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de dieren komen naar de stad
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maar die is er niet echt op ingericht
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De opgave ligt in stedelijk gebied
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www.nextcity.nl

De natuurinclusieve stad
Maike van Stiphout - masterclass Werken met natuur

natuur-inclusief ontwerpen maakt de stad 
klimaat adaptiever
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de boom en wateroverlast

één boom houdt na bui 20% water in kruin vast 

verdampt 500 liter water  per m2 / jaar drinkt 

375 liter water per dag

Ecosystem services
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de boom en hittestress

koelt de lucht voor 10 airconditioners
reflecteert 47% zonlicht

2-8 graden koeler door schaduw

draagt bij aan de biodiversiteit (eik 440 soorten)

Ecosystem services
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ACROS Fukuyoka - 1994, Emilio Ambasz, mix use-gebouw
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facts and figures

. 15 graden koeler dan betonvlak
. regenwateropvang voor beplanting

. lokaal hellingbos - bijdrage biodiversiteit
. publiek toegankelijk (google maps)

ACROS Fukuyoka - 1994, Emilio Ambasz, mix use-gebouw



nextcity.nl - 

Bosco Verticale Milaan -2014, Stefano Boeri, woontorens
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facts and figures

. productie19 ton O2

. absorbtie 10 ton CO2 / jaar

. gemiddeld 6 graden koeler

. water 6 mio liter/jaar

Bosco Verticale Milaan -2014, Stefano Boeri, woontorens
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Bosco Verticale Milaan -2014, Stefano Boeri, woontorens



              bouwen voor biodiversiteit 
het programma van eisen van de dieren
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NATURE URBAINE
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STUDIOS 
D’ENREGISTREMENT

U N E  N O U V E L L E  C E N T R A L I T E
Fa i re  d ’ u n  e s p a c e  e n  m u t a t i o n  u n  l i e u  d ’ é c h a n g e s  à  m ê m e  d e  m a rq u e r  l a  M é t ro p o l e t  e t  t r a n s f i g u re r
u n  q u a r t i e r .  U n e  a rc h i t e c t u re  a c c u e i l l a n t e  e t  g é n é re u s e  c o n ç u e  c o m m e  u n  v é r i t a b l e  p ô l e  d ’ a t t r a c t i o n .

Nature Urbaine - Groupe Galia - Janvier 2017

HUB DE MOBILITE

programma van eisen van de mensen
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10Nature Urbaine - Janvier 2017

Une continuité du végétale : une qualité de vie pour toutes les espèce

Façade vivante 
pour la faune et la 
flore

Fleurs et plantes 
aux différentes 
saisons

Façades 
végétalisés 
intérieure et 
extérieure

Plantes 
comestibles 
poussant sur le 
bâtiment

Des arbres dans 
les espaces 
communs régulent 
la qualité de l’air et 
l’humidité

Une toiture verte 
fonctionnelle, 
qui réduit la 
pollution et crée 
une atmosphère 
agréable 

connexion 
horizontale et 
verticale de la rue 
au toît

La continuité verte stade Max Roussié/square Henri Huchard est renforcée. Pour que le 
bâtiment projeté ne soit pas une césure mais, à l’inverse, un lien. Une ligne verte irrigue le 
bâtiment horizontalement et verticalement.

Ce vaste ensemble végétalisé abrite et protège une faune et une flore déjà présentes en Ile 
de France. Il ne s’agit pas de créer un nouvel écosystème mais de servir de support à des 
espèces autochtones. 

Au contact du périphérique, un mur végétal monumental de près de 1200 m² fait figure de 
prairie verticale. Cette dernière prolonge et renforce la continuité verte évoquée plus haut. 
Enfin, en toiture, une ferme urbaine s’étendant surquelques 2000 m² parachève la composition. 

programma van eisen van de dieren
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beplante muren
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spleten in de muren
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pve mus
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terrassen
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kleinschalige beplantingen, nectar en bessenrijk
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beplanting op gebouwen
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pve egel
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hogere beplantingen
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veilige oversteek
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struikgewas met bessen en fruit
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doorgangdoorwaadbare binnentuinen
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GWL-terrein Amsterdam  KCAP, West 8, diverse architecten
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Boulogne Billancourt - Parijs -  basisschool, Chartier et Dellix
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Kattenbrug Groningen 



nextcity.nl - 

Kattenbrug Groningen



nextcity.nl - 

Kattenbrug Groningen
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1. het berglandschap
2. de biotopen

