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Aanleiding

De gemeente Ridderkerk dient een Gedragscode op te stellen als gevolg van de Flora- en Faunawet.
De Gedragscode is een als leidraad voor beheeractiviteiten en ruimtelijke ontwikkelingen binnen de
gemeente. Voorafgaand aan de Gedragscode is het nodig om de beschermde natuurwaarden binnen
de gemeentegrenzen te inventariseren. Daarbij komt de verspreiding van beschermde planten en
dieren op een Natuurwaardenkaart te staan. De Natuurwaardenkaart is de basis voor de toepassing
van de Gedragscode bij alle voorkomende activiteiten, die te maken hebben met beheer en ruimtelijke
ontwikkelingen.
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Beschrijving inventarisatiegebied

Ridderkerk is een middelgrote gemeente in de provincie Zuid-Holland gelegen op het eiland
2
IJsselmonde. De gemeente telt ruim 45.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 25,32 km .
De bebouwde kom bestaat uit vijf woonkernen. De oude dorpskern stamt uit de Late Middeleeuwen.
Ook Slikkerveer en Rijsoord, welke vroeger aparte dorpen waren, kennen nog delen met een lange
historie.
Het grootste deel van de gemeente wordt gekenmerkt door woonwijken met naoorlogse laag- en
hoogbouw. De laagbouw bestaat vaak uit rijtjeshuizen met particuliere tuinen. Vooral in de woonwijken
Bolnes, Ridderkerk West en het Centrum staan enkele flats.
In het noordoosten van de gemeente ligt een groot bedrijventerrein.
In de bebouwde kom liggen verspreid groenstroken van verschillende afmetingen.
De snelweg A15/A16 doorsnijdt de gemeente en vormt min of meer de zuidgrens voor de
aaneengesloten bebouwde kom. Aan de oost- en noordzijde wordt de gemeente begrensd door de
rivieren de Noord en de Nieuwe Maas. Het Waaltje is een zijtak van de Noord en loopt langs de
woonkernen Rijsoord en Oostendam. Deze woonkernen worden momenteel nog grotendeels
omgeven door het agrarisch gebied.
Een groot deel van het kassengebied in Polder Nieuw-Reijerwaard maakt in de komende jaren plaats
voor bedrijventerrein. Het naastgelegen Cornelisland staat al ter beschikking voor bedrijven.
Binnen de gemeentegrenzen liggen natuur-, recreatiegebieden en (stads)parken. Tussen de
woonkernen Bolnes en Slikkerveer liggen het landgoed “Het Huys ten Donck” en het recent ontwikkeld
recreatiegebied de Donckse Velden. Het eeuwenoude landgoed met het buitendijkse griend is een
beschermd Natuurmonument. De Donckse Velden krijgen in 2014 nog een uitbreiding.
Aan de westkant van de wijk Ridderkerk-West ligt het Reijerpark. Aan de zuidkant van de wijk Drievliet
ligt het Oosterpark. Deze twee (stads)parken worden veel gebruikt door de bewoners om te recreëren.
Aan noordwest kant van de gemeente ligt het recreatiegebied De Gorzen. Buitendijks langs de rivier
de Noord ligt een getijdengriend. Ondanks de beperkte omvang behoort het griend tot één van de
grootste aaneengesloten hakhoutgrienden van Nederland (Liefveld & Emond, 2010). Door de
dagelijkse getijdenwerking is een uniek biotoop ontstaan. De aangrenzende Crezéepolder is
momenteel nog in gebruik als akkergebied. Het gebied valt onder de ecologische hoofdstructuur en
maakt deel uit van Deltanatuur. Vanaf 2014 wordt het gebied tot een nieuw natuur getijdengebied
ontwikkeld.
Nabij de wijk Rijsoord in polder Strevelshoek en Rijsoord is het 160 ha grote Waalbos in ontwikkeling.
De eerste fase is in 2012 gerealiseerd. De ontwikkeling van de tweede fase moet in 2014 starten.
De natuurwaarden binnen de gemeentegrenzen (figuur 1) vallen onder de reikwijdte van de
inventarisatie. Hoewel de Gedragscode voor de Flora- en Faunawet zich vooral richt op het bestendig
beheer en onderhoud en in het openbaar groen zijn ook andere delen van de gemeente bij de natuurinventarisatie meegenomen. Het is van belang om een zo compleet mogelijk beeld te hebben.
Sommige onderhoudswerkzaamheden hebben namelijk een uitstralingseffect naar de directe
omgeving. Daarbij kunnen activiteiten in het openbaar groen invloed hebben op beschermde soorten
in gebieden die in handen zijn van een andere eigenaar dan de gemeente. Bovendien kunnen
beschermde soorten zich verplaatsen. Hierdoor kunnen zij het ene jaar in een particulier gebied zitten
en het daaropvolgende jaar in openbaar gebied.
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Beschermde soorten binnen de bebouwde kom zijn van belang voor de planning van onderhoud,
renovatie en vervanging van gebouwen, straten en bruggen. Door dit deel van de gemeente ook mee
te nemen in het onderzoek kan de Natuurwaardenkaart ook gebruikt worden bij de toetsing van een
aanvraag van de Omgevingsvergunning (WABO).

Figuur 1. De Natuurwaardenkaart heeft betrekking op de gehele gemeente Ridderkerk (rode lijn).
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Methodiek

De Natuurwaardenkaart is samengesteld op basis van bureau-, literatuuronderzoek en veldbezoeken.
Uitgangspunt voor de verzamelde informatie vormt de soorten die vermeld staan in de drie tabellen
van de Flora- en faunawet (hoofdstuk). Voor deze soorten geldt een ontheffingsprocedure. Verder zijn
vogels, waarvan de nesten en directe omgeving het gehele jaar beschermd zijn, ook opgenomen op
de kaart.
Vaak worden de flora en fauna, die zijn opgenomen op de Rode Lijst van bedreigde soorten,
gelijkgesteld met beschermde soorten. Dit is niet juist. Ondanks het feit dat deze soorten in hun
voortbestaan binnen Nederland worden bedreigd ,kennen de meeste van deze soorten geen zwaarder
beschermde status. Hetzelfde geldt voor soorten, die op basis van hun verspreiding op landelijke of
regionale schaal zeldzaam zijn. Het voorkomen van soorten uit deze categorieën is dan ook niet
gebiedsdekkend onderzocht. De gemeente kan er wel voor kiezen om beheermaatregelen af te
stemmen op deze specifieke soorten (zie Hoofdstuk 6 ‘Samenvatting en aanbevelingen’).
Bureau- en literatuuronderzoek
In de loop der jaren zijn diverse onderzoeken naar beschermde flora en fauna binnen de gemeente
uitgevoerd. Het betreft onderzoeken naar aanleiding van sloop- en/of nieuwbouwprojecten (o.a.
Bureau Mertens, 2011; Elzerman, 2012; van Meurs, 2012) en onderzoeken bij groenontwikkelingen
(o.a. Waalbos, Donckse Velden). Per geval is gekeken in hoeverre de resultaten in de huidige situatie
nog relevant zijn. Als uitgangspunt voor het bureauonderzoek is informatie gebruikt uit de periode
2010 tot 2013.
De Natuurvereniging Ridderkerk inventariseert in diverse gebieden op meerdere soortgroepen. Met
name over vogels, planten, vlinders en libellen zijn veel gegevens voorhanden (o.a. Brouwer, 2009;
Groshart et al., 2010;).
Daarnaast zijn openbare bronnen met actuele natuurgegevens geraadpleegd, zoals de gepubliceerde
verspreidingsgegevens van Particuliere Gegevens beherende Organisaties. Voor diverse soortgroepen zijn in de loop der jaren verspreidingsatlassen verschenen (o.a. Nederlandse Fauna deel 110). Afhankelijk van de actualiteit en het detailniveau van de gegevens zijn deze meegenomen in het
onderzoek.
Veldbezoeken
Naast het bureau- en literatuuronderzoek is aanvullend onderzoek gedaan op basis van een klein
aantal veldbezoeken. Deze bezoeken waren gericht op zowel het toetsen van de resultaten uit het
literatuuronderzoek als uit het opvullen van witte vlekken. Van de gegevens uit eerdere publicaties is
onderzocht of deze nog steeds actueel zijn. Een aantal gebieden, waar geen informatie over bestond,
is bezocht. Daarnaast is extra aandacht geschonken aan beschermde soort(groep)en waar informatie
over ontbreekt. Het accent van de veldbezoeken lag bij de soorten waarvoor op basis van Art. 75 van
de Flora- en faunawet een ontheffing nodig is en vogels waarvan de vaste rust- of verblijfplaatsen het
hele jaar door beschermd zijn.
Het aanvullende veldonderzoek is uitgevoerd in de periode juli tot en met september 2012. De
beperkte hoeveelheid beschikbare tijd is zo efficiënt mogelijk ingezet om bovenstaande doelen te
bereiken. Voor een aantal soort(groep)en was het niet mogelijk om via veldbezoeken extra informatie
te verzamelen (zie ook hoofdstuk 6 ‘Samenvatting en aanbevelingen’). Het betreft soorten, waarvan
het broedseizoen reeds ten einde liep (Huismus Passer domesticus, Gierzwaluw Apus apus) of in
deze periode geen vaste verblijfplaats bezetten (vleermuizen) en planten die reeds uitgebloeid waren
(Rietorchis Dactylorhiza majalis ssp.).
Oproep voor vleermuismeldingen
In de zomer van 2012 heeft de gemeente haar bewoners via het Gemeentejournaal van de lokale
weekkrant De Combinatie opgeroepen tot het melden van vleermuizen. Dit leverde 50 meldingen op,
waarvan een aantal concrete aanwijzingen gaven voor de aanwezigheid van een verblijfplaats.
Sommige meldingen zijn gecontroleerd door ’s avonds te posten rond het moment van uitvliegen.
Deze controles konden echter pas vanaf augustus plaatsvinden. Veel vleermuizen wisselen in die
periode van het jaar van verblijfplaats (Limpens et al., 1997). Daarom is beperkt resultaat bereikt.
In de zomer van 2013 heeft een inhaalslag plaatsgevonden wat leidde tot nuttige aanvullende
resultaten. Deze aanvullingen zijn verwerkt in dit document gecontroleerd.
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Flora- en faunawet

