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1 INLEIDING 

1.1 Biodiversiteitscredits 

Verschillende partijen die actief zijn op de Veluwe willen komen tot de invoering van 

habitatbanking. Dit houdt in dat partijen die een negatieve impact hebben op de 

biodiversiteit ‘biodiversiteitscredits’ kunnen kopen bij een habitatbank om daarmee hun 

impact te compenseren. Deze credits zijn gecreëerd op andere terreinen waar men juist 

biodiversiteitswinst heeft gerealiseerd. 

 

Om het model van habitatbanking te toetsen is een methode nodig om de 

biodiversiteitswinst en -verlies te kwantificeren. In dit kader heeft Sweco Nederland B.V. 

(Jaspers et al., 2016) een aantal waarderingssystemen geanalyseerd om te komen tot een 

natuurpuntensysteem met een brede toepasbaarheid.  

 

Binnen project ‘Habitatbanking op de Veluwe’ (Vitens, N.V., K3 Delta, Stichting Veluwe-

fonds en De Gemeynt, 2016) is een viertal pilotgebieden geselecteerd waar 

biodiversiteitswinst en/of –verlies optreedt. Belangrijk onderdeel van ‘Habitatbanking op de 

Veluwe’ is het toepassen van het door Sweco (door)ontwikkelde natuurpuntensysteem op 

de pilotgebieden.  

 

1.2 Toepassing natuurpuntensysteem 

In deze rapportage wordt het natuurpuntensysteem op vier pilotgebieden op de Veluwe 

toegepast. De gebieden worden beschreven in hoofdstuk 2. 

• Poolsche Driessen   Vitens   

• Havikerwaard    K3 Delta  

• De Haeghehorst  Gemeente Ermelo 

• Drinkwaterwinning Speuld Vitens  

 

De toepassing van het natuurpuntensysteem op de vier pilotgebieden bestaat uit drie 

hoofdonderdelen die de basis vormen voor onderhavig onderzoek. 

1. Een inventarisatie van de per pilotgebied aanwezige flora en fauna. 

2. Het verwerken van de inventarisatiegegevens en bestaande  

verspreidingsgegevens in het natuurpuntensysteem om te komen tot een 

kwantificering van biodiversiteitswinst en/of -verlies in de pilotgebieden.  

3. Een generieke evaluatie van de methodiek van het natuurpuntensysteem. 
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2 UITWERKING PILOTGEBIEDEN 

2.1 Natuurpuntensysteem 

Voor een uitgebreide beschrijving van het (doorontwikkelde) natuurpuntensysteem 

verwijzen we naar het ‘Natuurpuntensysteem voor de waardering van natuurkwaliteit’ 

(Jaspers, et al., 2016). In deze paragraaf beschrijven we de kern van de methodiek zoals 

die binnen dit project is toegepast voor de pilotgebieden.  
 
De berekening van de natuurpunten wordt uitgevoerd voor homogene gebiedseenheden, 

waaraan een natuurtype wordt toegekend op basis van de typologie van het Handboek  

Natuurdoeltypen (Bal et al., 2002). Aan deze natuurtypen zijn de referentielijsten met 

doelsoorten gekoppeld.  

 

Natuurpunten worden uitgedrukt als het product van oppervlakte, natuurkwaliteit en 

weegfactor van elk van de natuurtypen. Op basis van de natuurpuntenberekening wordt 

biodiversiteitswinst en/of –verlies per pilotgebied bepaald op basis van het verschil in 

natuurpunten van de huidige situatie en de toekomstige situatie (na de geplande ingrepen).   

 

 
 
 
 
 

 Oppervlakte  
De oppervlakte (in ha) per natuurtype.  
 

 Kwaliteit 

De natuurkwaliteit geeft de toestand van een natuurtype aan op basis van de 

soortensamenstelling. De berekening vindt plaats op basis van de fractie van het aantal 

waargenomen en te verwachten soorten ten opzichte het totaal aantal soorten van de 

referentielijst per natuurtype uit het Handboek Natuurdoeltypen. Een kwaliteit van ‘1’ 

betekent dat de kwaliteit van een hectare van een natuurtype gelijk is aan de referentie. 

 

De methodiek gaat uit van een vast aantal van drie soortgroepen per natuurtype ten 

behoeve van de vergelijkbaarheid van de resultaten. Voor (landgebonden) natuurtypen 

worden standaard de soortgroepen vaatplanten, dagvlinders en vogels aangehouden. 

Op basis van het ‘Natuurpuntensysteem voor een uniforme waardering van 

natuurkwaliteit’ (Jaspers et al., 2016) wordt voor een aantal natuurtypen afgeweken 

van de standaard soortgroepencombinatie. Tabel 2.1 toont in dit rapport gehanteerde 

natuurtypen waar is afgeweken van de soortgroepencombinatie vaatplanten, 

dagvlinders en broedvogels.  

 

 

Natuurpunten = Oppervlakte x Kwaliteit x Weegfactor 



 

Redenen dat bij bepaalde natuurtypen wordt afgeweken van de standaard 

soortgroepencombinatie zijn divers. Bij natuurtype zwakgebufferd ven (3.22) zijn 

bijvoorbeeld geen doelsoorten in de soortgroep dagvlinders aangewezen. De 

soortgroep libellen is hiertoe bij dit natuurtype opgenomen in plaats van dagvlinders. 

Bij natuurtypen van cultuurhabitats zoals agrarisch grasland,  agrarische akker en 

naaldbos met uitheemse soorten zijn in het Handboek Natuurdoeltypen soortgroepen 

geen referentielijsten voor alle drie de soortgroepen vaatplanten, dagvlinders en vogels 

aanwezig. 

 

Tabel 2.1. Combinaties van soortgroepen van natuurtypen (afwijkend van de standaardcombinatie 

van de soortgroepen planten, vlinders en broedvogels). 

Natuurtype Soortgroepen 

Agrarisch grasland Vogels, zoogdieren, ongewervelden 

Agrarische akker Amfibieën, vogels, zoogdieren 

3.16 Dynamisch rivierbegeleidend water Planten, zoogdieren, vogels 

3.17 Geïsoleerde meander Planten, amfibieën, vogels 

3.22 Zwakgebufferd ven Planten, libellen, vogels 

3.42 Natte heide Planten, reptielen, vogels 

3.45 Droge heide Planten, reptielen, vogels 

3.61 Ooibos Planten, vogels, zoogdieren 

3.64 Bos van arme zandgronden Planten, vogels, zoogdieren 

3.66 Bos van voedselrijke vochtige gronden Planten, vogels, zoogdieren 

 

• Weegfactor 

De weegfactor is een maat voor het belang van een natuurtype voor het behoud van 

de nationale biodiversiteit. Een weegfactor van 1 betekent dat een type een gemiddeld 

aantal bedreigde soorten bevat. Door het werken met een weegfactor kunnen 

verschillende typen natuur met elkaar worden vergeleken. Bijlage 1 toont een tabel 

met weegfactoren van enkele veel voorkomende natuurtypen (Jaspers et al., 2016). 

Voor aquatische natuurtypen is gebruik gemaakt van het Deltaresrapport 

‘Natuurpunten als methode voor het evalueren van de effecten van ruimtelijke 

ingrepen’ (Wortelboer, 2015). 
 

2.2 Natuurpunten voor de pilotgebieden 

Om het natuurpuntensysteem toe te passen op de vier geselecteerde pilotgebieden zijn 

de volgende stappen doorlopen. 

 

• Voorbereidingen onderzoek pilotgebieden 

- De begrenzingen van de pilotgebieden en de aanwezige natuurtypen zijn 

verwerkt in ArcGIS. Hiermee zijn nauwkeurige oppervlaktes van zowel de 

pilotgebieden als de natuurtypen bepaald. 



 

- In de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) zijn de 

verspreidingsgegevens van flora- en faunasoorten geraadpleegd van de 

pilotgebieden. De NDFF-gegevens van de laatste vijf jaar zijn gebruikt. 

 

• Veldonderzoek in twee pilotgebieden 

Op basis van het vooronderzoek zijn per natuurtype veldinventarisaties uitgevoerd 

naar de aanwezige soort(groep)en. Dit veldonderzoek is uitgevoerd voor twee van 

de vier pilotgebieden: Poolsche Driessen en Havikerwaard. Op twee velddagen 

per pilotgebied in juli 2016 zijn de aanwezige natuurtypen door een ervaren 

ecoloog onderzocht op aanwezigheid van doelsoorten. De voorstudie van de  

database van de NDFF is bij de veldinventarisaties gebruikt als bron van de te 

verwachten soorten.  

