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Inleiding 

 

Vereniging Natuurmonumenten heeft in Overijsel een opgave in de realisatie van het Natuur 
Netwerk Nederland (NNN). In 2015 heeft Natuurmonumenten in het Hoge Broek 1,72 hectare 
grond aangekocht om te worden toegevoegd aan het Natuurnetwerk (Salland, 
verwervingsnummer 15020) (zie figuur 1). Deze gronden moeten echter nog worden ingericht 
volgens de ambitie van provincie Overijssel. In de huidige situatie is het perceel in agrarisch 
gebruik en heeft zodoende ook een landbouw bestemming. Na de herinrichting zal de 
bestemming van het perceel gewijzigd worden naar ‘’natuur’’. Onderdeel van deze wijziging is 
het uitvoeren van een Flora en Fauna onderzoek naar beschermde natuurwaarden uit de Wet 
Natuurbescherming. Vervolgens zal op basis van de uitkomsten hiervan bepaald worden of de 
herinrichting effect heeft op deze waarden. Het Flora en Fauna onderzoek wordt in deze 
memo nader toegelicht. 

 

 

 
 

 

 

 

Figuur 1: af te graven perceel in het Hoge Broek (329-01/W)  
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Plangebied  

 

Het plangebied betreft een graslandperceel met een grootte van 1,72 hectare aan de 
noordkant van het Hoge Broek, liggend aan de Krieghuusweg (zie figuur 1). Het plangebied 
bestaat in zijn geheel uit grasland. In de huidige situatie is het perceel nog in agrarisch 
gebruik en doet het dienst als hooiland (zie figuur 2). Voor de herinrichting zal de toplaag (+/- 
35 cm) van het perceel verwijderd worden.  

 

 
Figuur 2: impressie van het plangebied 

 

 

Resultaten veldbezoek 

Om een inschatting te maken van de aanwezige beschermde natuurwaarden is een 
veldbezoek uitgevoerd. Op dinsdag 14 mei heeft een ecoloog van Natuurmonumenten het 
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perceel van 7:00 tot 8:30 bezocht. Op moment van het veldbezoek was het perceel recentelijk 
gemaaid. Op basis van overstaande stukken vegetatie kon alsnog een goed beeld verkregen 
worden. De soortensamenstelling van het grasland is laag, waarbij gestreepte witbol 
beeldbepalend is. Kruidachtige soorten komen slechts beperkt voor en bestaan uit gewone 
paardenbloem, scherpe boterbloem en pinksterbloem. Opgaande begroeiing ontbreekt. 
Beschermde vaatplanten of groeiplaatsomstandigheden hiervoor zijn niet aangetroffen.  

Leefgebied voor broedvogels is beperkt aanwezig. De aanwezigheid van een hoge eikenlaan 
aan de oostzijde van het perceel overschaduwd een aanzienlijk deel van het grasland. 
Hiermee ontbreekt de openheid welke weidevogels prefereren. Alleen voor een algemene 
soort als graspieper biedt het geschikt broedgebied.  

Leefgebied voor overige beschermde natuurwaarden (zoogdieren, vissen, vlinders, amfibieën 
en reptielen) is door het ontbreken van opgaande begroeiing, schrale vegetaties, open water 
of open zandige stukken uitgesloten.  

 

Conclusie 

Het plangebied biedt in de huidige inrichting slechts zeer beperkt leefgebied voor beschermde 
natuurwaarden. Alleen algemeen voorkomende broedvogels kunnen in lage dichtheden 
voorkomen. Van deze soorten zijn de nesten niet jaarrond beschermd. Door de 
werkzaamheden uit te voeren buiten het broedseizoen kan een overtreding van Wet 
Natuurbescherming voorkomen worden. Nader onderzoek of vergunningaanvraag zijn niet 
aan de orde. 

 


