zoals Activiteitenbesluit) waarbij het toepassen van 
maatwerkvoorschriften mogelijk is. 
Het Toetsingskader KRW bestaat analoog aan de richtlijn zelf, uit een onderdeel Chemie en 
een onderdeel Biologie met elk hun eigen beslisschema. 
 
Chemie 
Dit onderdeel van het toetsingskader geldt voor alle individuele besluiten waar lozingen of 
emissies van stoffen of warmte aan de orde zijn. Hiervoor zijn de volgende doelstellingen 
relevant: 
-  Chemische toestand: de normen voor prioritaire (gevaarlijke) stoffen. 
-  Ecologische toestand: BPRW 2010-2015: Toetsingskader KRW (zie hierna) 

- Algemene fysisch-chemische parameters (nutriënten, temperatuur etc) 
- Overige relevante stoffen. 

De toetsing geschiedt voor al deze parameters op een vergelijkbare wijze. Wel moet 
rekening worden gehouden met het feit dat voor de algemene fysisch-chemische parameters 
vijf toestandsklassen gelden (conform het STOWA-rapport waarin de ecologische doelen zijn 
vastgelegd) en voor de andere parameters niet. Voor de chemische toestand kent de KRW 
maar twee toestandsklassen. De overige relevante stoffen fungeren als indicatoren voor de 
ecologische toestand. Voor deze stoffen gelden de facto ook maar twee toestandsklassen: 
goed (voldoet wel aan de norm) en niet goed (voldoet niet aan de norm). 
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De toetsing gebeurt op basis van enerzijds inzicht in de belasting (aandeel verschillende 
bronnen en toename als gevolg van extra lozing) en de huidige toestand (hoeveel ruimte is 
er tot een volgende onderliggende klassegrens). Als de toestand slecht is of vlak bij een 
lagere klassegrens ligt, lijkt een restrictieve benadering noodzakelijk (>1% toename is 
significant). Is de toestand goed of ligt deze ver af van een lagere klassegrens, dan is een 
ruimere grens voor significantie te hanteren. Als een dergelijke toets leidt tot de conclusie 
dat er sprake is van een reëel risico op achteruitgang dan kan een lozing of activiteit niet 
zonder aanvullende randvoorwaarden plaatsvinden. Deze aanvullende maatregelen kunnen 
liggen in extra zuiveringsstappen, aanpassing van lozingslocatie bij lozingen of aanpassing 
van allocatie, ontwerp of inrichting van ruimtelijke ingrepen. Dit kan leiden tot een inperking 
of weigering ten opzichte van wat is aangevraagd. 
 
Toetsingskader chemie 
De werkwijze is samengevat in het beslisschema (figuur 1). 
Als er sprake is van een achteruitgang van de chemische toestand of een indicatie voor 
achteruitgang van de ecologische toestand, kan de aanvraag niet zomaar gehonoreerd 
worden. In dat geval komt de vergunningverlener in het beslisschema op een omslagpunt 
van ‘ja, mits’ naar ‘nee, tenzij’ als leidend criterium voor de vraag of het aangevraagde 
vergund mag worden. In dat geval is een nadere afweging aan de orde waarbij het weigeren 
van de vergunning uiterste mogelijkheid is. Het stellen van aanvullende voorwaarden zodat 
wel voorkomen wordt dat er sprake is van achteruitgang is eveneens een optie. Het 
weigeren van een vergunning heeft grote rechtsgevolgen en een zorgvuldige afweging en 
motivering op maat. Ditzelfde geldt voor het stellen van aanvullende voorwaarden boven 
BBT. Hiervoor moeten geavanceerde modellen worden gebruikt, Hierbij kunnen de volgende 
elementen betrokken worden: 
-  Een achteruitgang van de zeer goede naar de goede ecologische toestand is 

toegestaan tengevolge van nieuwe duurzame ontwikkeling (artikel 4.7 KRW). 
-  De te vergunnen emissie wordt voldoende gereduceerd door aanvullende 

maatregelen binnen de aangevraagde activiteit in kwestie (BBT-plus). 
-  De te vergunnen emissie wordt binnen de planperiode met zekerheid gecompenseerd 

door maatregelen elders binnen of bovenstrooms van het waterlichaam. 
-  Het lozingspunt is te verplaatsen naar een andere locatie of een andere waterlichaam 

waar dit geen achteruitgang van de toestand oplevert. 
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Figuur 1: Beslisschema chemie. 
 
Gelet op het hoge abstractieniveau van deze toetsing (waterlichaamniveau) in vergelijking 
met de emissie-immissietoets (niveau van de mengzone) is de verwachting dat in veruit de 
meeste gevallen waarin een lozing aanvaardbaar is op grond van de emissie-immissietoets 
geen sprake zal zijn van een (indicatie voor) achteruitgang van de toestand. In die gevallen 
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waarin dit wel zo is, dient bijzondere aandacht te worden besteed aan motivering en interne 
toetsing van de vergunning of het besluit. 
 
Biologie 
Het Beslisschema voor Biologie bestaat uit twee delen: een toetsingskader algemeen (Deel 
1) en een toetsingskader waterype afhankelijk (Deel 2). Afhankelijk van de antwoorden 
moeten 1 of 2 stroomschema’s worden doorlopen (zie figuur 2 en 3): 
Deel 1: toetsingskader algemeen 
Hierin staan enkele algemene vragen die voor alle waterlichamen van belang zijn en niet 
of nauwelijks watertype afhankelijk zijn. Hierbij wordt gekeken naar: 
1A.)  De locatie van de ingreep. 
1B.)  Het voorkomen van de ingreep op lijsten van ingrepen zonder significante negatieve 

effecten op de ecologische kwaliteit. 
1C.)  Effecten op een geplande of reeds uitgevoerde KRW-maatregel. Dit is van belang 

omdat er een resultaatsverplichting zit op de omvang van de geplande 
KRWmaatregelen. 