 

• Bepalen doelsoorten in de toekomstige situatie 

Op basis van expert judgement is een inschatting van de toekomstig te verwachten 

doelsoorten gemaakt. De inschatting is gebaseerd op kwaliteit van de standplaats, 

minimumareaal, bereikbaarheid en mate van verstoring.  

 

Bij de (fauna)doelsoorten wordt in het Handboek Natuurdoeltypen gebruik 

gemaakt van de functieaanduidingen ‘v’ (voortplantingshabitat), ‘w’ (winterhabitat) 

en ‘a’ habitat voor diverse soorten activiteiten. Bij de soortgroep vogels zijn we bij 

de natuurpuntenberekeningen uitgegaan van soorten die een natuurtype als 

voortplantingshabitat kunnen gebruiken (in het Handboek natuurdoeltypen 

aangeduid met een ‘v’). Dit is een afwijking van de door Sweco beschreven 

methode die we hebben toegepast om te voorkomen dat overvliegende vogels een 

belangrijke invloed hebben op de kwaliteitsscore.  

 

Voor het beoordelen van de toekomstige situatie is er van uit gegaan dat de 

kwaliteit van de standplaatsomstandigheden goed is, omdat de inrichting hierop 

gericht is. Daarnaast is er van uit gegaan dat het beheer gericht is op een optimale 

ontwikkeling van het beoogde natuurtype. Of dit werkelijk plaatsvindt, zal aan de 

hand van monitoring moeten worden gevolgd. 

 

Bij de inschatting van de doelsoorten in de toekomstige situatie is waar mogelijk 

gebruik gemaakt van bronnen als het Handboek Robuuste verbindingszones 

(Alterra 2001) en de soortenprofielen op www.synbiosis.alterra.nl. Tevens zijn 

verspreidingsgegevens gebruikt op websites van gespecialiseerde organisaties 

(www.sovon.nl, www.ravon.nl, www.floron.nl). 

 

• Berekening natuurpunten 

Na het verzamelen van de verspreidingsgegevens zijn de berekeningen van de 

natuurpunten van de huidige en de toekomstige situatie uitgevoerd op basis van 

de volgende stappen. 
a. Berekening van de fractie van het aantal waargenomen en te verwachten 

soorten ten opzichte van het totaal aantal soorten van de doelsoortenlijst 

per natuurtype.   

b. Berekening van de rekenkundig gemiddelde kwaliteitsscore over de drie 

soortengroepen per natuurtype. 

c. Berekening van de natuurpunten voor de huidige en toekomstige situatie 

door vermenigvuldiging met de weegfactoren en de oppervlakte. 

http://www.synbiosis.alterra.nl/
http://www.sovon.nl/
http://www.ravon.nl/
http://www.floron.nl/


 

 

 

 

2.3 Poolsche Driessen 

2.3.1 Huidige en toekomstige situatie 

Waterwingebied Poolsche Driessen van Vitens ligt aan de Krachtighuizerweg in het 

buurtschap Krachtighuizen in de gemeente Putten, zie figuur 2.1. Het gebied heeft een 

oppervlakte van ruim 35 hectare en bestaat uit loof- en naaldbos, met centraal een klein 

heideterreintje. De Poolsche Driessen is een gebied met schrale bodems in fijn en grof 

zand. 

 

Vitens is voornemens om enkele inrichtingsmaatregelen uit te voeren ter verbetering van 

de biodiversiteit in het gebied. Figuur 2.2 toont de huidige en de toekomstige situatie. 

 Omvorming van enkele percelen grove den naar een tweetal heidevelden met ven 

aan de oostkant van het gebied; 

 Omvorming van enkele percelen gemengd bos naar loofbos. 

 

 

Figuur 2.1. Ligging pilotgebied Poolsche Driessen ten zuiden van Putten (in rood, bron: Google Maps) 

 

2.3.2 Bepaling natuurpunten 

Bijlage 2a toont de doelsoorten die bij het onderzoek van de NDFF-gegevens en de 

veldinventarisaties zijn vastgesteld (de huidige situatie). In bijlage 2b zijn per natuurtype 

en soortgroep de doelsoorten ingeschat voor de toekomstige situatie. De aantallen van de 

doelsoorten in de huidige en toekomstige situatie zijn gebruikt om de natuurpunten en 

kwaliteitsscores voor pilotgebied Poolsche Driessen te berekenen. Deze berekeningen zijn 

te zien in de bijlagen 2c (huidige situatie) en 2d (toekomstige situatie). Tabellen 2.2 en 2.3 

tonen de uitkomsten van de berekeningen van bijlage 2. 

 



 

  

Figuur 2.2. Huidige en toekomstige situatie Poolsche Driessen 

Tabel 2.2. Natuurpunten huidige situatie Poolsche Driessen 

Natuurtype Natuurpunten 

Droge heide 0,03 

Bos van arme zandgronden A 2,85 

Naaldbos met uitheemse soorten 1,80 

Bloemrijk grasland van zand/veengebied 0,00 

Zwakgebufferd ven 0,0002 

Totaal 4,68 

 

Tabel 2.3. Natuurpunten toekomstige situatie Poolsche Driessen 

Natuurtype Natuurpunten 

Droge heide 0,50 

Bos van arme zandgronden A 7,72 

Naaldbos met uitheemse soorten 0,76 

Bloemrijk grasland van zand/veengebied 0,00 

Zwakgebufferd ven 0,003 

Totaal 8,98 

 

Gerealiseerde biodiversiteitswinst Poolsche Driessen: 4,3 natuurpunten 

 



 

2.3.3 Conclusies Poolsche Driessen 

• Over het algemeen zijn er weinig doelsoorten per natuurtype aangetroffen in de 

Poolsche Driessen, zowel tijdens de veldinventarisaties als bij het onderzoek in de 

NDFF-gegevens. Dit verklaart de lage scores van enkele natuurtypen.  

 

• De oppervlaktes van de meeste natuurtypen zijn gering. Bij natuurtypen met een 

kleine oppervlakte zoals bij zwakgebufferd ven, zal ook bij aanwezigheid van een 

hogere weegfactor geen hoog puntenaantal behaald worden.  

 

• Het relatief grote oppervlak aan ‘naaldbos met uitheemse soorten’ en de bij dit 

natuurtype behorende lage weegfactor zorgen ervoor dat het totale puntenaantal 

laag blijft. 

 

• Het berekende toekomstige natuurpuntenaantal is bijna tweemaal hoger dan in de 

huidige situatie (191%). Dit wordt veroorzaakt door de toename van in de 

toekomstige situatie te verwachten soorten per soortgroep en de 

oppervlaktevergroting van ‘bos met arme zandgronden’ ten koste van ‘naaldbos 

met uitheemse soorten’. De weegfactor van ‘bos met arme zandgronden’ is tien 

keer hoger dan de weegfactor van ‘naaldbos met uitheemse soorten’.  

2.4 Havikerwaard 

2.4.1 Huidige en toekomstige situatie 

In het kader van gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid wordt met de aanleg van een 

stelsel van geulen in de IJsseluiterwaarden bij De Steeg een aanzet gegeven voor de 

realisatie van de verbinding van de Veluwe en de IJssel. Het voorkeursalternatief voor deze 

gebiedsontwikkeling is vastgesteld in december 2013. 

 

Het pilotgebied Havikerwaard waarop in deze rapportage het natuurpuntensysteem is 

toegepast, betreft een deelgebied van het totale plangebied. Het gaat om een deelgebied 

van ruim 42 ha met agrarische akkers, graslanden en een ooibos (figuur 2.4). 

 

 

Figuur 2.4. Ligging pilotgebied Havikerwaard nabij De steeg (in rood, bron: Google Maps). 



 

 

Van de grootschalige gebiedsontwikkeling die is gepland, toont figuur 2.5 de huidige en de 

toekomstige situatie van het pilotgebied. 

  

 

 

 
Figuur 2.5. Huidige en toekomstige situatie pilotgebied Havikerwaard.  

 

2.4.2 Bepaling natuurpunten 

Bijlage 3a toont de doelsoorten die bij het onderzoek van de NDFF-gegevens en de 

veldinventarisaties zijn vastgesteld (de huidige situatie). In bijlage 3b zijn per natuurtype 

en soortgroep de doelsoorten ingeschat voor de toekomstige situatie. De aantallen van de 

doelsoorten in de huidige en toekomstige situatie zijn gebruikt om de natuurpunten en 

kwaliteitsscores voor pilotgebied Havikerwaard te berekenen. Deze berekeningen zijn te 

zien in de bijlagen 3c (huidige situatie) en 3d (toekomstige situatie). Tabellen 2.4 en 2.5 

tonen de uitkomsten van de berekeningen van bijlage 3. 