Dit onderzoek richt zich op beschermde soorten uit de Flora- en faunawet. In beginsel zijn alle in
Nederland in het wild levende dieren en planten beschermd. De bescherming wordt vormgegeven
door verbodsbepalingen en een Algemene Zorgplicht.
Voor bepaalde soorten geldt een vrijstellingsregeling. Uitgangspunt hierbij is dat de werkzaamheden
geen afbreuk mogen doen aan het duurzaam in stand houden van planten- of dierenpopulaties.
Daarnaast gelden verzwaarde eisen voor de soorten die in bijlage IV (Tabel 3) van de Europese
Habitatrichtlijn worden genoemd, en voor de aangewezen zeldzame en bedreigde soorten genoemd in
Bijlage 1 van de Algemene Maatregel van Bestuur (Vrijstellingenbesluit).
Aanvragen voor een ontheffing op de Flora- en faunawet worden ingediend en beoordeeld door Dienst
Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken (Ministerie van EZ). Wanneer de wetgeving
van de Flora- en faunawet overtreden wordt dan kan een handhaver het werk stilleggen, de
activiteiten verbieden, beëindigen en/of een proces-verbaal opmaken. Een overtreding op de Flora- en
faunawet wordt gezien als een economisch delict. Het Openbaar Ministerie kan in het geval van een
overtreding ook het vonnis uitspreken.
Algemene Zorgplicht (Art. 2)
De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van soorten en niet van individuen. Echter, het
leven van elk individueel dier en elke plant wordt wel erkend. Mensen mogen geen handelingen
verrichten die het welzijn van het individu aantasten. Vanuit deze gedachte is de Zorgplicht opgesteld:
1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede
voor hun directe leefomgeving;
2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt het volgende in. Een ieder die weet of vermoedt, dat zijn
handelen (of nalaten) nadelige gevolgen voor flora of fauna veroorzaakt., is verplicht dergelijk
handelen achterwege te laten voor zover dit in redelijkheid kan worden gevergd. Daarbij alle
maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd., teneinde die gevolgen
te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te
beperken of ongedaan te maken.
De Zorgplicht is een algemene fatsoenseis die voor iedereen geldt.
Verbodsbepalingen
De bescherming van planten en dieren is gebaseerd op het ‘Nee, tenzij’-principe. Dit wil zeggen, dat in
principe werkzaamheden of ruimtelijke ontwikkelingen geen negatief effect mogen hebben op de
beschermde flora en fauna, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt
tussen reguliere werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkelingen. Wanneer de activiteiten geen negatief
effect hebben op de flora en de fauna dan is er geen ontheffing nodig. In veel gevallen is dat echter
moeilijk vooraf te bepalen. Daarom is het raadzaam om van tevoren het voorkomen van beschermde
soorten in kaart te laten brengen. Hiermee wordt niet alleen het voorkomen van een soort binnen het
projectgebied bepaald, maar ook de mate van aanwezigheid, de functie die het gebied vervult voor de
soort en daarmee het effect van de activiteiten op de soort.
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De volgende verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet zijn in dit opzicht van belang:
Artikel

Verbodsbepaling

8

het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te
plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te
ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.

9

het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te
verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

10

het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te
verontrusten.

11

het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen
van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te
vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

12

het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort,
te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.