3. de ontwerpprincipes

3 stappen naar natuurinclusief
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1. het berglandschap



Sloterdijk, habitat in de stad
Sloterdijk ligt midden in de Brettenscheg, een groe-
ne zone die reikt tot in het centrum van de stad. De 
Bretten is de meest waardevolle en robuuste verbin-
ding van Amsterdam met het landschap rondom. De 
nieuw te bouwen woonblokken zijn onderdeel van 
deze landschappelijke zone en verbinden de Bret-
tenzone en het Westerpark. Het groene woonland-
schap zorgt voor een prettig leefklimaat, waar fijnstof
en CO2 worden weggevangen, water wordt opge-
vangen, geluid wordt geabsorbeerd en de hittestress 
wordt gereduceerd. Natuur in de leefomgeving 
vergroot de kwaliteit van leven. Het nieuwe Sloterdijk 
wordt dan ook een geweldige leefplek, zowel voor 
de mens als voor vele dieren.

Groeiende Bretten
Alle ambitieuze plannen voor een stedelijk 
landschap als habitat voor mens en dier zijn 
alleen haalbaar indien zowel de realisatie als het 
langjarig beheer is geborgd. Door de inzet van 
de kennis en kunde van De Dakdokters zijn we 
verzekerd van het benodigde vakmanschap om 
onze ambities te realiseren en te continueren. 
Om de ambities waar te maken, bedekken we 
daken en gevels minimaal voor 80% met beplan-
ting. De daken kunnen voor het overige worden 
ingericht met smalle paden en kleine terrasjes. 
Dit lukt alleen als we 100% van de daken en 
gevels collectief ontwerpen en aanleggen. De 
eerste 5 jaar zal het groen ook collectief worden 
onderhouden door het bedrijf dat ook de aanleg 
verzorgt. Daarna kan het beheer worden over-
genomen door de diverse VVE’s. Het onderhoud 
dient blijvend collectief te worden verricht. 
De groene bakken langs de gevel van de toren 
van NL worden gedurende het groeiseizoen zeer 
frequent onderhouden. Het irrigatiesysteem wordt 
jaarlijks gecontroleerd en gespoeld. 
Succes zorgt voor succes, als het lukt dan komt 
er meer en als er meer komt lukt het beter! Lang-
zaam maar zeker zal de Bretten zich uitbreiden, 
steeds verder de stad in.

9. GROEN - UITWERKING VISIE |  1/2 9. GROEN - UITWERKING VISIE |  2/2

Bretten Kleed

4. Cultuur in gelaagdheid

Leven in de stad

3. Rots in de Bretten

Biodiversiteit in z’n meest doordachte vorm.

UITWERKING VISIE OP GROEN
OPEN-UP! SLOTERDIJK

De kleur beplanting van Toren N3 veranderd met de seizoenen.

Voorjaar:
in het voorjaar bloeien op de bovenste 
lagen de klimrozen en krijgt de Toren een 
witte kap

Najaar:
in de herfst vlamt de rode verkleuring van 
de Wilde Wingerd langs alle lagen op.

Het groen dat fungeert als filter voor fijnstof

1. Plint, leven in de stad
De blokken N1 en N3 worden omzoomd 
door een zachte plint met stedelijk groen, 
een verbinding tussen de gebouwen en 
met het omliggend stedelijk landschap. 

Alle mogelijkheden worden aangegrepen om de harde 
vloer van de straat te verzachten. De plint wordt een 
warm welkom voor bewoners en bezoekers, mensen 
en dieren. Geveltuinen worden ingezaaid en ingeplant 
met een rijk palet aan geurende en kleurende planten. 
Mooi, maar ook vaak erg lekker. In de geveltuinen rond 
het restaurant, op het TrapPark en in het PocketPark 
groeien eetbare planten, bessen, appels en kruiden. 
Druiven en hop groeien langs de gevel omhoog, om 
daar contact te maken met het Bretten Kleed. 