 

Tabel 2.4. Natuurpunten huidige situatie Havikerwaard 

Natuurtype Natuurpunten 

Nat, matig voedselrijk grasland 3,64 

Agrarische akker 0,95 

Laanbeplanting  0,04 

Dynamisch rivierbegeleidend water 0,33 

Ooibos 2,45 

Totaal 7,41 

 

 



 

Tabel 2.5. Natuurpunten toekomstige situatie Havikerwaard 

Natuurtype Natuurpunten 

Bloemrijk grasland van rivieren/zeekleigebied 2,37 

Natte strooiselruigte 0,70 

Dynamisch rivierbegeleidend water 3,48 

Ooibos 4,71 

Totaal 11,26 

 

 

2.4.3 Conclusies Havikerwaard 

• Bij de puntenbepaling van de huidige situatie zorgen de grote oppervlakte van 

‘agrarische akker’ (met lage weegfactor) én de kwaliteitsscore bij ‘nat, matig 

voedselrijk grasland’ ervoor dat het totale puntenaantal relatief laag blijft. Van de 

overige natuurtypen zijn de oppervlaktes in dit (deel van het) plangebied klein 

waardoor ze geen grote bijdrage leveren aan de totaalscore. 

 

• Het berekende toekomstige natuurpuntenaantal is bijna anderhalve keer hoger 

dan bij de huidige situatie (152%). Dit wordt met name veroorzaakt door toename 

van de oppervlaktes van de  natuurtypen dynamisch rivierbegeleidend water en 

ooibos.  

 

• De selectie van soortengroepen met een beperkt aantal referentiesoorten leidt 

direct tot een minimale of een maximale fractie voor de kwaliteitsscore. Zo heeft 

agrarische akker voor de soortgroepen amfibieën en zoogdieren slechts één 

doelsoort. Ondanks de lage weegfactor resulteert dit toch tot een relatief hoge 

kwaliteitsscore.  

 

2.5 De Speuld 

2.5.1 Huidige en toekomstige situatie 

Waterwinningsgebied Speuld ligt aan de Garderenseweg te Ermelo/Speuld. Er zijn drie 

winputten op het terrein aanwezig die toegankelijk zijn via een beheerpad. Er is geen 

waterzuivering aanwezig. Het perceel is gelegen aan de noordzijde van het Speulderveld 

en heeft een groot heideterrein met langs de rand bosschages. Het plangebied ligt op de 

overgang van (natte) heide met gewone dophei, struikhei en berkenopslag naar een 

gemengde bosschage (den, berk, zomereik). 

 

In het plangebied zijn door Bureau Waardenburg in 2015 tientallen exemplaren van de 

beschermde klokjesgentiaan waargenomen (Emond, 2010). In de effectbeoordeling van 

Bureau Waardenburg worden van het stopzetten van de waterwinning te Speuld geen 

negatieve effecten verwacht voor de aanwezige (beschermde) soorten en habitattypen. De 

aanwezige soorten prefereren de (natte) situatie zoals deze nu is en de ingreep zal hier 

geen wezenlijke verandering in brengen. 

 

Gerealiseerde biodiversiteitswinst Havikerwaard: 3,9 natuurpunten 

 



 

Aangezien de effecten van de voornaamste ingreep (het stopzetten van de waterwinning) 

te verwaarlozen zijn, wordt uitsluitend het verwijderen van de aanwezige leidingen en 

winputten als maatregel gebruikt bij de natuurpuntenberekening. Hierbij is er van uit 

gegaan dat er een (geringe) uitbreiding is van enkele natuurtypen ten koste van het 

momenteel aanwezige beheerpad langs de leidingentracés. 
 

 

Figuur 2.6. Ligging pilotgebied Speuld (in rood, bron: Google Maps) 

 

2.5.2 Bepaling natuurpunten 

Bijlage 4a toont de doelsoorten die bij het onderzoek van de NDFF-gegevens (de huidige 

situatie) zijn gevonden. Er heeft geen veldbezoek plaatsgevonden. In bijlage 4b zijn per 

natuurtype en soortgroep de doelsoorten ingeschat voor de toekomstige situatie. De 

aantallen van de doelsoorten in de huidige en toekomstige situatie zijn gebruikt om de 

natuurpunten en kwaliteitsscores voor pilotgebied Speuld te berekenen. Deze 

berekeningen zijn te zien in de bijlagen 4c (huidige situatie) en 4d (toekomstige situatie). 

Tabellen 2.6 en 2.7 tonen de uitkomsten van de berekeningen van bijlage 4. 



 

 

 

 

 
Figuur 2.7. Huidige en toekomstige situatie pilotgebied Speuld  

 

Tabel 2.6. Natuurpunten huidige situatie Speuld 

Natuurtype Natuurpunten 

3.42 Natte heide 1,30 

3.64 Bos van arme zandgronden 0,21 

Naaldbos met uitheemse soorten  0,15 

Totaal 1,66 

 

Tabel 2.7. Natuurpunten toekomstige situatie Speuld 

Natuurtype Natuurpunten 

3.42 Natte heide 1,39 

3.64 Bos van arme zandgronden 0,21 

Naaldbos met uitheemse soorten  0,14 

Totaal 1,74 

 

 

Gerealiseerde biodiversiteitswinst Speuld: 0,08 natuurpunten 

 



 

2.5.3 Conclusies Speuld 
• Het stopzetten van de waterwinning in pilotgebied Speuld levert slechts een 

geringe grondwaterstandsverhoging op. Hiervan worden niet of nauwelijks effecten 

verwacht voor de aanwezige soorten of habitatypen (Emond, 2010). Het 

verwijderen van de aanwezige leidingen en winputten is om deze reden als 

maatregel gebruikt bij de natuurpuntenberekening. Hierbij is er van uit gegaan dat 

er een geringe uitbreiding is van enkele natuurtypen ten koste van het momenteel 

aanwezige beheerpad langs de leidingentracés.  

 

• Het natuurpuntenaantal voor de toekomstige natuurwaarde is nauwelijks hoger 

dan in de huidige situatie (105%). Er is slechts sprake van een geringe 

oppervlakteverschuiving van het natuurtype naaldbos met uitheemse soorten naar 

natte heide (0,6 ha). De verhoogde score van 5% wordt verklaard door de toename 

van de oppervlakte van het natuurtype natte heide, dat een hogere weegfactor 

heeft dan naaldbos met uitheemse soorten. 

 

• De selectie van natuurtypen met een beperkt aantal soortgroepen leidt snel tot een 

minimale of maximale fractie voor de kwaliteitsscore. Zo zijn voor natuurtype 

naaldbos met uitheemse soorten alleen voor de soortgroep vogels doelsoorten 

aangewezen. Ondanks de lage weegfactor kan dit bij grote oppervlaktes resulteren 

in relatief hoge natuurpuntenaantallen. In dit geval is er echter nauwelijks sprake 

van oppervlaktewijziging in de toekomstige situatie waardoor het effect niet 

merkbaar is. 

 

• Indien voorgenomen maatregelen slechts leiden tot kleine wijzigingen in 

oppervlaktes van natuurtypen, zoals bij Speuld, zal nauwelijks een verschil 

berekend worden tussen het natuurpuntenaantal van de huidige en de toekomstige 

situatie.  

 

2.6 De Haeghehorst 

2.6.1 Huidige en toekomstige situatie 

Pilotgebied De Haeghehorst ten noorden van Ermelo bestaat uit een drietal deelgebieden: 

 een bosperceel dat zal worden gekapt in verband met de uitbreiding van Camping 

De Haeghehorst; 

 een opnieuw in te richten bosperceel aan de Leuvenumseweg N796; 

 een opnieuw in te richten graslandperceel aan de Flevoweg N302.  

 

De vrraag is hoe de herinrichting van de twee natuurpercelen zich in termen van 

biodiversiteit verhoudt tot de uitbreiding van de camping. De herinrichting van het 

bosperceel betreft de omvorming van productiebos naar gemengd natuurbos. De 

herinrichting van het grasperceel vindt plaats door afgraving van de toplaag van het 

agrarische grasland. 

 



 

 

Figuur 2.8. Ligging pilotgebied Camping De Haeghehorst (in rood, bron: Google Maps). 