Een aantal soorten flora en fauna kent een zwaarder beschermingsregime (Ministerie van LNV, 2005).
Deze soorten zijn opgenomen in drie tabellen. Het is mogelijk om voor deze soorten een ontheffing
aan te vragen. Dit hangt af van de zeldzaamheid van de soort en de impact van de werkzaamheden.
Beschermde soorten verdeeld over drie tabellen
In Tabel 1 staan de soorten met het lichtste beschermingsregime. Voor soorten die opgenomen zijn in
deze tabel geldt een algemene vrijstelling of ontheffing met lichte toetsing. Dit hangt af van het type
activiteit en het effect dat dit heeft op de beschermde soort(en). Bij bestendig beheer, onderhoud en
gebruik is in veel gevallen de vrijstellingsregeling van de verbodsbepalingen van de Flora- en
faunawet van toepassing. Als geen sprake is van dit type werkzaamheden dan is een aanvraag voor
ontheffing verplicht. De Algemene Zorgplicht blijft onder alle gevallen wel van kracht.
Bij Tabel 2 is sprake van zwaarder beschermingsregime. Hier dient voor de werkzaamheden, zoals
die genoemd zijn bij Tabel 1, te worden gewerkt volgens een Gedragscode. Voor sommige sectoren,
zoals de Waterschappen en de Bouw- en Ontwikkelsector, is een algemene gedragscode opgesteld.
In andere gevallen is een gedragscode voor de specifieke situatie verplicht in de vorm van een
Ecologisch Werkprotocol. Alleen in die gevallen is ontheffing niet verplicht. Bij de overige activiteiten
moet een ontheffing worden aangevraagd die licht wordt getoetst.
Het zwaarste beschermingsregime kent Tabel 3. In deze tabel staan soorten die op Europees niveau
onder druk staan. Het zijn soorten, die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in Bijlage 1
van de Algemene Maatregel van Bestuur. Voor activiteiten gericht op bestendig beheer of gebruik is
het verplicht een onderzoek uit te voeren. Een gedragscode volstaat hier niet. Voor alle ruimtelijke
ontwikkelingen en werkzaamheden is het verplicht een ontheffing aan te vragen.
Vrijstellingsregeling afhankelijk van type activiteit
Bij de beoordeling van werkzaamheden op plaatsen waar beschermde soorten voorkomen wordt
onderscheid gemaakt in de volgende typen:
Bestendig beheer en onderhoud (ook in water, land- en bosbouw);
Bestendig gebruik;
Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.
Voor activiteiten die jaar op jaar worden uitgevoerd en de ruimtelijke situatie niet ingrijpend veranderen
geldt over het algemeen een vrijstelling voor de soorten uit Tabel 1. In het geval van de aanwezigheid
van soorten uit Tabel 2 dient te worden gewerkt volgens een door het ministerie goedgekeurde
gedragscode. Het element ‘bestendigheid’ is bij dit type activiteiten zeer belangrijk. Bij bestendig
beheer en onderhoud kan worden gedacht aan de voortzetting van natuurbeheer, bestaand
maaibeheer van wegbermen en werk aan watergangen.
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Activiteiten in natuur- en recreatiegebieden, die al langere tijd op dezelfde manier worden uitgevoerd,
vormen een voorbeeld van het begrip bestendig gebruik.
Werkzaamheden gericht op ruimtelijke ontwikkeling en inrichting hebben vaak tot gevolg dat de
situatie, al dan niet tijdelijk, ingrijpend veranderd. Hierbij kan het gaan om verbouwingen aan een huis,
de aanleg van een weg of de realisatie van een nieuwbouwwijk. De impact van dergelijke werkzaamheden op de soorten uit de drie tabellen dient te worden getoetst. Dit leidt mogelijk tot de aanvraag
van een ontheffing of het treffen van compenserende maatregelen.
Vogels
In de eerder genoemde tabellen zijn vogels niet opgenomen. Alle in Nederland voorkomende
vogelsoorten worden in beginsel gelijkwaardig beschermd. Het is in het algemeen verboden om
vogels te doden, te verontrusten, hun nesten of vaste rust- en verblijfplaatsen te verstoren. Indien de
werkzaamheden betrekking hebben op bestendig beheer, onderhoud of gebruik dan kan worden
volstaan met een goedgekeurde gedragscode. Voor verstoring tijdens het broedseizoen worden geen
ontheffingen verleend. Buiten het broedseizoen geven de activiteiten minder problemen. Een
uitzondering hierop vormt een selectie aan vogelsoorten die jaarronde bescherming genieten
(Ministerie van LNV, 2009). De vaste rust- en verblijfplaatsen en de functionele omgeving van deze
soorten mogen ook buiten het broedseizoen niet worden gestoord.
De lijst met jaarrond beschermde soorten is ingedeeld in vijf categorieën. Hiervan zijn in principe de
soorten uit de eerste vier categorieën jaarrond beschermd en die uit de vijfde categorie alleen tijdens
het broedseizoen. De vaste rust- en verblijfplaats van een soort uit deze laatste categorie kan bij
‘zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden’ jaarrond beschermd worden. Een ecologisch
onderzoek naar (broed)vogels dient zich dan ook niet te beperken tot de nesten, maar ook tot het
verkrijgen van inzicht in de omgeving.
Voortplantings-, vaste rust- en verblijfplaatsen
Naast de dieren zelf worden ook hun voortplantings-, vaste rust- en verblijfplaatsen beschermd. Onder
een voortplantingsplaats wordt niet alleen een nest van een vogel of kolonieverblijf voor vleermuizen
verstaan, maar ook de directe omgeving. Sommige soorten fauna zijn zeer kritisch wat betreft hun
foerageerplek of slaapplaats. Zij stellen specifieke eisen aan het leefmilieu en kunnen daardoor
moeilijk overschakelen op een veranderde situatie. In die gevallen dient een ontheffing te worden
aangevraagd wanneer werkzaamheden hier invloed op uitoefenen.

Figuur 2. De nestplaats en directe omgeving van de Huismus zijn jaar rond beschermd (02-07-2011).
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Resultaten

De Natuurwaardenkaart is samengesteld op basis van bureau- en literatuuronderzoek aangevuld met
veldinventarisaties. Het vormt een aanzet tot een groeidocument van beschermde natuurwaarden
binnen de gemeente Ridderkerk. Per soortgroep wordt aangegeven of de soort reeds is aangetroffen
of te verwachten is. De soorten, waarvan het niet waarschijnlijk wordt geacht dat deze binnen de
gemeentegrenzen van Ridderkerk voorkomen, worden buiten beschouwing gelaten. Naast de
beschermde soorten zijn ook Beschermde Natuurmonumenten, de Natura 2000-gebieden en de
Ecologische Hoofdstructuur kort beschreven.
Zoogdieren
Alle inheemse zoogdieren, m.u.v. de Huismuis Mus domesticus, Bruine Rat Rattus norvegicus en
Zwarte Rat Rattus rattus, staan vermeld in één van de tabellen van de Flora- en faunawet. Zo zijn veel
kleine, landgebonden zoogdieren opgenomen in Tabel 1, terwijl alle vleermuizen vermeld staan in
Tabel 3. Deze soortgroep kent het zwaarste beschermingsregime, omdat alle vleermuizen vallen
onder de regelgeving van de Europese Habitatrichtlijn. Nederland heeft een speciale beschermingsplicht voor deze soortgroep, omdat een groot deel van de Europese populatie van enkele soorten in
Nederland voorkomt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Gewone Dwerg- Pipistrellus pipistrellus, WaterMyotis daubentonii en Meervleermuis Myotis dasycneme (Limpens et al., 1997).
Vleermuizen
In Ridderkerk zijn zes soorten vleermuizen aangetroffen, te weten Gewone Dwerg-, Ruige DwergPipistrellus nathusii, Meer-, Water-, Rosse Vleermuis Nyctalus noctula en Laatvlieger Eptesicus
serotinus. Daarnaast is het voorkomen van drie soorten te verwachten: Gewone Grootoor- Plecotus
auritus, Tweekleurige Vespertilio murinus en Kleine Dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus.

Figuur 3. De gewone dwergvleermuis is voor verblijfplekken afhankelijk van menselijke bouwwerken (9-‘12)
Van de aangetroffen soorten hebben Laatvlieger, Gewone en Ruige Dwergvleermuis een vaste voet
aan de grond binnen de gemeente. De Gewone Dwergvleermuis (Figuur 3) is de meest voorkomende
soort. De vleermuis verblijft in gebouwen en valt in alle woonwijken te verwachten. Hoge dichtheden
worden aangetroffen in de oudere wijken, zoals Slikkerveer en Centrum (zie bijv. Huitema, 2009;
Langstraat, 2010;). Verspreid binnen de bebouwde kom zijn diverse verblijfplaatsen gevonden
(Figuur 4).
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Illustratief voor het voorkomen was de oproep om verblijfplaatsen van vleermuizen te melden in het
lokale weekblad. Dit leverde in korte tijd veel reacties op. Op basis van omschrijvingen van de
bewoners zaten hier diverse bruikbare aanwijzingen tussen. De meeste meldingen hadden betrekking
op de Gewone Dwergvleermuis. De verblijfplaatsen, die bevestigd konden worden door een
veldbezoek, zijn opgenomen in figuur 4.