4. Toren NL, 
cultuur in gelaagdheid
De groene toren van NL wordt de 
Yang, de plek waar planten groeien 
in een georkestreerde gelaagdheid: 
cultuurlandschappen uit de Bretten-
zone, divers als een volkstuin. 
Elke laag van het gebouw krijgt zijn 
eigen, specifieke verscheidenheid in
beplanting. Zo vormt gelaagdheid in 
cultuur een habitat voor gelaagdheid 
in de natuur en ontstaat een zorg-
vuldig ontworpen, gemeenschappe-
lijk verticaal park.  Door verschil in 
oriëntatie ontstaat er diversiteit in de 
beplanting per laag, van zon naar 
schaduw, van wind naar luwte en van droog naar 
nat. Ook de seizoenen spelen een belangrijke rol 
in de ervaring van het complex. Op twee momen-
ten in het jaar krijgt de toren een afwijkende ver-
schijning: in het voorjaar bloeien op de bovenste 
lagen de klimrozen en krijgt de toren een witte 
kap; in de herfst vlamt de rode verkleuring van 
de Wilde Wingerd langs alle lagen op.

2.-Bretten-Kleed:-
de nachtegaal in de stad 
Het Bretten Kleed van N1 en N3 is als 
het landschap van de Bretten waaronder 
en waarop wordt gewoond en geleefd. 

Het Bretten Kleed loopt over de nieuwe woningen, van-
uit de Bretten door, richting het Westerpark. Onder het 
Kleed liggen de lagere woonblokken, uit het Kleed rij-
zen de twee woontorens op. Het Bretten Kleed bestaat 
uit een weefsel van verschillende soorten planten, heeft 
een sterke relatie met het landschap van de Bretten en 
bestaat uit een natuurlijke beplanting, die wordt aan-
gevuld rijke, bloeiende en vruchtdragende planten. Die 
zijn een voedselbron voor vogels, bijen en vlinders. Het 
Kleed is een belangrijke verbindende schakel voor flora
en zeker ook voor fauna. Zo komen de huismus en de 
nachtegaal in Sloterdijk.

3. Rots in de Bretten 
De twee torens in het plan 
zijn als Yin & Yang voor 
planten en dieren: een 
cultuurdaad met ruimte 

voor spontane natuur. De Rots, de Yin, rijst 
als een monoliet op uit het landschap van 
groene daken. Gaten, kieren en spleten in het 
gebouw bieden dieren ruimte om te wonen of 
te schuilen: spleten met ruimtes erachter voor 
gierzwaluwen en vleermuizen, richels voor 
huis- en boerenzwaluw, kleine gaatjes en 
kieren voor solitaire bijen en vlinders. Hier en 
daar steekt een muurvaren of andere muur-
plant spontaan uit de spleten en kieren van 
het Rotsgebouw. Zo bouwen we voor biodi-
versiteit in z’n meest doordachte vorm.

DS landschapsarchitecten
DS is een bureau voor ontwerp en onderzoek in de land-
schapsarchitectuur. We maken landschappen voor men-
sen, planten en dieren. Belangrijke pijler onder ons werk 
zijn authenticiteit, verankering, innovatie en robuustheid. 
Authenticiteit gaat over betekenis, de immateriële waarde 
van de plek. Door verankering zoeken we verbinding met 
netwerken van mensen en dieren, cultuur en natuur. Inno-
vatie is de glimlach in het proces, zonder innovatie geen 
ontwikkeling, zonder ontwikkeling geen vooruitgang. Onze 
plannen zijn robuust, ze doorstaan de tand des tijds.
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Waelpark - Westland, 750 woningen
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BIJLAGE 4 BESCHRIJVING DOELSOORTEN

Snoek
Voorkeursbiotoop: viswatertype snoek-blankvoorn; tamelijk helder,
matig begroeid water met bovenwaterplanten (riet, lisdodde), 
drijfbladplanten (gele plomp, waterlelie) en onderwaterplanten
(hoornblad, sterrenkroos), begroeiing vormt 20 tot 60% van het water
Aanwezigheid: in lage aantallen aanwezig in Poelzone Noord
Verblijfplaatsen: in dekkinggevende vegetatie onder water
Voedsel: zoöplankton, insecten(larven), kreeftjes, amfibie-eieren, vis
Indicator voor: goede waterkwaliteit 
Begeleidende soorten: plantminnende soorten ruisvoorn, zeelt,
kroeskarper, kleine modderkruiper, bittervoorn, stekelbaarzen