 

  
Figuur 2.9. Huidige en toekomstige situatie Flevoweg (l) en Leuvenumseweg 

 



 

    

   Figuur 2.10. Huidige en toekomstige situatie Camping De Haeghehorst 

 

2.6.2 Bepaling natuurpunten 

Bijlage 5a toont de doelsoorten die bij het onderzoek van de NDFF-gegevens en de 

veldinventarisaties zijn vastgesteld (de huidige situatie). In bijlage 5b zijn per natuurtype 

en soortgroep de doelsoorten ingeschat voor de toekomstige situatie. De aantallen van de 

doelsoorten in de huidige en toekomstige situatie zijn gebruikt om de natuurpunten en 

kwaliteitsscores voor pilotgebied De Haeghehorst te berekenen. Deze berekeningen zijn 

te zien in de bijlagen 5c (huidige situatie) en 5d (toekomstige situatie). Tabellen 2.8, 2.9 en 

2.10 tonen de uitkomsten van de berekeningen van bijlage 5. 

 

Tabel 2.8a. Natuurpunten huidige situatie N302 Flevoweg 

Natuurtype Natuurpunten 

Agrarisch grasland 1,01 

Totaal 1,01 

 

Tabel 2.8b. Natuurpunten toekomstige situatie N302 Flevoweg 

Natuurtype Natuurpunten 

Droog schraalgrasland van de hogere 

gronden  

1,07 

Totaal 1,07 

 

 



 

Tabel 2.9a. Natuurpunten huidige situatie Leuvenumseweg 

Natuurtype Natuurpunten 

Eiken- haagbeukenhakhout en middenbos 

van zandgronden  

0,50 

Totaal 0,50 

 

Tabel 2.9b. Natuurpunten toekomstige situatie Leuvenumseweg 

Natuurtype Natuurpunten 

Bos van arme zandgronden 2,22 

Totaal 2,22 

 

Tabel 2.10a. Natuurpunten huidige situatie camping De Haeghehorst 

Natuurtype Natuurpunten 

Bos van arme zandgronden 0,38 

Totaal 0,38 

 

Tabel 2.10b. Natuurpunten toekomstige situatie camping De Haeghehorst 

Natuurtype Natuurpunten 

Agrarisch grasland 0,47 

Totaal 0,47 

 

 

2.6.3 Conclusies De Haeghehorst 

• Bij het verschuiven van het natuurdoeltype agrarisch grasland naar droog 

schraalgrasland van de hogere gronden verschuift de weegfactor voor de N302 

Flevoweg van 0,4 naar 1,9. Toch is slechts sprake van een geringe toename van 

het aantal natuurpunten in de toekomstige situatie (106%). Dit wordt verklaard 

doordat de kwaliteitsfractie hoog is bij het natuurtype agrarisch grasland. Bij dit 

natuurtype is sprake van twee soortgroepen met slechts één doelsoort. Bij 

aanwezigheid van een doelsoort in deze soortgroepen zal de kwaliteitsfractie 

maximaal zijn (0,33 per soortgroep). Gevolg is een relatief hoog 

natuurpuntenaantal. 

 

• De voorgenomen uitbreiding van camping De Haeghehorst betreft de omvorming 

van een aanwezig bosperceel naar grasland. Dit resulteert in een toename van het 

aantal natuurpunten (124%). Dit wordt verklaard doordat de kwaliteitsfractie hoog 

Gerealiseerde biodiversiteitswinst De Haeghehorst: 1,9 natuurpunten.  

 Leuvenumseweg 1,7 natuurpunten 

 Flevoweg 0,06 natuurpunten 

 Camping De Haeghehorst 0,09 natuurpunten 



 

is bij het natuurtype agrarisch grasland, zoals hierboven beschreven bij de N302 

Flevoweg. Het betreft een toename van het natuurpuntenaantal, ondanks de 

afname van de weegfactor van 1 naar 0,4 als gevolg van de uitbreiding van de 

camping. 

 

2.7 Overzicht natuurpuntenbepaling 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de biodiversiteitswinst in natuurpunten per 

pilotgebied en de belangrijkste verklaringen daarvoor. 

 

Tabel 2.11. Verklaringen biodiversiteitswinst in natuurpunten (NP) 

Pilotgebied NP  Belangrijkste verklaringen  

Poolsche Driessen 4,3 Oppervlaktevergroting van ‘bos met arme zandgronden’ ten koste van 

‘naaldbos met uitheemse soorten’. De weegfactor van ‘bos met arme 

zandgronden’ is tien keer hoger dan de weegfactor van ‘naaldbos met 

uitheemse soorten’. 

Havikerwaard 3,9 Toename van de oppervlaktes van dynamisch rivierbegeleidend 

water en ooibos. 

Speuld  0,08 (Geringe) toename van de oppervlakte natte heide ten koste van 

naaldbos met uitheemse soorten. 

De Haeghehorst 1,9 Grootste toename van de biodiversiteitswinst wordt gerealiseerd door 

de inrichting op het perceel aan de Leuvenumseweg. Hier wordt bos 

van arme zandgronden gerealiseerd met een relatief hoog aantal te 

verwachten soorten (op basis van voorkomen en verspreiding in de 

omgeving). 

 

2.8 Gebruik veldinventarisatie en NDFF 

Voor Poolsche Driessen en Havikerwaard is voor de natuurpuntenbepaling zowel gebruik 

gemaakt van de gegevens van veldinventarisaties als van NDFF-verspreidingsgegevens. 

Van de andere deelgebieden zijn geen veldinventarisaties uitgevoerd. Onderstaande tabel 

toont de bijdrage van beide bronnen aan de natuurpuntenberekening. 

 

Tabel 2.12. Natuurpunten van de huidige situatie per pilotgebied berekend op basis van de gegevens 

van de veldinventarisaties en de NDFF. 

Pilotgebied Veldinventarisatie  NDFF  Beide 

Poolsche Driessen 0,65  4,03  4,68 

Havikerwaard 1,47  5,94  7,41 

 

In de Poolsche Driessen twee natuurtypen doorslaggevend: bos van arme zandgronden 

en naaldbos met uitheemse soorten. Van deze twee natuurtypen zijn de meeste 

doelsoorten gevonden in de NDFF. Het natuurpuntenaantal wordt dus voor het overgrote 

deel bepaald door de NDFF-gegevens. 

 



 

In de Havikerwaard zijn alleen van natuurtype ooibos doelsoorten aangetroffen. Van de 

andere natuurtypen in de uitgangssituatie zijn zowel in de NDFF als tijdens de 

veldinventarisaties geen doelsoorten gevonden. Ook voor dit pilotgebied zijn de NDFF-

gegevens dus doorslaggevend geweest voor de bepaling van de natuurpunten. 



 

3 

3 EVALUATIE 

3.1 Conclusies onderzoek pilotgebieden 

Algemeen 

• Bij het berekenen van de kwaliteitsfactor in het natuurpuntensysteem is de keuze 

van de natuurtypen van de huidige situatie van grote invloed op het puntenaantal. 

Als bijvoorbeeld bij het bepalen van de uitgangssituatie van een voedselrijk 

grasland wordt gekozen voor natuurtype ‘agrarisch grasland’, zal het puntenaantal 

aanzienlijk lager zijn dan bij het natuurtype ‘bloemrijk grasland van het rivieren- en 

zeekleigebied’. Dit wordt veroorzaakt door de verschillende weegfactoren van 

beide natuurtypen. Het is dus van belang dat goed onderbouwd wordt welk(e) 

natuurtype(n) bij de uitgangssituatie worden gekozen. Als dat op basis van 

bestaande gegevens niet mogelijk is, is een veldbezoek nodig ter bepaling van het 

natuurtype. 

 

• Voor enkele natuurtypen is het aantal soortgroepen dat is beschreven in het 

Handboek Natuurdoeltypen beperkt. Voor ‘naaldbos met uitheemse soorten’ is 

bijvoorbeeld alleen de soortgroep vogels aanwezig. De weegfactor van dit 

natuurtype is laag (0,1), maar bij een grote oppervlakte kan het puntenaantal toch 

relatief hoog zijn, mede doordat slechts vijf vogelsoorten als doelsoort zijn 

aangewezen. 

 

• Voor sommige natuurtypen is het aantal doelsoorten per soortgroep beperkt. Dit 

geldt vooral voor cultuurhabitats zoals agrarisch grasland of agrarische akker waar 

van enkele soortgroepen slechts één doelsoort aanwezig is. Gevolg is dat de 

kwaliteitsfracties van deze soortgroepen minimaal (0) of maximaal zijn (1) en dus 

zwaar doorwegen in de totale kwaliteitsscore van deze natuurtypen.  