Figuur 4.
Verblijfplaatsen (stippen) en vaste vliegroutes (strepen) van vleermuizen aangetroffen binnen de gemeente
Ridderkerk in 2010-2012. Rood= Gewone Dwergvleermuis; geel = Ruige Dwergvleermuis; oranje = Laatvlieger.
Ook de Ruige Dwergvleermuis komt in grote getale voor binnen het stedelijk gebied. In tegenstelling
tot de Gewone Dwergvleermuis trekt deze soort in het voorjaar weg naar Oost-Europa. In de loop van
de nazomer arriveren ze weer in Nederland om vervolgens hier te overwinteren. De verblijfplaatsen
bevinden zich voornamelijk in gebouwen, maar ook in bomen (Limpens et al., 1997). Het vermoeden
bestaat dat de soort diverse paar- en winterverblijfplaatsen bezet binnen de gemeente, maar hier is
nog weinig over bekend. Wel is de soort op enkele plaatsen baltsend waargenomen (Figuur 4).
Dit wijst erop dat de soort hier wel verblijfplaatsen bezet.
De derde, algemeen voorkomende vleermuis in Ridderkerk, is de Laatvlieger. Dit is één van de
grotere soorten vleermuizen in Nederland. De Laatvlieger heeft verblijfplaatsen in zowel gebouwen als
bomen. Het aantal waargenomen Laatvliegers ligt een stuk lager dan bij beide dwergvleermuizen. De
soort leeft in lagere dichtheden en er zijn slechts enkele verblijfplaatsen binnen de gemeente bekend.
Tijdens het veldonderzoek in de zomer van 2012 is een nieuwe verblijfplaats ontdekt in Slikkerveer.
Hier bevonden zich tenminste drie Laatvliegers (Figuur 4).
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De overige soorten vleermuizen worden slechts incidenteel waargenomen. Het voorkomen van drie
soorten is hoofdzakelijk gebaseerd op waarnemingen uit het landgoed bij Huys ten Donck. De
dichtstbijzijnde kolonie van Rosse Vleermuizen bevindt zich in het Kralingse Bos (van Meurs & de
Baerdemaeker, 2009). Deze boom bewonende soort lijkt zich langzaam uit te breiden in zuidelijke
richting. Op termijn is een vestiging van deze soort op het landgoed van Huys ten Donck daarom niet
uitgesloten. De meldingen van Meer- en Watervleermuizen zullen naar verwachting beperkt blijven tot
foeragerende exemplaren. Vanwege het ontbreken van geschikte verblijfslocaties is de kans klein dat
deze zich binnen de gemeente gaan vestigen.
In de (nabije) toekomst zouden Gewone Grootoor-, Tweekleurige en Kleine Dwergvleermuis ook
vastgesteld kunnen worden in Ridderkerk. De Gewone Grootoorvleermuis is moeilijk waar te nemen
vanwege het zachte geluid dat het dier voortbrengt. Hierdoor bestaat de kans dat de soort nog niet
opgemerkt is, terwijl deze wel binnen de gemeentegrenzen voorkomt. In de afgelopen jaren is een
groeiend aantal waarnemingen van de Tweekleurige en Kleine Dwergvleermuis bekend geworden.
De Tweekleurige Vleermuis is al diverse malen in Rotterdam aangetroffen. Een aantal exemplaren is
gerevalideerd bij Vogelklas Karel Schot (Wolf, 2012). Deze waren verzwakt binnengebracht bij het
vleermuis-, egel- en vogelopvangcentrum. Allen waren ze afkomstig uit gebouwen.
Belangrijke gebieden voor de vleermuizen zijn oude en groene woonwijken, parken en kerkhoven.
Deze gebieden zijn bij uitstek gebieden waar veel vleermuizen ’s nachts jagen. Vleermuizen
oriënteren zich door het uitzenden van ultrasone geluidsgolven. Door de terugkaatsingen tegen
gebouwen, bomen en andere landschappelijke elementen lezen ze het gebied (Limpens et al., 1997).
In veel gevallen maken zij gebruik van vaste vliegroutes tussen de verblijfplaats en het
foerageergebied. Deze vleermuisroute is beschermd door de Flora- en faunawet. Uit eerder
onderzoek zijn enkele vaste vliegroutes naar voren gekomen (Figuur 4). Echter nog een belangrijk
deel van de gemeente moet op deze functie nog worden onderzocht.
Op het landgoed bij Huys ten Donck zijn vijf soorten vleermuizen vastgesteld. Ook dit gebied wordt
voornamelijk gebruikt om te foerageren. Mogelijk herbergt het ook verblijfplaatsen van boom
bewonende vleermuizen. Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen.
De meeste verblijfplaatsen zijn aangetroffen in de oudere woonwijken.
Overige zoogdieren
Naast diverse soorten vleermuizen komen ook enkele andere, strikt beschermde soorten zoogdieren
mogelijk voor in Ridderkerk. Het betreft de Waterspitsmuis Neomys fodiens, Noordse Woelmuis
Microtus oeconomus en Bever Castor fiber. De laatstgenoemde soort heeft zich begin 2010 gevestigd
in de Gorzengriend (Elzerman & Nispeling, 2012; Elzerman, 2011). Daarnaast zouden in hetzelfde
gebied ook Waterspitsmuis en Noordse Woelmuis kunnen voorkomen. Beide soorten zijn in het
verleden vastgesteld bij de Boezems van Kinderdijk en kunnen via de rivier de griend bereiken. Het
Waaltje langs Rijsoord met polder de Nes, bevat in principe ook geschikt habitat voor beide soorten.
Dit gebied is voor zover bekend nooit onderzocht op het voorkomen van de watergebonden
muizensoorten.
Reptielen en amfibieën
Net als bij de soortgroep zoogdieren, staan ook de meeste inheemse reptielen en amfibieën vermeld
in de tabellen van de Flora- en faunawet. Uit Tabel 1 zijn vijf soorten in Ridderkerk vastgesteld. Dit zijn
de Gewone Pad Bufo bufo, Bruine Kikker Rana temporaria, Middelste Groene/Bastaardkikker Rana kl.
esculenta, Europese Meerkikker Rana ridibunda en Kleine Watersalamander Lissotriton vulgaris. Alle
genoemden soorten komen algemeen en wijdverspreid binnen de gemeente voor. Ze worden in
diverse typen sloten en andere open wateren aangetroffen.
Op basis van de verspreidingsgegevens is slechts één zwaar beschermde amfibie mogelijk aan te
treffen in Ridderkerk (Herder et al., 2010). Alleen de Rugstreeppad Bufo calamita behoort tot de
mogelijk aan te treffen soorten uit Tabel 2 en 3. Op enkele locaties is specifiek onderzoek gedaan
naar deze soort, zoals het Waalbos, de Crezéepolder en de polder bij Oostendam (bijv. Adviesbureau
Mertens, 2010). In geen van de gebieden is de soort aangetroffen. In laagveengebieden of plekken
met veel zandverplaatsing bestaat de kans dat de Rugstreeppad zich vestigt (Creemers en van Delft,
2009).
Beschermde reptielen zijn op basis van de verspreiding of het ontbreken van geschikte gebieden niet
binnen de gemeente te verwachten.
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Vissen
Nederland is een waterland bij uitstek. De talrijke wateren herbergen diverse soorten vissen, waarvan
twaalf soorten een speciale beschermde status genieten. In Ridderkerk komen hiervan twee
beschermde soorten voor. Van twee andere soorten valt het voorkomen niet uit te sluiten.
De Kleine Modderkruiper Cobitis taenia en Bittervoorn Rhodeus cericeus zijn beiden op enkele
plekken waargenomen (Figuur 5). In het Waalbos en de Crezéepolder is uit onderzoek van de
afgelopen jaren gebleken dat beide soorten aanwezig zijn (Struijk et al., 2010; Wisgerhof, 2012).
De Kleine Modderkruiper staat in Tabel 2 van de Flora- en faunawet. Deze zoetwatervis leeft op de
bodem van sloten en kleine wateren met een rijke oeverbegroeiing. De Bittervoorn kent een zwaarder
beschermingsregime en is opgenomen in Tabel 3. Het is een soort dat in een vergelijkbaar biotoop als
de Kleine Modderkruiper voorkomt. De Bittervoorn kent een specifieke relatie met zoetwatermosselen
waarin de vis haar eitjes legt. Het voorkomen van beide soorten is daarom ook met elkaar verbonden
(Lange en van Emmerik, 2006). Hoewel beide soorten alleen bekend zijn uit sloten buiten de
bebouwde kom valt niet uit te sluiten dat ze ook in de woonwijken rondzwemmen. Dit geldt vooral voor
de sloten die in verbinding staan met het buitengebied.
Twee soorten, die mogelijk in de Ridderkerkse wateren voorkomen, zijn de Rivierdonderpad Cottus
gubio en de Steur Acipenser sturio. Beide soorten zijn uitsluitend te verwachten in de rivieren de
Noord en Nieuwe Maas. Hoewel de Steur tot voor kort werd beschouwd als uitgestorven soort voor
Nederland is hier pas geleden verandering in gekomen. In mei 2012 zijn enkele exemplaren uitgezet
in de Nieuwe Maas bij het Eiland van Brienenoord (Rotterdam). Dit vormde de aanzet tot de vorming
van een nieuwe populatie in de Nederlandse wateren.