Dwergmuis 
Voorkeursbiotoop: rietvelden met hoogopgaand gras en van duinen,
mits er hoogopgaande dichte begroeiing aanwezig
Aanwezigheid: aanwezig in natuurgebied Sollevel&Kapittelduinen
Leefgebied: 200 tot 900 m2, leeft vrij solitair, maar territoria kunnen
elkaar overlappen
Verblijfplaatsen: boven de grond in warmere maanden, in de winter
trekt dwergmuis in holen van andere muizensoorten
Voedsel: hoofdzakelijk zaden van grassen, in kleinere mate insecten
Status in NL: redelijk algemeen voorkomende soort
Indicator voor: ontwikkelde hoogopgaande rietkraag of ruigte
Begeleidende soorten: bosspitsmuis, huismuis, huisspitsmuis, rosse
woelmuis, veldmuis, bosmuis,

Wezel
Voorkeursbiotoop: weinig specifiek; afhankelijk van de aanwezigheid
van schuilplekken en (woel)muizen als voedsel; koloniseert als eerste
roofdier nieuwe gebieden
Aanwezigheid: aanwezig in natuurkerngebied Noord (verblijf individu)
Leefgebied: 1-15 ha
Verblijfplaatsen: oude muizen- ratten- en konijnenholen en holten in
o.a. dichte begroeiing, struweel en houtstapels
Voedsel: hoofdzakelijk (woel)muizen, in kleinere mate vogeltjes,
eieren, kikkers en insecten
Status in NL: gevoelig op de Rode Lijst; afgenomen door vergiftiging,
autoverkeer en predatie door katten, honden en roofvogels
Indicator voor: aanwezigheid dichte begroeiing, struweel, houtwallen
etc. en rijke populatie (woel)muizen
Begeleidende soort: egel, hermelijn

Landkaartje
Voorkeursbiotoop: ruigten en kruidenrijke graslanden in de buurt van
vochtige bossen, heggen en houtwallen, open plekken in het 
bos en bosranden; ook tuinen en parken
Aanwezigheid: aanwezig in Staelduinsebos en Prinsenbos (op 1 km)
Waardplant: grote brandnetel
Voedsel: nectar
Indicator voor: bloemrijk grasland en hoogopgaande begroeiing
Begeleidende soorten: kleine vos, distelvlinder

Poelwatering met lintbebouwing
behoud, beheer, verbetering

woonveld 2
aanleg

woonveld 1
aanleg

overgangszone
aanleg

overgangszone
aanleg

ecologische kernzone (25m)
aanleg

Nieuwe Vaart met lintbebouwing
behoud, beheer, verbetering

Rietland afgewisseld met open water dat door de ge-
hele ecologische kernzone loopt. Verlanding met wa-
terplanten is mogelijk vanaf de oevers. Biotoop voor 
zowel plantenminnende vissoorten als jagers. Op een 
aantal plaatsen is ruimte voor vispaaiplaatsen. 

In het moeras liggen plekken die door het natuurlijk 
fluctuerend waterpeil regelmatig droogvallen. In de 
winter is het peil hier hoger dan in de zomer. 
De moerasoevers worden ingericht als 
natuurvriendelijke oevers met een flauw hellend talud. 

De droge landbiotoop bestaat uit bermen, ruigtes, tijdelijk 
onbebouwde terreinen en aanplant in privétuinen met  
alleenstaande bomen en enkele bomenrijen. De biotoop 
kenmerkt zich door een vegetatie van grassen en alge-
meen voorkomende kruiden van voedselrijke en verstoorde 
gronden.

Opgaande begroeiing is aanwezig langs bebouwing en 
watergangen. Beplanting in de tuinen, zoals hagen, 
heesters en bomen, zorgen voor een gevarieerde opgaande 
begroeiing.

De droge landbiotoop wordt gevormd door bermen 
en ruigtes langs de watergangen, braakliggende 
terreinen, aanplant in privétuinen, alleenstaande 
bomen en enkele bomenrijen. De biotopen in de 
bermen kenmerken zich door een vegetatie van 
gras en algemeen voorkomende plantensoorten in 
voedselrijke en verstoorde bermen.

Opgaande begroeiing is aanwezig langs 
bebouwing en watergangen. Verdere 
beplanting in de tuinen zoals hagen, heesters en 
bomen zullen verder zorgen voor een gevarieerde 
opgaande begroeiing.

Natuurvriendelijke oevers met 
onder meer riet. Versrpeid in 
het riet staat hakhoutstruweel. 
Het droge deel van de oevers 
dient als uitklimmogelijkheid 
voor watervogels, kleine zoog-
dieren en amfibieën.