 

• In het (door Sweco doorontwikkelde) natuurpuntensysteem worden verschillende 

soortgroepencombinaties gebruikt. Voor de meeste natuurtypen worden de 

soortgroepen vaatplanten, dagvlinders en vogels gebruikt. Sommige natuurtypen 

hebben echter een andere soortgroepencombinatie. Uitgangspunt hierbij is dat de 

combinatie kenmerkend voor het natuurtype en inventariseerbaar is (Jaspers et 

al., 2016). 

 

Bepalen huidige situatie 

• Duidelijkheid is nodig over wanneer een soort op de referentielijst als doelsoort ten 

behoeve van de kwaliteitsscore kan worden aangemerkt. Bij het toepassen van 

het natuurpuntensysteem op de pilotgebieden zijn we bijvoorbeeld bij de 

soortgroep vogels uitgegaan van soorten die een bepaald natuurtype als 

voortplantingshabitat gebruiken (in het Handboek natuurdoeltypen aangegeven 

met een ‘v’).  

 



 

• De inventarisatie van de verspreiding van doelsoorten is een belangrijk onderdeel 

van het natuurpuntensysteem. Een beperkte inventarisatie leidt tot een lager 

aantal natuurpunten voor de huidige situatie. Een uitgebreide inventarisatie is 

daarentegen arbeidsintensief en (dus) duur. Standaardisering met betrekking tot 

de onderzoekintensiteit, onderzoeksperiode en de bij Habitatbanking te hanteren 

protocollen is noodzakelijk indien naast de NDFF-gegevens gebruik wordt 

gemaakt van veldinventarisaties.  

 

Bepalen toekomstige situatie 

• Bij natuurtypen met een kleine oppervlakte zoals bij zwakgebufferde vennen, zal 

ook bij aanwezigheid van een hogere weegfactor geen hoog puntenaantal behaald 

worden.  
 

• Bij het inschatten van de te verwachten doelsoorten in de toekomstige situatie is 
gebruik gemaakt van factoren als kwaliteit, minimumareaal, bereikbaarheid, 
verstoring. Daarnaast zijn verspreidingsgegevens gehanteerd om na te gaan of 
een soort in het betreffende natuurtype te verwachten is. 

 
• We zijn er bij het inschatten van de toekomstige situatie van uitgegaan dat de 

toename van het aantal soorten het gevolg is van de maatregel(en) in combinatie 
met passend beheer. Tevens hebben we om het aantal soorten te bepalen 
aangenomen dat de natuurtypen in de toekomstige situatie optimaal zijn 
ontwikkeld binnen de kaders van de oppervlakte. 
 

• In natuurtypen waarvan de oppervlakte in de toekomstige situatie zal vergroten, 
wordt een groter aantal doelsoorten verwacht. Oppervlaktevergroting is dus 
uitgelegd als kwaliteitsverbetering, ook als geen sprake is van maatregelen in het 
betreffende natuurtype.  

 
• Bij het bepalen van de toekomstige situatie is naast de ontwikkeling van 

natuurtypen als gevolg van de (voorgenomen) maatregelen, sprake van autonome 
ontwikkeling als gevolg van beheer. Met andere woorden: niet alle in de 
toekomstige situatie te verwachten doelsoorten zijn een direct gevolg van de 
maatregelen. 

 

3.2 Aanbevelingen 

Uniformiteit methode 

Er is behoefte aan duidelijkheid en uniformiteit voor een aantal aspecten van het 

natuurpuntensysteem.  

 

• Soortgroepen per natuurtype 

Voor sommige natuurtypen zijn geen drie soortgroepen aangewezen. Daarnaast 

is voor sommige natuurtypen slechts één soort aangewezen van een of twee van 

de drie soortgroepen. Met betrekking tot de vergelijkbaarheid van de 

natuurpuntenberekeningen is het van belang om een uniforme lijst op te stellen 

van de natuurtypen en de bijbehorende soortgroepen en doelsoorten. Idealiter 

wordt van alle natuurtypen drie kenmerkende en te inventariseren soortgroepen 

bepaald met minimaal vijf doelsoorten. 

 

• Onderzoeksprotocollen  

Met het oog op de veldinventarisaties is er behoefte aan onderzoeksprotocollen 

die zijn afgestemd op Habitatbanking of andere toepassingen van het 

Natuurpuntensysteem. Dat betekent bijvoorbeeld dat een jaarrond onderzoek naar 



 

vleermuizen conform het landelijke vleermuizenprotocol niet bij het doel aansluit. 

Uniformiteit maar ook praktische haalbaarheid is nodig om de soortgroepen te 

onderzoeken.  

 

• Selectie doelsoorten 

Wanneer selecteer je een aangetroffen soort als doelsoort: hoe bepaal je binding 

met het gebied? Bij de soortgroep vogels zijn we uitgegaan van soorten die een 

natuurtype als voortplantingshabitat kunnen gebruiken (in het Handboek 

natuurdoeltypen aangeduid met een ‘v’). Hiermee wordt voorkomen dat 

overvliegende exemplaren een belangrijke invloed hebben op de kwaliteitsscore. 

 

• NDFF en veldinventarisatie 

Tabel 2.12 toont dat de natuurpuntenbepaling van Poolsche Driessen en 

Havikerwaard vooral bepaald wordt door de gegevens van de NDFF. Gebruik van 

NDFF-gegevens kan voor minder onderzochte gebieden echter een onvolledig 

beeld van het aantal doelsoorten geven. Daarnaast zijn vogels doorgaans beter 

onderzocht dan andere soortgroepen zoals vaatplanten en zijn de NDFF-gegevens 

niet altijd gebaseerd op vlakdekkende inventarisaties. Het vaststellen van de 

kwaliteitsscores op basis van de NDFF vraagt derhalve in bepaalde gevallen om 

een aanvulling met veldinventarisaties.  

 

Kwaliteit op basis van omgevingsfactoren 

Bij het toepassen van het natuurpuntensysteem is de factor kwaliteit (op basis van 

soortgegevens) de meest beïnvloedbare factor. Verschillen in kennis en ervaring van de 

onderzoekers, de onderzoeksmethode, de benodigde onderzoekintensiteit en de 

onderzoeksperiode kunnen doorslaggevend zijn voor de kwaliteitsscore.  

 

Het verdient aanbeveling om te onderzoeken of het anders formuleren van de 

kwaliteitsfactor kan leiden tot een methode die mogelijk beter aansluit bij Habitatbanking. 

Een mogelijkheid hiervoor is het toepassen van een methode die niet afhankelijk is van de 

bepaling van doelsoorten maar van het inschatten van omgevingsfactoren.  

 

Een systeem dat zich richt op omgevingsfactoren heeft enkele belangrijke voordelen.  

• Het natuurpuntensysteem wordt minder afhankelijk van de 

soortinventarisaties.  
• Het bepalen van de huidige situatie sluit goed aan bij het inschatten van de 

toekomstige situatie.  

Er zijn echter ook nadelen. Een nadeel is dat niet alle soortgroepen op een gelijke wijze 

reageren op omgevingsfactoren. De effecten van de factoren zijn dan ook moeilijk te 

kwantificeren. In onderstaand tekstkader lichten we een mogelijke aanpak toe van bepaling 

van de kwaliteitsfactor op basis van omgevingsfactoren. 

 

 
 



 

  

Rekenvoorbeeld natuurpuntenbepaling op basis van omgevingsfactoren 

 

Als voorbeeld is hieronder uitgewerkt hoe op basis van omgevingsfactoren de kwaliteit 

bepaald kan worden van een te ontwikkelen perceel droge heide van 10 ha. In dit 

hypothetische voorbeeld wordt de kwaliteit niet bepaald op basis van soorten maar op 

basis van onderstaande factoren. 

• omgevingsverstoring (zoals de invloed van een nabijgelegen snelweg of in 

de nabijheid aanwezige recreatievormen); 

• versnippering (een groot gebied versus meerdere kleine gebieden); 

• ecologische potentie (op basis van bodem- en grondwatersituatie). 

 

Deze factoren krijgen een waarde tussen 0 en 1. De factoren verstoring en 

versnippering werken remmend op de biodiversiteitsonwikkeling en worden ingeschat 

op basis een verkenning van de omgeving van het plangebied. Er wordt bijvoorbeeld 

gekeken naar de ligging ten opzichte van wegen en bebouwing en het recreatieve 

gebruik. Beide factoren krijgen een reciproke rekenfactor: als versnippering of 

verstoring gering zijn, dan levert dat een hoog aantal natuurpunten op. Bij ecologische 

potentie geldt het omgekeerde: een hoge potentie voor ontwikkeling van droge heide 

levert een hoog aantal natuurpunten op. De waarden voor verstoring en versnippering 

worden vervolgens gemiddeld en vermenigvuldigd met de ecologische potentie die 

eveneens een waarde heeft tussen 0 en 1.  