Figuur 5. Potentiële wateren binnen de gemeente Ridderkerk waar beschermde vissen kunnen voorkomen.
Rood = beschermde soorten aangetroffen; geel = voorkomen beschermde soorten niet uitgesloten.
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Dagvlinders
Geen van de dagvlinders, die vermeld staan in de tabellen van de Flora- en faunawet, zijn ooit
aangetroffen in Ridderkerk. Op basis van de verspreiding en habitateisen zijn deze soorten ook niet te
verwachten (Bos et al., 2006). Vanwege het zwerfgedrag kunnen de Rouwmantel Nymphalis antiopa
en Keizersmantel Argynnis paphia worden waargenomen binnen de gemeente. Beide soorten komen
uit Zuid-Europa. Recentelijk is een Rouwmantel waargenomen in Barendrecht. Het zal in dit, en
toekomstige gevallen, gaan om een incidentele zwervers. Een vaste vestiging van beide soorten valt
niet te verwachten.
Libellen
Hoewel de Rivierrombout Stylurus flavipes nog niet in Ridderkerk is waargenomen, valt niet uit te
sluiten dat dit in de (nabije) toekomst gaat gebeuren. De rivieren worden steeds schoner en op diverse
plekken mogen ze weer meanderen. In de jaren negentig was de Rivierrombout nog een schaarse
soort in Nederland (Dijkstra et al., 2002). Sindsdien is de libel aan een opmars bezig. Inmiddels is de
libel aangetroffen op diverse plekken langs de Oude Maas. In 2011 is het ook waargenomen langs de
rivier Noord ter hoogte van Hendrik-Ido-Ambacht. Daarmee lijkt het slechts een kwestie van tijd
voordat deze libel ook in Ridderkerk wordt vastgesteld.
De larven van de Rivierrombout leven in de luwe zijden van rivieren, zoals rivierarmen, achter
strekdammetjes of langs de oevers. Ze hebben daarbij een voorkeur voor zandige bodems. Wanneer
de larven klaar zijn om te verpoppen tot libellen kruipen ze bij zandstrandjes op het land. Hier liggen
ze te drogen en ontpoppen als volgroeide libellen (Dijkstra et al., 2002). De meest geschikte plek in
Ridderkerk is het zandstrandje bij de Veerdijk. Andere delen langs de rivieroever lijken minder
geschikt, maar het valt niet uit te sluiten dat een individu ergens tussen de basaltblokken ontpopt.
Overige insecten, weekdieren en geleedpotigen
De enige soort in deze categorie die in Ridderkerk is aangetroffen is de Platte Schijfhoren Anisus
vorticulus. Dit waterslakje is op verschillende plekken gevonden in de sloten van het toekomstig
Waalbos (Wisgerhof, 2012). Omdat weinig bekend is over deze soort, valt niet uit te sluiten dat deze
soort op meer plekken binnen de gemeente leeft. Verder bieden de rivieren de Noord en Nieuwe
Maas een geschikte habitat voor de Rivierkreeft Astacus astacus.
Wat betreft de overige soorten insecten, welke opgenomen zijn in de drie tabellen van de Flora- en
faunawet, valt niet te verwachten dat deze in Ridderkerk voorkomen. Op basis van de landelijke
verspreiding worden de vermelde kevers of mieren ook niet binnen de gemeentegrenzen verwacht.
Vaatplanten
De soortgroep vaatplanten varieert sterk. Bomen, struiken, bloemen en grassen behoren allemaal tot
deze soortgroep. Toch is het aantal soorten, waarvoor een ontheffing nodig is, beperkt. Met name de
orchideeën zijn strikt beschermd. De meeste soorten uit deze familie stellen echter zulke specifieke
eisen aan hun leefmilieu dat ze niet binnen Ridderkerk aangetroffen (zullen) worden.
Binnen de gemeentegrenzen waren tot 2012 dertien soorten vaatplanten in de afgelopen drie jaar
waargenomen. In 2013 zijn nog eens 13 nieuwe soorten ontdekt. Hiervan staan acht soorten vermeld
in Tabel 1 en elf soorten in Tabel 2. De Slanke Sleutelbloem Primula elatior en Stengelloze
Sleutelbloem Primula vulgaris zijn uitsluitend bekend van het landgoed bij Huys ten Donck. Deze
stinzenplanten zijn hoogst waarschijnlijk in het verleden aangeplant.
De Brede Wespenorchis Epipactis helleborine subsp. helleborine is van deze soorten de meest
voorkomende orchidee binnen Ridderkerk. Het is een weinig kritische orchidee, die in vrijwel alle
parken en diverse plantsoenen is gevonden. Zelfs langs particuliere tuinen en in sommige
overhoekjes duikt de soort op. Een ander familielid, de Rietorchis Dactylorhiza majalis ssp., is
daarentegen, zeer schaars binnen de gemeente. Er zijn slechts vier vindplaatsen bekend, waar de
soort recentelijk nog is aangetroffen (Figuur 6). Bovendien betrof het alle gevallen slechts enkele
planten per vindplaats. Door het beheer goed op deze orchidee af te stemmen kan de soort mogelijk
uitbreiden en behouden blijven. In 2013 zijn twee nieuwe soorten gevonden: de Grote Keverorchis
Listera ovata en Moeraswespenorchis Epipactis palustris.
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De Spindotter Caltha palustris subsp. araneosa is typerende soort voor het buitendijkse gebied. Het is
officieel een ondersoort van de Gewone Dotterbloem Caltha palustris subsp. palustris, die alleen in
Nederland wordt aangetroffen. De soort groeit op door zon beschenen oevers in zoetwatergetijdengebieden. In Ridderkerk komt de Spindotter dan ook alleen langs de rivieren voor. De grootste
concentraties zijn te vinden in de Gorzengriend en het perceel wilgengriend tegenover het Huys ten
Donck. Uit dezelfde gebieden is ook het Zomerklokje Leucojum aestivum bekend. De groeiplaats in
het griend bij het Huys ten Donck kent waarschijnlijk een natuurlijke oorsprong. In het Gorzenpark
daarentegen is de soort aangeplant en verwilderd.
Drie andere specifiek te noemen vaatplanten zijn de Gele Helmbloem Pseudofumaria lutea,
Tongvaren Asplenium scolopendrium en Steenbreekvaren Asplenium trichomanes. Deze soorten
groeien op muren, kadewallen en in putten (van der Meijden, 2005). Als gevolg van een voorkeur voor
dergelijke groeiplaatsen zijn ze kwetsbaar voor renovaties van straten en gebouwen. Tijdens de
veldbezoeken zijn enkele nieuwe groeiplaatsen ontdekt (Figuur 6). Alle drie de soorten staan vermeld
in Tabel 2, dus wanneer activiteiten een groeiplaats van deze soorten treft dan dient gewerkt te
worden volgens een goedgekeurde gedragscode. In sommige gevallen is een ontheffing nodig.

