
Quick scan vlakbergingen Witteveensleiding 
 
 

Het wateschap Groot Salland wil in 2015 van een vijftal agrarische percelen in de gemeente 

Raalte het maaiveld verlagen om die te kunnen inzetten als waterberging. De 

werkzaamheden bestaan uit het afgraven van de toplaag en het transporteren van de 

vrijkomende grond.  

 
Overzicht ligging af te graven percelen  
 
De betreffende percelen liggen buiten de EHS of Natura2000 gebieden. De afstand van de 

dichtstbijzijnde berging (berging H) tot de EHS en het Natura2000 gebied de Sallandse 

Heuvelrug is hemelsbreed zo’n 2,5 kilometer. Van de bergingspercelen wordt alleen de 

toplaag afgegraven. Na de uitvoering zullen de bergingen weer begroeien. De verwachting is 

dat de werkzaamheden geen effect zullen hebben op het EHS/Natura2000 gebied. 

In week 22 in het jaar 2014 is voor deze bergingen (B,C,D,E,H) een Quickscan flora en 

fauna uitgevoerd door een ecoloog van het waterschap om te kunnen bepalen of er 

bijzondere natuurwaarden in de af te graven percelen voorkomen. Wanneer er bijzondere 

waarden voorkomen moet hier tijdens de aanleg rekening mee worden gehouden. Wanneer 

er soorten voorkomen die in de flora en faunawet als beschermde soorten worden 

aangemerkt, moet er eventueel ook een ontheffing worden aangevraagd.  



De quickscan bestond uit een bureaustudie en een veldbezoek. Tijdens het veldbezoek was 

het half bewolk, er viel geen neerslag en de temperatuur lag rond de 17 graden Celsius. In 

dezelfde week van het uitgevoerde veldbezoek heeft het een paar keer geregend. 

 
Huidig gebruik 

De bergingen zijn momenteel in gebruik als intensief gebruikte weide- of maïspercelen. De 

stroken evenwijdig aan de watergang worden nu gebruikt als rijroute en opslagplaats van 

maaisel uit de watergang en van het talud.  

 
Veldbezoeken 

In de weidepercelen en op de schouwpaden/taluds zijn tijdens de veldbezoeken geen 

zwaarder beschermde planten of dieren (tabel 2/3) aangetroffen. Ook zijn er geen bijzondere 

waarnemingen bekend (Databank waterschap, inventarisatie atlassen en waarnemingen.nl). 

Op de grens van water en land zijn op de taluds plaatselijk de Gewone Dotterbloem en 

Zwanenbloem (tabel 1 soorten) gevonden. De Zwanebloem zal niet verdwijnen als gevolg 

van de werkzaamheden omdat die op een plaats staan die niet vergraven wordt. Verder 

wordt er op zomerpeil afgegraven en dat is juist de plek waar de Dotterbloem staat. Door de 

standplekken niet te vergraven of door de Dotterbloemen te verplanten zullen zij gespaard 

blijven.     

Gezien het intensieve gebruik en de voedselrijkdom worden er op grond van biotoopeisen 

ook geen bijzondere beschermde soorten verwacht. Wel zijn er tijdens het veldbezoek 

territoriaal gedragend vogels aangetroffen. In het broedseizoen kunnen nesten van 

broedvogels worden verwacht, zoals Wilde eend, Meerkoet, Kuifeend, Gele kwikstaart. 

Tijdens de werkzaamheden word er niets aan de beplanting veranderd. Dus ook niet aan de 

lijnvormige elementen die voor de oriëntatie van vleermuizen dienen. Ook zullen de 

werkzaamheden overdag plaatsvinden. De percelen zijn nu in gebruik als intensief grasland 

en bovendien qua oppervlakte niet groot. De verwachting is dat de bergingspercelen geen 

grote rol spelen als foerageergebied voor de vleermuis. De nieuwe inrichting is natuurlijker 

en zal naar verwachting insectenrijker zijn. De verwachting is dat het belang als 

foerageergebied juist zal toenemen, zij het wel op beperkte schaal.  

Enkele algemene soorten die in de bergingen en in de taluds van de watergangen zijn 

aangetroffen, zijn: Paardenbloem, Pinksterbloem, Scherpe boterbloem, Waterzuring, Rode 

klaver, gestreepte witbol, Glanshaver, Engels raai, Grote brandnetel, Grote vossenstaart, 

Smeerwortel, Riet, Liesgras, Groene kikker, Bruine kikker, Kuifeend, Wilde eend, Meerkoet, 

Gele kwikstaart, Haas. 

Het graven van de bergingen gebeurt aan de rand van de watergangen. De effecten op 

vissen en amfibieën zal minimaal wezen omdat niet in de watergang gegraven wordt. Voor 

aanvang van de werkzaamheden wordt het werkterrein op het voorkomen van amfibieën 

gecontroleerd. De verwachting is dat bij het graven aan het talud de amfibieën de watergang 

in zullen vluchten.  

  



Advies 

Er zijn geen door de Flora en Faunawet beschermde soorten aangetroffen. Deze worden ook 

niet verwacht. Bij de uitvoeringswerkzaamheden en in de nieuwe inrichtingssituatie worden 

er ook geen negatieve effecten op soorten in de directe omgeving van het plangebied 

verwacht. Er hoeft geen ontheffing voor de Flora- en Faunawet te worden aangevraagd. De 

voorgenomen werkzaamheden kunnen plaatsvinden met gebruikmaking van de 

gedragscode flora en fauna voor waterschappen. Specifieke zaken zullen worden vastgelegd 

in een werkprotocol flora en fauna en tijdens een toolboxmeeting flora en fauna worden 

toegelicht. De uitvoering dient plaats te vinden buiten het broedseizoen. 

  



Hieronder foto’s van de percelen die afgegraven worden. De nummers komen overeen met 
de nummers op het overzicht. 
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