 

In het voorbeeld is sprake van geringe effecten van verstoring of versnippering en een 

hoge ecologische potentie voor de ontwikkeling van droge heide. De berekende 

kwaliteitsfactor wordt vermenigvuldigd met de oppervlakte en de weegfactor van het 

natuurtype om te komen tot een aantal natuurpunten op basis van omgevingsfactoren. 

 

Droge heide         

Factoren   Waarde   Rekenfactor 

Omgevingsverstoring   0,2   0,8 

Versnippering   0,1   0,9 

Gemiddeld       0,85 

Ecologische potentie    x 0,8 

Kwaliteit    0,68 

Hectare     x 10,0 

Weegfactor     x 1 

Natuurpunten     = 6,8 
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BIJLAGE 1 – WEEGFACTOREN 

 

Natuurtype Onderliggende natuurdoeltypen Weegfactor 

Kwelder Kwelder 2,4 

Droge schraalgraslanden Kalkgrasland, droog schraalgrasland en duingraslanden 1,9 

Natte schraalgraslanden Nat schraalgrasland, dotterbloemgraslanden 1,8 

Moeras Moeras, natte strooiselruigte 1,6 

Voedselrijke natuurgraslanden 

en soortenrijke reservaatakkers 

Bloemrijke graslanden, (reservaat) akkers, binnendijks zilt 

grasland 

1,4 

Voedselarme vennen en 

vochtige heide 

Natte heide, natte duinheide (trilvenen), moerasheide 1,2 

Vochtige bossen Bos van voedselrijke, vochtige gronden, bos van bron en beek, 

haagbeukenbos, ooibos, laagveenbos, hoogveenbos 

1,1 

Strand en stuivend duin Strand en stuivend duin 1,1 

Droge heide  Droge heide, droge duinheide, zandverstuiving 1,0 

Droge bossen Bossen van arme zandgronden, eiken-beukenbos van lemige 

zandgronden 

1,0 

Hakhout Hakhout en middenbos 0,7 

Agrarische akkers Agrarische akkers 0,4 

Agrarische graslanden Agrarische graslanden 0,4 

Stenig terrein Stenig terrein, daken, ruimte in gebouwen, sterk verstoord terrein 0,2 

Naaldbos met productie Naaldbos met uitheemse soorten 0,1 

  



 

BIJLAGE 2 – POOLSCHE DRIESSEN 

Bijlage 2A. Natuurtypen en soorten - huidige situatie Poolsche Driessen 

Natuurtype Soortgroep  Veldbezoek  NDFF (aanvullend) 

3.45 Droge heide Vaatplanten 

Reptielen 

Vogels 

 bosdroogbloem 

 - 

 - 

 hondsviooltje 

 hazelworm 

 - 

3.64 Bos van arme 

zandgronden  

Vaatplanten 

Vogels 

 

 

Zoogdieren 

 bosdroogbloem 

 boomklever, buizerd 

  

 grondster 

 zanglijster, goudvink,  

 zwarte specht, putter,  

 wespendief, vuurgoudhaan 

 das, eekhoorn  

 

Naaldbos met uitheemse 

soorten 

Vogels  - 

 

 vuurgoudhaan, zanglijster, 

 goudvink, wespendief  

3.38 Bloemrijk grasland van 

zand-/veengebied 

Vaatplanten 

Dagvlinders 

Vogels 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

3.22 Zwakgebufferd ven Vaatplanten 

Libellen 

Vogels 

 - 

 bruine winterjuffer 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

Bijlage 2B. Natuurtypen en soorten - toekomstige situatie Poolsche Driessen 

Natuurtype Soortgroep  Mogelijke doelsoorten 

3.45 Droge heide Vaatplanten 

 

Reptielen 

Vogels 

 bosdroogbloem, hondsviooltje, dwergviltkruid, 

 borstelgras, stekelbrem, kruipbrem  

 hazelworm 

 roodborsttapuit 

3.64 Bos van arme 

zandgronden  

Vaatplanten 

Vogels 

 

 

 

Zoogdieren 

 bosdroogbloem, grondster 

 boomklever, buizerd, zanglijster, goudvink, zwarte 

 specht, putter, wespendief, vuurgoudhaan, bonte 

 vliegenvanger, glanskop, havik, torenvalk, groene 

 specht 

 eekhoorn, das, gewone grootoorvleermuis 

Naaldbos met uitheemse 

soorten 

Vogels  vuurgoudhaan, zanglijster, goudvink, wespendief  

3.38 Bloemrijk grasland van 

zand/veengebied 

Vaatplanten 

Dagvlinders 

Vogels 

 bermooievaarsbek, blauwe knoop 

 - 

 - 

3.22 Zwakgebufferd ven Vaatplanten 

Libellen 

 waterdrieblad 

 bruine winterjuffer, noordse witsnuitlibel 



 

Vogels  dodaars 

 

 

Bijlage 2C. Bepaling natuurpunten - huidige situatie Poolsche Driessen 

DROGE HEIDE           

Soortengroep Aantal van referentie   Aantal van huidig   Fractie 

Planten 26   2   0,0769 

Reptielen 4   1   0,25 

Vogels 17   0   0 

Eindtotaal 47   3     

Kwaliteit (gem. 
Fractie)         0,109 

Hectare       x 0,28 

Weegfactor       x 1 

Natuurpunten       = 0,0305 

 

BOS VAN ARME ZANDGRONDEN          

Soortengroep 
Aantal van 
referentie   Aantal van huidig   Fractie 

Planten 13   2   0,1538 

Zoogdieren 10   2   0,2 

Vogels 24   8   0,3333 

Eindtotaal 47   12     

Kwaliteit (gem. 
Fractie)         0,2291 

Hectare       x 12,46 

Weegfactor       x 1 

Natuurpunten       = 2,8541 

 

NAALDBOS MET UITHEEMSE SOORTEN       

Soortengroep 
Aantal van 
referentie   Aantal van huidig   Fractie 

Planten           

Dagvlinders           

Vogels 5   4   0,8 

Eindtotaal 5   4     

Kwaliteit (gem. 
Fractie)         0,8 

Hectare       x 22,52 

Weegfactor       x 0,1 

Natuurpunten       = 1,8016 



 

 

BLOEMRIJK GRASLAND VAN HET ZAND- EN VEENGEBIED     

Soortengroep 
Aantal van 
referentie   

Aantal van 
huidig   Fractie 

Planten 41   0   0 

Dagvlinders 13   0   0 

Vogels 13   0   0 

Eindtotaal 67   0     

Kwaliteit (gem. 
Fractie)         0 

Hectare       x 0,11 

Weegfactor       x 1,4 

Natuurpunten       = 0 

 

ZWAKGEBUFFERD VEN         

Soortengroep 
Aantal van 
referentie   Aantal van huidig   Fractie 

Planten 36   0   0 

Libellen 17   1   0,0588 

Vogels 6   0   0 

Eindtotaal 59   1     

Kwaliteit (gem. 
Fractie)         0,0196 

Hectare       x 0,01 

Weegfactor       x 1,2 

Natuurpunten       = 0,0002 

 

Bijlage 2D. Bepaling natuurpunten - toekomstige situatie Poolsche Driessen 

DROGE HEIDE           

Soortengroep Aantal van referentie   Aantal van huidig   Fractie 

Planten 26   6   0,2308 

Reptielen 4   1   0,25 

Vogels 17   1   0,0588 

Eindtotaal 47   8     

Kwaliteit (gem. 
Fractie)         0,1799 

Hectare       x 2,79 

Weegfactor       x 1 

Natuurpunten       = 0,5018 

 

 

 



 

BOS VAN ARME ZANDGRONDEN          

Soortengroep 
Aantal van 
referentie   Aantal van huidig   Fractie 

Planten 13   2   0,1538 

Zoogdieren 10   3   0,3 

Vogels 24   13   0,5417 

Eindtotaal 47   18     

Kwaliteit (gem. 
Fractie)         0,3318 

Hectare       x 23,25 

Weegfactor       x 1 

Natuurpunten       = 7,7152 

 

BLOEMRIJK GRASLAND VAN HET ZAND- EN VEENGEBIED     

Soortengroep 
Aantal van 
referentie   

Aantal van 
huidig   Fractie 

Planten 41   2   0,0488 

Dagvlinders 13   0   0 

Vogels 51   0   0 

Eindtotaal 105   2     

Kwaliteit (gem. 
Fractie)         0,0163 

Hectare       x 0,11 

Weegfactor       x 1,4 

Natuurpunten       = 0,0025 

 