Figuur 6. Groeiplaatsen van beschermde vaatplanten in de gemeente (blauwe stippen).
Een bijzonder plant betreft de Bleke Schubwortel. Deze plant is in 1999 in Ridderkerk gevonden als enige
vindlocatie in Nederland. De vindplaats vraagt specifieke bescherming en afgestemd beheer.
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Naast de beschermde soorten groeien binnen de gemeente ook diverse zeldzame planten en soorten
die op de Rode Lijst voor bedreigde planten staan. Het gaat bijvoorbeeld om soorten, zoals
Klavervreter Orobanche minor (Donckse Velden), Karthuizer Anjer Dianthus carthusianorum
Rijsoordsebos) Winterakoniet Eranthis hyemalis (Populierenlaan en landgoed Huys ten Donck) en
Glad Biggenkruid Hypochaeris glabra (Crezéepolder). Deze soorten hebben slechts een beperkt
verspreidingsgebied binnen Nederland. Vaak stellen ze hoge eisen aan hun leefomgeving om zich te
kunnen vestigen. Desondanks verschijnen dergelijke flora soms op onverwachte plaatsen. Een
bekend voorbeeld is de Bleke Schubwortel Lathraea squamaria, die enkele jaren geleden bij toeval
werd ontdekt in een wegberm midden in de bebouwde kom. Sindsdien heeft de plant zich dankzij een
afgestemd beheer met specifieke maatregelen kunnen uitbreiden. Het vormt een sprekend voorbeeld
hoe, dankzij een kleine aanpassing in het beheer, een soort behouden kan blijven. Ondanks het
ontbreken van een beschermde status is het gewenst dat de gemeente in sommige gevallen het
beheer afstemt op de habitateisen van de plant.
Jaarrond beschermde vogels
Alle vogels zijn gedurende de broedtijd beschermd. Op en rond de nestplaats mag geen verstoring
plaatsvinden. Van een selectie van broedvogels is het nest jaarrond beschermd. Dit betekent dat elke
ruimtelijke ontwikkeling, ongeacht de periode van uitvoering, getoetst moet worden op de vraag of het
de broedplaats en zijn omgeving beïnvloedt. De soorten die hieronder besproken worden behoren tot
categorie 1 t/m 4 (zie ook Hoofdstuk 4 ‘Flora- en faunawet’). Een lijst met deze soorten en die uit
categorie 5 is opgenomen in Bijlage 2.
Binnen de gemeente Ridderkerk is van zeven soorten uit categorieën 1 t/m 4 bekend dat zij de
afgelopen drie jaar gebroed hebben. Van nog vier soorten bestaat de mogelijkheid dat deze zich in de
(nabije) toekomst gaan vestigen binnen de gemeentegrenzen.
De aangetroffen soorten kunnen grofweg in twee groepen worden verdeeld. Een deel van deze
soorten broedt in het groen en een deel kiest een nestplaats binnen de bebouwde kom. Nesten van
Boomvalk Falco subbuteo, Buizerd Buteo buteo, Sperwer Accipiter nisus en Ransuil Asio otus worden
over het algemeen aangetroffen in parken, natuurterreinen of grotere groenstroken (Figuur 7). Met
name Buizerds zoeken rustige plekken op waar weinig mensen komen. Boomvalken hebben een
voorkeur voor bomenrijen en hoogspanningsmasten. Ze maken gebruiken van nesten van andere
vogels, zoals oude kraaiennesten (Bijlsma, 1993). De Ransuil is voor zijn nest ook afhankelijk van
andere vogels. Verlaten nesten van Eksters Pica pica of Zwarte Kraaien Corvus corone in naaldbomen hebben hierbij de voorkeur. Een bekende plek, waar al jaren Ransuilen broeden, is het
Reijerpark.
De Sperwer is van de roofvogels de grootste opportunist. Deze compacte roofvogel jaagt veel in
achtertuinen en parken. Een plantsoen met veel opgaand groen is al genoeg om tot broeden te komen
(Figuur 7). De Sperwer is het meest gebaat bij het bestendig beheer van het openbaar groen.

Figuur 7. Jonge Sperwers op een nest langs de Verbindingsweg, Ridderkerk (09-07-2011).
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Figuur 8. Nesten van jaarrond beschermde roofvogels in Ridderkerk 2010-2012. Rood = Sperwer; geel= Buizerd;
oranje = Boomvalk; blauw = Ransuil; groen = Kerkuil.
De andere groep bestaat uit vogelsoorten die voor hun broedplaats gebonden zijn aan gebouwen.
Huismus, Gierzwaluw en Kerkuil Tyto alba zijn allen recentelijk broedend aangetroffen in Ridderkerk.
Deze soorten broeden allen op of in gebouwen. De Huismus en Gierzwaluw zijn algemene broedvogels in Ridderkerk. Ze komen verspreid in nagenoeg alle woonwijken voor. Het zwaartepunt in de
verspreiding ligt vermoedelijk in de woonwijken Slikkerveer, het Centrum, Rijsoord, Oostendam en
Bolnes. In deze wijken staan veel oudere gebouwen met gaten, spleten en losliggende dakpannen.
Dit zijn ideale plekken voor beide soorten om te broeden. Over de dichtheden zijn echter geen
kwantitatieve gegevens voorhanden. De Kerkuil is slechts eenmaal vastgesteld als broedvogel. In
2010 zijn roepende jongen gehoord in een boerderij langs de Lagendijk.
Met het aanbrengen van een Ooievaarspaal op het landgoed bij Huys ten Donck is de kans aanwezig
dat zich een Ooievaar Ciconia ciconia in Ridderkerk gaat vestigen een stap dichterbij gekomen
(Natuurvereniging Ridderkerk, 2012). Hoewel de soort in de eerste helft van de vorige eeuw nog op
diverse gebouwen binnen de gemeente een nest had, is dat tegenwoordig niet meer te verwachten.
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Drie andere jaarrond beschermde soorten zouden in de (nabije) toekomst tot broeden kunnen komen
in de gemeente. De Roek Corvus frugilegus is een kraaiachtige die in kolonies broedt. Dichtbij
bevinden zich kolonies in Rotterdam-Zuid, Barendrecht, Hoogvliet en Pernis. Het gaat op die locaties
om kleine aantallen, die zich van jaar op jaar kunnen verplaatsen. Daarnaast bestaat de kans dat zich
nog twee roofvogels gaan vestigen in Ridderkerk, te weten de Slechtvalk Falco peregrinus en de
Havik Accipiter gentilis. Beide soorten nemen de afgelopen jaren toe. Vroeger was de Havik een
broedvogel van uitgestrekte bossen, maar net als de Sperwer zoekt deze roofvogel steeds meer de
steden op. De Havik weet inmiddels dat er genoeg prooien te vinden zijn binnen het stedelijk gebied.
Een rustig park kan voldoende zijn om een territorium te vestigen. Hoewel een broedgeval van de
Slechtvalk nog niet is vastgesteld, kan niet uitgesloten worden dat er toch al gebroed is of gaat
worden. Al meerdere jaren worden overzomerende Slechtvalken waargenomen rondom het landgoed
van Huys ten Donck. Dit vormt vaak de voorbode van een vestiging als broedvogel. Vooral de
hoogspanningsmasten in die omgeving vormen potentiële broedlocaties.
De aanleg van het natuureiland de Sophiapolder bij Hendrik-Ido-Ambacht heeft gezorgd voor een
verhoogde activiteit van Slechtvalken in de regio. Het grote aantal watervogels trekt diverse roofvogels
aan, waaronder Slechtvalken. De brug over de Noord, een bomenrij of hoog gebouw in het oostelijke
deel van de gemeente vormen een potentiële nestlocatie.
Beschermde gebieden
De Natuurwaardenkaart richt zich met name op soortbescherming van de flora en fauna. De natuurwaarden worden ook beschermd doordat specifieke gebieden een beschermde status hebben. Het
gaat hierbij om gebieden die benoemd zijn tot Beschermd Natuurmonument (Natuurbeschermingswet
1998) en Natura 2000-gebieden. In Ridderkerk is één gebied aangewezen als Beschermd Natuurmonument. Dat is het landgoed bij Huys ten Donck (Figuur 9). De aanwijzing geldt voor zowel het bos
als het buitendijks gelegen wilgengriend.
In Ridderkerk liggen geen terreinen die vallen binnen de Natura 2000-gebieden. De dichtstbijzijnde
gebieden met deze status zijn de Boezems van Kinderdijk en de Oude Maas met de oeverlanden.
De Gorzengriend, de Crezéepolder en het buitendijkse gebied bij Huys ten Donck vallen onder de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Samen met enkele ecologische verbindingszones is dit netwerk
aan gebieden gericht op de versterking en behoud van de Nederlandse biodiversiteit. Het beleidskader van de EHS kent strikte voorwaarden om activiteiten binnen deze gebieden te ondernemen,
maar dit is niet wettelijk beschermd.