Natuurvriendelijke oevers met 
onder meer riet. Versrpeid 
in het riet staat hakhout-
struweel. Het droge deel van 
de oevers dient als uitklim-
mogelijkheid voor watervo-
gels, kleine zoogdieren en 
amfibieën.

zoete plas met oude en nieuwe bebouwing 
met volwassen beplanting

landbiotoop smalle rietzoom met struweel smalle rietzoom met struweel landbiotoop zoete plas met oude en nieuwe bebouwing 
met volwassen beplanting

rietland en moeras

Kansen biodiversiteit
Doorsnede 1

rugstreeppad rugstreeppad

huismus huismus

boomklever
boomklever

koolmees koolmees

gierzwaluw gierzwaluw

gierzwaluw

boerenzwaluw

boerenzwaluw
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Watervleermuis
Voorkeursbiotoop: nabij water (foerageergebied); voorkeur voor
beschut gelegen vijvers tot grote wateren vrij van drijvende
waterplanten en donker
Aanwezigheid: aanwezig in Staelduinsebos en verwacht in Poelzone
Noord
Leefgebied: Watervleermuis vliegt vanuit kolonie naar jachtgebied via
een vaste route van 1 tot 10 km, trekkend langs lijnvormige
elementen zoals, bomenrijen, paden, bosranden, heggen, houtwallen 
en begroeide oevers; mijdt daarbij verlichting en drukke wegen
Verblijfplaatsen: zomer- en kraamverblijf vaak in boomholten,
winterverblijf vaak in bebouwing (bunkers)
Voedsel: schietmotten, muggen, haften, kleine vlinders en kevers
Status in NL: talrijke soort, typerend voor (binnen)duingebied
Indicator voor: aanwezigheid lijnvormige elementen en luwe, schone 
insectenrijke wateren
Begeleidende soorten: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis,
laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en gewone baardvleermuis
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een vaste route van 1 tot 10 km, trekkend langs lijnvormige
elementen zoals, bomenrijen, paden, bosranden, heggen, houtwallen 
en begroeide oevers; mijdt daarbij verlichting en drukke wegen
Verblijfplaatsen: zomer- en kraamverblijf vaak in boomholten,
winterverblijf vaak in bebouwing (bunkers)
Voedsel: schietmotten, muggen, haften, kleine vlinders en kevers
Status in NL: talrijke soort, typerend voor (binnen)duingebied
Indicator voor: aanwezigheid lijnvormige elementen en luwe, schone 
insectenrijke wateren
Begeleidende soorten: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis,
laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en gewone baardvleermuis
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elementen zoals, bomenrijen, paden, bosranden, heggen, houtwallen 
en begroeide oevers; mijdt daarbij verlichting en drukke wegen
Verblijfplaatsen: zomer- en kraamverblijf vaak in boomholten,
winterverblijf vaak in bebouwing (bunkers)
Voedsel: schietmotten, muggen, haften, kleine vlinders en kevers
Status in NL: talrijke soort, typerend voor (binnen)duingebied
Indicator voor: aanwezigheid lijnvormige elementen en luwe, schone 
insectenrijke wateren
Begeleidende soorten: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis,
laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en gewone baardvleermuis
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Voorkeursbiotoop: nabij water (foerageergebied); voorkeur voor
beschut gelegen vijvers tot grote wateren vrij van drijvende
waterplanten en donker
Aanwezigheid: aanwezig in Staelduinsebos en verwacht in Poelzone
Noord
Leefgebied: Watervleermuis vliegt vanuit kolonie naar jachtgebied via
een vaste route van 1 tot 10 km, trekkend langs lijnvormige
elementen zoals, bomenrijen, paden, bosranden, heggen, houtwallen 
en begroeide oevers; mijdt daarbij verlichting en drukke wegen
Verblijfplaatsen: zomer- en kraamverblijf vaak in boomholten,
winterverblijf vaak in bebouwing (bunkers)
Voedsel: schietmotten, muggen, haften, kleine vlinders en kevers
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Watervleermuis 
 

 