NAALDBOS MET UITHEEMSE SOORTEN         

Soortengroep 
Aantal van 
referentie   Aantal van huidig   Fractie 

Planten           

Dagvlinders           

Vogels 5   4   0,8 

Eindtotaal 5   4     

Kwaliteit (gem. 
Fractie)         0,8 

Hectare       x 9,47 

Weegfactor       x 0,1 

Natuurpunten       = 0,7576 

 

 

 

 



 

ZWAKGEBUFFERD VEN         

Soortengroep 
Aantal van 
referentie   Aantal van huidig   Fractie 

Planten 36   1   0,0278 

Libellen 17   2   
0,1176 

 

Vogels 6   1   0,1667 

Eindtotaal 59   4     

Kwaliteit (gem. 
Fractie)         0,104 

Hectare       x 0,02 

Weegfactor       x 1,2 

Natuurpunten       = 0,0025 

 



 

BIJLAGE 3 – HAVIKERWAARD 

 

Bijlage 3A. Natuurtypen en soorten – huidige situatie Havikerwaard 

Natuurtype Soortgroep  Veldbezoek  NDFF (aanvullend) 

3.32 Nat, matig voedselrijk 

grasland 

Vaatplanten 

Dagvlinders 

Vogels 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 brandgans, scholekster, 

 tureluur, veldleeuwerik, 

 wilde zwaan 

Agrarische akker  Amfibieën 

Vogels 

Zoogdieren 

 - 

 -  

 - 

 - 

 scholekster 

 das 

Laanbeplanting Vaatplanten 

Zoogdieren 

Vogels 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 steenuil, zanglijster 

3.16 Dynamisch 

rivierbegeleidend water 

Vaatplanten 

Zoogdieren 

Vogels 

 -  

 - 

 - 

 -  

 bever 

 dodaars 

3.61 Ooibos Vaatplanten 

Zoogdieren 

Vogels 

 - 

 - 

 buizerd, ijsvogel, 

 ooievaar, torenvalk,  

 zanglijster 

 - 

 bever 

 havik, groene specht 

 

Bijlage 3B. Natuurtypen en soorten – toekomstige situatie Havikerwaard 

Natuurtype Soortgroep  Mogelijke doelsoorten 

3.39 Bloemrijk grasland van 

het rivieren- en 

zeekleigebied 

Vaatplanten 

 

 

 

 

Dagvlinders 

Broedvogels 

Beemdkroon, bermooievaarsbek, bevertjes, 

cipreswolfsmelk, duifkruid, gewone agrimonie, 

goudhaver, kamgras, karwijvarkenskervel, 

kattendoorn, kleine pimpernel, kleine ratelaar, 

veldgerst, veldsalie, weidegeelster, wilde tijm 

Bruin blauwtje, koninginnepage 

Roodborsttapuit, scholekster, patrijs, veldleeuwerik, 

visdief 

3.25 Natte strooiselruigte  Vaatplanten 

Dagvlinders 

Broedvogels 

 Moeraswolfsmelk 

 bruine vuurvlinder 

 blauwborst, grasmus, rietzanger, watersnip 

3.16 Dynamisch 

rivierbegeleidend water 

Vaatplanten 

Zoogdieren 

 

 

 - 

 bever, otter, gewone dwergvleermuis, rosse 

 vleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis, 

 watervleermuis 



 

Vogels  dodaars 

3.61 Ooibos Vaatplanten 

Zoogdieren 

Vogels 

 - 

 bever, otter 

 blauwborst, buizerd, ijsvogel, ooievaar, torenvalk,   

 zanglijster, havik, groene specht, grote zilverreiger 

 

Bijlage 3C. Bepaling natuurpunten - huidige situatie Havikerwaard 

NAT, MATIG VOEDSELRIJK GRASLAND       

Soortengroep 
Aantal van 
referentie   Aantal van huidig   Fractie 

Planten 24   0   0 

Dagvlinders 4   0   0 

Vogels 14   5   0,3571 

Eindtotaal 42   5     

Kwaliteit (gem. 
Fractie)         0,119 

Hectare       x 21,86 

Weegfactor       x 1,4 

Natuurpunten       = 3,6433 

 

AGRARISCHE AKKER         

Soortengroep 
Aantal van 
referentie   Aantal van huidig   Fractie 

Amfibieën 1   0   0 

Zoogdieren 1   1   1 

Vogels 7   1   0,1429 

Eindtotaal 9   2     

Kwaliteit (gem. 
Fractie)         0,381 

Hectare       x 6,26 

Weegfactor       x 0,4 

Natuurpunten       = 0,9539 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAANBEPLANTING         

Soortengroep 
Aantal van 
referentie   Aantal van huidig   Fractie 

Planten 1   0   0 

Zoogdieren 8   0   0 

Vogels 4   2   0,5 

Eindtotaal 13   2     

Kwaliteit (gem. 
Fractie)         0,1667 

Hectare       x 1,08 

Weegfactor       x 0,2 

Natuurpunten       = 0,036 

 

DYNAMISCH RIVIERBEGELEIDEND WATER       

Soortengroep 
Aantal van 
referentie   Aantal van huidig   Fractie 

Planten 5   0   0 

Zoogdieren 9   1   0,1111 

Vogels 2   1   0,5 

Eindtotaal 16   2     

Kwaliteit (gem. 
Fractie)         0,2037 

Hectare       x 3,41 

Weegfactor       x 0,48 

Natuurpunten       = 0,3334 

 

OOIBOS           

Soortengroep Aantal van referentie   Aantal van huidig   Fractie 

Planten 3   0   0 

Zoogdieren 9   1   0,1111 

Vogels 12   7   0,5833 

Eindtotaal 24   8     

Kwaliteit (gem. 
Fractie)         0,2315 

Hectare       x 9,63 

Weegfactor       x 1,1 

Natuurpunten       = 2,4521 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 3D. Bepaling natuurpunten - toekomstige situatie Havikerwaard 

BLOEMRIJK GRASLAND VAN HET RIVIEREN- EN ZEEKLEIGEBIED     

Soortengroep Aantal van referentie   
Aantal van 
verwacht Fractie 

Planten 98   16   0,163 

Dagvlinders 6   2   0,333 

Vogels 46   5   0,109 

Eindtotaal 153   8     

Kwaliteit (gem. Fractie)         0,202 

Hectare       x 8,38 

Weegfactor       x 1,4 

Natuurpunten       = 2,366 

 

NATTE STROOISELRUIGTE         

Soortengroep 
Aantal van 
referentie   Aantal van toekomst verwacht Fractie 

Planten 13   1   0,0769 

Dagvlinders 9   1   0,111 

Vogels 24   4   0,167 

Eindtotaal 48   8     

Kwaliteit (gem. 
Fractie)         0,119 

Hectare       x 3,65 

Weegfactor       x 1,6 

Natuurpunten       = 0,695 

 

DYNAMISCH RIVIERBEGELEIDEND WATER       

Soortengroep 
Aantal van 
referentie   Aantal van toekomst verwacht Fractie 

Planten 5   0   0 

Zoogdieren 9   7   0,7778 

Vogels 2   1   0,5 

Eindtotaal 16   8     

Kwaliteit (gem. 
Fractie)         0,4259 

Hectare       x 17 

Weegfactor       x 0,48 

Natuurpunten       = 3,4756 

 

 

 

 



 

OOIBOS           

Soortengroep Aantal van referentie   Aantal van verwacht Fractie 

Planten 3   0   0 

Zoogdieren 9   2   0,2222 

Vogels 12   9   0,75 

Eindtotaal 24   11     

Kwaliteit (gem. 
Fractie)         0,3241 

Hectare       x 13,22 

Weegfactor       x 1,1 

Natuurpunten       = 4,7127 

 

 

 

  



 

BIJLAGE 4 – SPEULD 

Bijlage 4A. Natuurtypen en soorten - huidige situatie 

Natuurtype Soortgroep  NDFF (aanvullend) 

3.42 Natte heide Vaatplanten 

 

Dagvlinders 

Vogels 

klokjesgentiaan, moeraswolfsklauw, liggende 

vleugeltjesbloem, heidekartelblad 

heideblauwtje 

geelgors, roodborsttapuit, velleeuwerik 

3.64 Bos van arme 

zandgronden  

Vaatplanten 

Vogels 

Zoogdieren 

 - 

 - 

 eekhoorn 

Naaldbos met uitheemse 

soorten 

Vogels  vuurgoudhaan, zanglijster, 

 goudvink, wespendief  

 