Figuur 9. Beschermde natuurgebieden (Nb-wet 1998, Natura 2000) en de ligging van de Ecologische
Hoofdstructuur (bron: Provincie Zuid-Holland, 2012).
De komende jaren worden twee gebieden met agrarische gronden omgevormd tot recreatie-/natuurgebieden. Met de omvorming van het Waalbos is reeds gestart. De eerste delen van het gebied zijn
inmiddels ingericht tot natuur-/recreatiegebied. In 2014 gaat de tweede fase vanstart
De Crezéepolder is een Deltanatuur project. De omvorming van de polder start in 2014. Centraal staat
daarbij de inrichting tot een zoetwater getijdengebied.
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6

Samenvatting en aanbevelingen

De Natuurwaardenkaart van Ridderkerk geeft een actueel beeld van de beschermde flora en fauna
binnen de gemeentegrenzen november 2013. Het vormt het uitgangspunt voor de toepassing van de
Gedragscode Flora- en faunawet van de gemeente Ridderkerk.
Naast de aanwezige kennis binnen de organisatie van de gemeente Ridderkerk, Elzerman Ecologisch
Advies en de Natuurvereniging Ridderkerk is ook gebruik gemaakt van gegevens uit de landelijke
verspreidingsatlassen van diverse soortgroepen.
Aanvullend veldonderzoek heeft in 2012 en 2013 plaats gevonden.

Figuur 10. Beschermde flora en fauna uit Tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet in Ridderkerk.
Op de kaart staan de verblijfplaatsen en vliegroutes (rode lijnen) van vleermuizen, de groeiplaatsen
van vaatplanten, de vaste rust- en verblijfplaatsen van jaarrond beschermde vogels (categorie 1 t/m 4,
m.u.v. Huismus en Gierzwaluw) en de vindplaatsen van vissen en weekdieren. Elke stip geeft een
locatie aan waar een beschermde soort is aangetroffen in de periode 2010-2013. De stippen zijn per
soortgroep gekleurd: rood = zoogdier; geel = vis; oranje = weekdier; blauw = vaatplant; groen = vogel.
Nb. De kaart is voor raadpleging vastgelegd in het GIS systeem van de gemeente
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Beschermde soorten beperken zich niet tot natuurgebieden
In totaal zijn 49 soorten flora en fauna, die vermeld staan in één van de drie tabellen van de Flora- en
faunawet, de afgelopen drie jaar vastgesteld in Ridderkerk. Daarnaast is van 25 jaarrond beschermde
vogels bekend dat zij in deze periode binnen de gemeente hebben gebroed. Alle aangetroffen soorten
staan vermeld in bijlage 1 en 2.
In Figuur 10 staan de aandacht locaties binnen de gemeente weergegeven. De locaties geven per
soortgroep aan waar beschermde soorten (uit Tabel 2 en 3 aangevuld met jaarrond beschermde
vogels uit categorie 1 t/m 4) zijn aangetroffen zijn. Om de kaart overzichtelijk te houden zijn de
Huismus en Gierzwaluw er niet op gezet. Deze vogels komen nagenoeg binnen gehele bebouwde
kom verspreid voor.
Zoals verwacht bevinden de meeste beschermde planten en roofvogels zich met name in de park-,
natuur- en recreatiegebieden en polders. Dat wil niet zeggen dat binnen de bebouwde kom niets te
vinden is. Overhoekjes, plantsoenen en wegbermen zijn ook van waarde voor de natuur. Via deze
stapstenen kunnen de grotere gebieden met elkaar verbonden worden. De hoofdgroenstructuur speelt
hierbij een belangrijke rol. Via deze structuur kan de natuur in de woonomgeving komen.
Daarnaast zijn sommige soorten sterk afhankelijk van menselijke bouwwerken. Met name Huismus,
Gierzwaluw en vleermuizen hebben zich binnen de bebouwde kom gevestigd. Ruimtelijke ontwikkeling
of onderhoudswerkzaamheden hebben een groot effect op de verblijfplaatsen van deze soorten. Door
de aanwezigheid van deze soorten nauwkeurig in kaart te brengen kunnen op tijd de juiste voorzorgen
worden getroffen.
De Natuurwaardenkaart is niet alleen het uitgangspunt voor de Gedragscode voor de Flora- en
faunawet, maar is ook te gebruiken bij de toetsing van een aanvraag in het kader van de
Omgevingsvergunning (Wabo).
Toewerken naar een ‘levende’ kaart
Er is naar gestreefd om de aanwezigheid van beschermde soorten flora en fauna in Ridderkerk zo
compleet mogelijk te maken. De verspreiding van dieren en planten is niet statisch, want natuur is
altijd in beweging. Sommige soorten komen en anderen soorten gaan. Dit is één van de redenen om
naar een ‘levende’ Natuurwaardenkaart te streven.
Door geregeld nieuwe en actuele gegevens aan te vullen voldoet de kaart aan de actualiteit.
Dit draagt bij aan een betere uitgangspositie voor werkzaamheden in het openbaar groen. Doordat
bekend is waar beschermde flora en fauna voorkomen, is daar beter rekening mee te houden tijdens
het bestendig beheer en onderhoud binnen de gemeente.
Aanbevelingen
Om tot een zo goed mogelijk overzicht van de beschermde plant- en diersoorten te komen en de
bescherming daarvan uit te dragen, wordt aanbevolen de volgende stappen te ondernemen:
 Invullen van witte vlekken in de wijken
Sommige delen van de gemeente zijn nog slechts beperkt onderzocht op de aanwezigheid van
beschermde flora en fauna. Het gaat hierbij om de woonwijken Bolnes, Drievliet en een deel van
Ridderkerk-West. Op basis van een ecologische quickscan kan hier een inhaalslag worden gemaakt.
Er zijn plannen om hiermee in 2014 te beginnen.
 Controleren van vleermuismeldingen
De oproep in het lokale weekblad heeft geleid tot een groot aantal meldingen van vleermuizen. Hier
zaten diverse meldingen bij die vermoedelijk betrekking hebben op een verblijfplaats. Tijdens het
veldonderzoek voor de Natuurwaardenkaart was het beperkt mogelijk om deze meldingen te checken.
Het opsporen van verblijfplaatsen voor vleermuizen in een gebied waar niets van bekend is, is een
tijdrovende klus. Daarom zijn de verzamelde meldingen erg waardevol, mits die bevestigd kunnen
worden door een deskundige.
In de zomer van 2013 heeft een nadere controle van de meldingen plaatsgevonden. De aanvullende
informatie is in het najaar van 2013 in de deze Natuurwaardenkaart verwerkt.
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Aanvullend onderzoek naar Huismus en Gierzwaluw
Van Huismussen en Gierzwaluwen is bekend dat zij in de gehele gemeente kunnen voorkomen,
waarbij de dichtheden per woonwijk verschillen. De juiste locaties van de vaste rust- en
verblijfplaatsen van beide soorten zijn slechts beperkt in beeld.
Omdat deze soorten direct afhankelijk zijn van bebouwing en daardoor gevoelig zijn voor sloop-,
isolatie en renovatiewerkzaamheden, is het van belang hier meer inzicht in te krijgen.
In het voorjaar / begin zomer van 2014 vindt nader onderzoek plaats.