Denk hierbij ook aan de ruimteclaim van nog geplande KRWmaatregelen. 
Indien dit stroomschema nog geen uitsluitsel biedt over eventuele effecten van een ingreep 
op de biologische kwaliteit dan wordt het volgende stroomschema doorlopen: 
 
Deel 2: toetsingkader watertype afhankelijk 
Het watertype waar het waterlichaam toe behoort (zie programma), bepaalt waar specifiek 
naar moet worden gekeken bij het doorlopen van deel 2 van het toetsingskader (Rivieren, 
Meren, Kanalen of Kustwateren en Overgangswateren). In deel 2 van het toetsingskader 
wordt onderzocht welke effecten van een nieuwe ingreep zijn te verwachten op de 
biologische kwaliteit. Dit stroomschema is opgesteld van grof naar fijn waarin 
achtereenvolgens wordt getoetst of: 
I.)  de biologische kwaliteit wordt beïnvloed door de ingreep en of deze invloed voldoende 

groot is om als significant te worden aangemerkt. De biologische kwaliteit wordt 
gemeten met maatlatten per biologische kwaliteitselement die per watertype 
verschillen (zie brondocumenten). De onderdelen van deze maatlatten spelen onder 
andere in op de grootte van het ecologisch relevant areaal, de kwaliteit hiervan en 
voor sommige watertypen de (vis)optrekbaarheid. 

II.)  de ingreep de sturende kenmerken van het watertype negatief beïnvloed; 
III.)  eventuele negatieve effecten voldoende worden gemitigeerd of gecompenseerd. 
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Figuur 3: Beslisschema ecologie: watertype specifiek 
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Eindresultaat van de stroomschema’s 
In de stroomschema’s is met groen aangegeven wanneer de effecten niet aanwezig of niet 
significant zijn of dat ze voldoende worden gemitigeerd/gecompenseerd. In dat geval kan de 
vergunning voor de ingreep worden verleend. Met oranje is aangegeven wanneer de 
negatieve effecten als significant worden ingeschat. Om toch tot vergunningverlening over te 
kunnen gaan zullen dan aanvullende voorwaarden worden overwogen. Is het mitigeren of 
compenseren van de negatieve effecten van de ingreep hiermee ook niet mogelijk dan zal 
vergunning niet of slechts onder aanvullende voorwaarden mogelijk zijn. Dit toetsingskader 
is een richtlijn. Bij het doorlopen moet men blijven nadenken en het kader dus niet te 
stringent doorlopen. Wanneer de uitkomst van het schema ‘groen’ is dan moet daar altijd de 
gedachte ‘ja, mits’ bij geplaatst worden. Bij een ‘oranje’ uitkomst is het antwoord ‘nee, tenzij’. 

 1.6 Rode lijsten 

Rode lijsten zijn geen wettelijke instrumenten, maar zijn sturend voor beleid. Zij dienen om 
prioriteiten in middelen en maatregelen  te kunnen bepalen. Bij het beoordelen van 
maatregelen en ingrepen kunnen de Rode lijsten echter wel een belangrijke rol spelen. Er 
zijn nu landelijke Rode lijsten vastgesteld voor paddestoelen, korstmossen, mossen, 
vaatplanten, platwormen, land- en zoetwaterweekdieren, bijen, dagvlinders, haften, 
kokerjuffers, libellen, sprinkhanen en krekels, steenvliegen, vissen, amfibieën, reptielen, 
zoogdieren en vogels (LNV 2009). Een aantal provincies heeft aanvullende provinciale Rode 
lijsten opgesteld. 
Van soorten op de Rode lijst moet worden aangenomen dat negatieve effecten van ingrepen 
de gunstige staat van instandhouding relatief gemakkelijk in gevaar brengen. Waar het 
beschermde soorten betreft zal er dus extra aandacht aan mitigatie en compensatie moeten 
worden besteed. Bij niet-beschermde soorten of soortgroepen kunnen op grond van de 
zorgplicht extra maatregelen worden gevergd. Bij een aantal soortgroepen gaat het echter 
om tientallen of honderden moeilijk vast te stellen soorten, waardoor de waarde voor 
praktische toepassingen vaak beperkt is. 

 1.7 De Ecologische Hoofdstructuur 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heeft als doel om van de bestaande en nieuwe natuur 
een goed functionerend netwerk te maken. Het ruimtelijk beleid voor de EHS is gericht op 
‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden’ van de EHS. Op 
plannen, projecten of handelingen binnen de EHS is conform de Nota Ruimte het ’nee, 
tenzij’-regime van toepassing.  
 
Ruimtelijke ingrepen in de EHS met significant negatieve effecten op de wezenlijke 
kenmerken en waarden van het gebied zijn in beginsel niet toegestaan. Tenzij er voor de 
ingreep geen reële alternatieven zijn èn er sprake is van redenen van groot openbaar 
belang. De initiatiefnemer is verplicht om de negatieve effecten te mitigeren (voorkomen of 
beperken) en de restschade te compenseren.  
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De wezenlijke kenmerken en waarden zijn de huidige en potentiële waarden, gebaseerd op 
de natuurdoelen voor het gebied. De natuurdoelen worden door de provincies vastgelegd, 
meestal in natuurdoeltypen of beheertypen per perceel. 
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Bijlage 2 Waardevolle Bomenkaart 2011 
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