Bijlage 4B. Natuurtypen en soorten - toekomstige situatie 

Natuurtype Soortgroep  (Mogelijke) doelsoorten 

3.42 Natte heide Vaatplanten 

 

Dagvlinders 

Vogels 

klokjesgentiaan, moeraswolfsklauw, liggende 

vleugeltjesbloem, heidekartelblad 

heideblauwtje 

geelgors, roodborsttapuit, velleeuwerik 

3.64 Bos van arme 

zandgronden  

Vaatplanten 

Vogels 

Zoogdieren 

 - 

 - 

 Eekhoorn 

Naaldbos met uitheemse 

soorten 

Vogels  vuurgoudhaan, zanglijster, 

 goudvink, wespendief  

 

Bijlage 4C. Bepaling natuurpunten - huidige situatie Speuld 

NATTE HEIDE           

Soortengroep Aantal van referentie   Aantal van huidig   Fractie 

Planten 39   5   0,1282 

Dagvlinders 8   1   0,125 

Vogels 18   3   0,1667 

Eindtotaal 65   9     

Kwaliteit (gem. 
Fractie)         0,14 

Hectare       x 9,3 

Weegfactor       x 1 

Natuurpunten       = 1,3016 

 

 



 

 

BOS VAN ARME ZANDGRONDEN         

Soortengroep 
Aantal van 
referentie   Aantal van huidig   Fractie 

Planten 13   0   0 

Zoogdieren 10   1   0,1 

Vogels 25   0   0 

Eindtotaal 48   1     

Kwaliteit (gem. 
Fractie)         0,0333 

Hectare       x 6,44 

Weegfactor       x 1 

Natuurpunten       = 0,2147 

 

NAALDBOS MET UITHEEMSE SOORTEN       

Soortengroep 
Aantal van 
referentie   Aantal van huidig   Fractie 

Planten           

Dagvlinders           

Vogels 5   4   0,8 

Eindtotaal 5   4     

Kwaliteit (gem. 
Fractie)         0,8 

Hectare       x 1,86 

Weegfactor       x 0,1 

Natuurpunten       = 0,1488 

 

Bijlage 4D. Bepaling natuurpunten - toekomstige situatie Speuld 

NATTE HEIDE           

Soortengroep Aantal van referentie   Aantal van huidig   Fractie 

Planten 39   5   0,1282 

Dagvlinders 8   1   0,125 

Vogels 18   3   0,1667 

Eindtotaal 65   9     

Kwaliteit (gem. 
Fractie)         0,14 

Hectare       x 9,91 

Weegfactor       x 1 

Natuurpunten       = 1,387 

 

 

 



 

 

BOS VAN ARME ZANDGRONDEN         

Soortengroep 
Aantal van 
referentie   Aantal van huidig   Fractie 

Planten 13   0   0 

Zoogdieren 10   1   0,1 

Vogels 25   0   0 

Eindtotaal 48   1     

Kwaliteit (gem. 
Fractie)         0,0333 

Hectare       x 6,43 

Weegfactor       x 1 

Natuurpunten       = 0,2143 

 

NAALDBOS MET UITHEEMSE SOORTEN         

Soortengroep 
Aantal van 
referentie   Aantal van huidig   Fractie 

Planten           

Dagvlinders           

Vogels 5   4   0,8 

Eindtotaal 5   4     

Kwaliteit (gem. 
Fractie)         0,8 

Hectare       x 1,71 

Weegfactor       x 0,1 

Natuurpunten       = 0,1368 

 



 

BIJLAGE 5 – DE HAEGHEHORST 

Bijlage 5A. Natuurtypen en soorten  huidige situatie  

N302 Flevoweg 

Natuurtype Soortgroep  NDFF (aanvullend) 

Agrarisch grasland Vogels 

Zoogdieren 

Ongewervelden 

 - 

 das 

 - 

 

Leuvenumseweg 

Natuurtype Soortgroep  NDFF (aanvullend) 

3.59 Eiken-haagbeukenbos 

zandgronden 

Vaatplanten 

Vogels 

Zoogdieren 

blauwe knoop 

- 

das, eekhoorn 

 

Camping De Haeghehorst 

Natuurtype Soortgroep  NDFF (aanvullend) 

3.64 Bos van arme 

zandgronden 

Vaatplanten 

Vogels 

Zoogdieren 

- 

bonte vliegenvanger, boomklever, vuurgoudhaan 

eekhoorn, gewone dwergvleermuis 

 

Bijlage 5B. Natuurtypen en soorten - toekomstige situatie  

N302 Flevoweg 

Natuurtype Soortgroep Mogelijke doelsoorten 

3.33 Droog schraalgrasland 

van de hogere gronden  

Vaatplanten 

Dagvlinders 

Vogels 

 blauwe knoop 

 - 

 roodborsttapuit 

 

Leuvenumseweg 

Natuurtype Soortgroep Mogelijke doelsoorten 

3.64 Bos van arme 

zandgronden 

Vaatplanten 

Vogels 

 

 

Zoogdieren 

Bosdroogbloem 

Bonte vliegenvanger, boomklever, buizerd, 

geelgors, groene specht, havik, putter, torenvalk, 

vuurgoudhaan, zanglijster, zwarte specht 

eekhoorn,  das, boommarter, gewone 

dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis 

 

 

 

 

 



 

Camping De Haeghehorst 

Natuurtype Soortgroep Mogelijke doelsoorten 

Agrarisch grasland Vogels 

Zoogdieren 

Ongewervelden 

 - 

 das 

 - 

 

 

Bijlage 4C. Bepaling natuurpunten - huidige situatie 

N302 Flevoweg 

AGRARISCH GRASLAND           

Soortengroep Aantal van referentie   Aantal van huidig   Fractie 

Zoogdieren 1   1   1 

Vogels 6   0   0 

Ongewervelden 1   0   0 

Eindtotaal 8   1     

Kwaliteit (gem. Fractie)         0,3333 

Hectare       x 7,56 

Weegfactor       x 0,4 

Natuurpunten       = 1,008 

 

Leuvenumseweg 

EIKEN-HAAGBEUKENHAKHOUT EN -MIDDENBOS VAN ZANDGRONDEN     

Soortengroep Aantal van referentie   Aantal van huidig   Fractie 

Planten 21   1   0,0476 

Zoogdieren 7   2   0,2857 

Vogels 3   0   0 

Eindtotaal 31   3     

Kwaliteit (gem. Fractie)         0,1111 

Hectare       x 6,44 

Weegfactor       x 0,7 

Natuurpunten       = 0,5009 

 

Camping De Haeghehorst 

BOS VAN ARME ZANDGRONDEN         

Soortengroep Aantal van referentie   Aantal van huidig   Fractie 

Planten 13   0   0 

Zoogdieren 10   2   0,2 

Vogels 24   3   0,125 

Eindtotaal 47   5     

Kwaliteit (gem. Fractie)         0,1083 



 

Hectare       x 3,53 

Weegfactor       x 1 

Natuurpunten       = 0,3824 

 

Bijlage 4D. Bepaling natuurpunten - toekomstige situatie 

N302 Flevoweg 

DROOG SCHRAALGRASLAND VAN DE HOGERE GRONDEN     

Soortengroep Aantal van referentie   Aantal van huidig   Fractie 

Planten 41   1   0,0244 

Dagvlinders  11   0   0 

Vogels 5   1   0,2 

Eindtotaal 57   2     

Kwaliteit (gem. Fractie)         0,0748 

Hectare       x 7,56 

Weegfactor       x 1,9 

Natuurpunten       = 1,0744 

 

Leuvenumseweg 

BOS VAN ARME ZANDGRONDEN         

Soortengroep Aantal van referentie   Aantal van huidig   Fractie 

Planten 13   1   0,0769 

Zoogdieren 10   5   0,5 

Vogels 24   11   0,4583 

Eindtotaal 47   17     

Kwaliteit (gem. Fractie)         0,3451 

Hectare       x 6,44 

Weegfactor       x 1 

Natuurpunten       = 2,2224 

 

Toekomstige situatie Camping De Haeghehorst 

AGRARISCH GRASLAND           

Soortengroep Aantal van referentie   Aantal van huidig   Fractie 

Zoogdieren 1   1   1 

Vogels 6   0   0 

Sprinkhanen en krekels 1   0   0 

Eindtotaal 8   1     

Kwaliteit (gem. Fractie)         0,3333 

Hectare       x 3,53 

Weegfactor       x 0,4 

Natuurpunten       = 0,4707 



 

 


