
Quick scan langs/vlakbergingen kolkwetering 
 
Het waterschap Groot Salland wil na de zomer van 2014 van een aantal agrarische percelen 
het maaiveld verlagen om die te kunnen inzetten als waterberging.  Ook worden er een 
aantal schouwpaden afgegraven om die als natuurvriendelijke oever in te richten. 
In week 18 en 19 in het jaar 2014 zijn voor bergingen en de natuurvriendelijke oevers 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 
bestaat uit een bureau studie (databank waterschap) en een veldbezoek.  
 
 

 
 
Overzicht ligging af te graven percelen  



De percelen waar bergingen gepland zijn, zijn momenteel in gebruik als intensief gebruikte 
weidepercelen. Er zijn geen beschermde planten of dieren (tabel 1/3 of rode lijst) 
aangetroffen. Ook zijn er geen bijzondere waarnemingen bekend. Gezien het intensieve 
gebruik worden er ook geen verwacht.  
 
Op de schouwpaden zijn, uitgezonderd van één locatie, geen bijzondere soorten 
aangetroffen en worden ook niet veracht. De uitzondering is de vondst van Vogelmelk (tabel 
1 soort) op het schouwpad aan het eind van de Kolkwetering. De gedachte is dat die daar 
met het tuinafval is terechtgekomen. In de natte oever wordt op enkele plaatsen 
Zwanenbloem en Gewone dotterbloem aangetroffen. 
 
Enkele algemene soorten die in de bergingen en in de taluds van de watergangen zijn 
aangetroffen: Paardenbloem, Pinksterbloem, Scherpe boterbloem, Waterzuring, Rode 
klaver, gestreepte witbol, Glanshaver, Engels raai, Grote brandnetel, Grote vossenstaart, 
Smeerwortel, Riet, Liesgras,  Groene kikker, Bruine kikker. 
 
Er zijn geen beschermde zoogdieren, amfibieën en reptielen aangetroffen en deze worden 
op grond van bestaande gegevens en biotoopbeoordeling ook niet verwacht.    
Op de percelen rond de Dalfserweg vlogen veel alarmerende Grutto’s, Tureluurs en kievitten 
wat wijst op broedactiviteiten. 
  
 