Natuurwaardenkaart integreren in de organisatie
Om de praktische toepassing van de Natuurwaardenkaart te verbeteren is het van belang om de
gegevens te integreren in de organisatie. In november zijn de laatst bekende gegevens in het GISsysteem van de gemeente opgenomen.
De gegevens zijn daarmee snel beschikbaar, waardoor de organisatie rekening kan houden met de
aanwezigheid van een beschermde soort bij wijzigingen van beheer of ruimtelijke ontwikkelingen.
De kaart kan ook dienen bij aanvragen van omgevingsvergunningen.
Opstellen van een Gedragscode
Na het opstellen van de Natuurwaardenkaart, is eind augustus 2013 begonnen met het opstellen van
de gedragscode. In deze code staan gedragsregels die aangehouden moeten worden bij het uitvoeren
van werkzaamheden in het openbare gebied. Door volgens de regels te werken, wordt op de juiste
wijze rekening gehouden met de beschermde planten en dieren. Hiermee voldoet de gemeente aan
de regelgeving van de Flora- en faunawet.
De basis van de gedragscode, de gedragsregels, zijn overgenomen uit de gedragscode van de
gemeente Barendrecht (Goudzwaard 2010). Deze code heeft een ministeriële goedkeuring. Door
deze gedragscode als uitgangspunt aan te houden is deze nadat het college een besluit heeft
genomen meteen van kracht.
Doordat beide gemeenten dezelfde gedragsregels aanhouden ontstaat samenhang in de uitvoering
van het groenbeheer. Met het oog op de BAR samenwerking een nuttige zaak.
Informeren groot groen beheerders
Naast beschermde plant- en diersoorten in de openbare ruimte zijn ook beschermde plant- en
diersoorten in andere groengebieden ontdekt en op de Natuurwaardenkaart gezet. In de komende
periode worden de betreffende gebiedseigenaren over de vondsten geïnformeerd, zodat ze met
werkzaamheden hier rekening mee kunnen houden.
Wanneer de eigenaren aanvullende informatie hebben van beschermde soorten binnen hun
beheergebieden dan worden deze aan de Natuurwaardenkaart toegevoegd.
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Bijlage 1 - Aangetroffen en te verwachten beschermde soorten in de
gemeente Ridderkerk
In de onderstaande tabel staat een overzicht van alle beschermde soorten flora en fauna die in de
gemeente Ridderkerk zijn aangetroffen (aangegeven met een asterisk *) of zijn te verwachten. Achter
elke soort staat vermeld in welke van de drie tabellen van de Flora- en faunawet deze is opgenomen.
De drie tabellen kennen oplopende gradaties van bescherming:
Tabel 1:
Voor de soorten uit deze tabel geldt een algemene vrijstelling, mits voldoende
voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
Tabel 2:
Voor de soorten uit deze tabel geldt een vrijstelling, mits aantoonbaar gewerkt wordt
volgens een goedgekeurde gedragscode.
Tabel 3:
Voor de soorten uit deze tabel geldt geen vrijstelling. Wanneer bestendig beheer of
ruimtelijke ontwikkeling deze soorten treft dan is een ontheffing vereist.
Soort(groep)
ZOOGDIEREN
Aardmuis
Bosmuis*
Bunzing*
Dwergmuis
Dwergspitsmuis
Egel*
Gewone
Bosspitsmuis*
Haas*
Hermelijn*
Huisspitsmuis*
Konijn*
Mol*
Ree
Rosse Woelmuis*
Veldmuis*
Vos
Wezel*
Woelrat*
Baard-/Brandt’s Vleerm.
Bever*
Gewone Dwergvleerm*

Tabel
Tabel 1
Tabel 1
Tabel 1
Tabel 1
Tabel 1
Tabel 1
Tabel 1

Laatvlieger*
Meervleermuis*
Ruige’ Dwergvleerm*
Noordse Woelmuis
Rosse Vleermuis*
Tweekleurige Vleermuis
Waterspitsvleermuis
Watervleermuis*

Tabel 1
Tabel 1
Tabel 1
Tabel 1
Tabel 1
Tabel 1
Tabel 1
Tabel 1
Tabel 1
Tabel 1
Tabel 1
Tabel 3
Tabel 3
Tabel 3
Tabel 3
Tabel 3
Tabel 3
Tabel 3
Tabel 3
Tabel 3
Tabel 3
Tabel 3
Tabel 3
Tabel 3

VAATPLANTEN
Aardaker*
Akkerklokje

Tabel 1
Tabel 1

Gewone Grootoorvleerm

Kleine Dwergvleermuis

Soort(groep)

Tabel

Brede Wespenorchis*
Breed Klokje
(Gewone)
Dotterbloem*
Gewone Vogelmelk
Grasklokje*
Grote Kaardenbol*
Kleine Maagdenpalm

Tabel 1
Tabel 1
Tabel 1

Knikkende Vogelmelk
Koningsvaren
Slanke Sleutelbloem*
Zwanebloem*
Brede Orchis
Daslook
Gele Helmbloem*
Grote Keverorchis
Gulden Sleutelbloem
Klein Glaskruid
Lange Ereprijs
Moeraswespenorchis
Prachtklokje
Rapunzelklokje
Rietorchis*
Schubvaren
Spaanse Ruiter
Spindotterbloem*
Steenanjer
Steenbreekvaren
Stengelloze Sleutelbl*
Stijf Hardgras
Tongvaren
Veldsalie*
Waterdrieblad
Wilde Kievitsbloem
Wilde Marjolein
Zomerklokje
Zwartsteel

Tabel 1
Tabel 1
Tabel 1
Tabel 1
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2

Tabel 1
Tabel 1
Tabel 1
Tabel 1
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Soort(groep)

Tabel

REPTIELEN EN AMFIBIËN
Bruine Kikker*
Gewone Pad*
Middelste Gr. Kikker*
Kl. Watersalamander*
Europese Meerkikker*
Rugstreeppad

Tabel 1
Tabel 1
Tabel 1
Tabel 1
Tabel 1
Tabel 3

LIBELLEN
Rivierrombout

Tabel 3

Soort(groep)

Tabel

VISSEN
Kl. Modderkruiper*
Rivierdonderpad
Bittervoorn*
Steur

Tabel 2
Tabel 2
Tabel 3
Tabel 3

KREEFTEN
Rivierkreeft

Tabel 2

SLAKKEN
Platte Schijfhoren*

Tabel 2

In Ridderkerk vastgestelde soorten zijn aangegeven met een asterisk *
De overige soorten zijn binnen de gemeente te verwachten.

De volledige lijst met beschermde soorten uit de drie tabellen is op te vragen bij de opsteller van de
Natuurwaardenkaart of via het Loket (http://www.hetlnvloket.nl/) van Dienst Regelingen.

24

Natuurwaardenkaart Ridderkerk 2014

Bijlage 2 - Jaarrond beschermde broedvogels in de
gemeente Ridderkerk
Onderstaande tabel geeft een overzicht van vogels, waarvan is vastgesteld dat deze in de periode
2010-2012 in Ridderkerk hebben gebroed (aangegeven met een asterisk *) of zich binnen de
gemeente mogelijk kunnen gaan vestigen.
In de linkerkolom staan de soorten, waarvan de nestplaats en hun omgeving jaarrond beschermd is.
Voor deze soorten is een ontheffing altijd verplicht
De vaste rust- en verblijfplaatsen van soorten uit de rechterkolom zijn beschermd gedurende de
broedtijd. Buiten de broedperiode zijn de nesten en hun omgeving bij ‘zwaarwegende feiten of
ecologische omstandigheden’ jaarrond beschermd.
Jaarrond beschermde broedvogels in Ridderkerk
CATAGORIE 1 t/m 4
Boomvalk*
Buizerd*
Gierzwaluw*
Havik
Huismus*
Kerkuil*
Ooievaar
Ransuil*
Roek
Slechtvalk
Sperwer*

CATAGORIE 5
Blauwe Reiger*
Boerenzwaluw*
Bonte Vliegenvanger
Boomklever*
Boomkruiper*
Bosuil*
Ekster*
Gekraagde Roodstaart
Grauwe Vliegenvanger*
Groene Specht*
Grote Bonte Specht*
Huiszwaluw*
IJsvogel*
Kleine bonte Specht
Koolmees*
Oeverzwaluw*
Pimpelmees*
Spreeuw*
Zwarte Kraai*
Zwarte Roodstaart*

In Ridderkerk vastgestelde soorten zijn aangegeven met een asterisk *
De overige soorten zijn binnen de gemeente te verwachten.
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