Voorkeursbiotoop: nabij water (foerageergebied); voorkeur voor
beschut gelegen vijvers tot grote wateren vrij van drijvende
waterplanten en donker
Aanwezigheid: aanwezig in Staelduinsebos en verwacht in Poelzone
Noord
Leefgebied: Watervleermuis vliegt vanuit kolonie naar jachtgebied via
een vaste route van 1 tot 10 km, trekkend langs lijnvormige
elementen zoals, bomenrijen, paden, bosranden, heggen, houtwallen 
en begroeide oevers; mijdt daarbij verlichting en drukke wegen
Verblijfplaatsen: zomer- en kraamverblijf vaak in boomholten,
winterverblijf vaak in bebouwing (bunkers)
Voedsel: schietmotten, muggen, haften, kleine vlinders en kevers
Status in NL: talrijke soort, typerend voor (binnen)duingebied
Indicator voor: aanwezigheid lijnvormige elementen en luwe, schone 
insectenrijke wateren
Begeleidende soorten: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis,
laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en gewone baardvleermuis
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Snoek
Voorkeursbiotoop: viswatertype snoek-blankvoorn; tamelijk helder,
matig begroeid water met bovenwaterplanten (riet, lisdodde), 
drijfbladplanten (gele plomp, waterlelie) en onderwaterplanten
(hoornblad, sterrenkroos), begroeiing vormt 20 tot 60% van het water
Aanwezigheid: in lage aantallen aanwezig in Poelzone Noord
Verblijfplaatsen: in dekkinggevende vegetatie onder water
Voedsel: zoöplankton, insecten(larven), kreeftjes, amfibie-eieren, vis
Indicator voor: goede waterkwaliteit 
Begeleidende soorten: plantminnende soorten ruisvoorn, zeelt,
kroeskarper, kleine modderkruiper, bittervoorn, stekelbaarzen

Dwergmuis
Voorkeursbiotoop: rietvelden met hoogopgaand gras en van duinen,
mits er hoogopgaande dichte begroeiing aanwezig
Aanwezigheid: aanwezig in natuurgebied Sollevel&Kapittelduinen
Leefgebied: 200 tot 900 m2, leeft vrij solitair, maar territoria kunnen
elkaar overlappen
Verblijfplaatsen: boven de grond in warmere maanden, in de winter
trekt dwergmuis in holen van andere muizensoorten
Voedsel: hoofdzakelijk zaden van grassen, in kleinere mate insecten
Status in NL: redelijk algemeen voorkomende soort
Indicator voor: ontwikkelde hoogopgaande rietkraag of ruigte
Begeleidende soorten: bosspitsmuis, huismuis, huisspitsmuis, rosse
woelmuis, veldmuis, bosmuis,

Wezel 
 Voorkeursbiotoop: weinig specifiek; afhankelijk van de aanwezigheid

van schuilplekken en (woel)muizen als voedsel; koloniseert als eerste
roofdier nieuwe gebieden
Aanwezigheid: aanwezig in natuurkerngebied Noord (verblijf individu)
Leefgebied: 1-15 ha
Verblijfplaatsen: oude muizen- ratten- en konijnenholen en holten in
o.a. dichte begroeiing, struweel en houtstapels
Voedsel: hoofdzakelijk (woel)muizen, in kleinere mate vogeltjes,
eieren, kikkers en insecten
Status in NL: gevoelig op de Rode Lijst; afgenomen door vergiftiging,
autoverkeer en predatie door katten, honden en roofvogels
Indicator voor: aanwezigheid dichte begroeiing, struweel, houtwallen
etc. en rijke populatie (woel)muizen
Begeleidende soort: egel, hermelijn

Landkaartje
Voorkeursbiotoop: ruigten en kruidenrijke graslanden in de buurt van
vochtige bossen, heggen en houtwallen, open plekken in het 
bos en bosranden; ook tuinen en parken
Aanwezigheid: aanwezig in Staelduinsebos en Prinsenbos (op 1 km)
Waardplant: grote brandnetel
Voedsel: nectar
Indicator voor: bloemrijk grasland en hoogopgaande begroeiing
Begeleidende soorten: kleine vos, distelvlinder
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Snoek
Voorkeursbiotoop: viswatertype snoek-blankvoorn; tamelijk helder,
matig begroeid water met bovenwaterplanten (riet, lisdodde), 
drijfbladplanten (gele plomp, waterlelie) en onderwaterplanten
(hoornblad, sterrenkroos), begroeiing vormt 20 tot 60% van het water
Aanwezigheid: in lage aantallen aanwezig in Poelzone Noord
Verblijfplaatsen: in dekkinggevende vegetatie onder water
Voedsel: zoöplankton, insecten(larven), kreeftjes, amfibie-eieren, vis
Indicator voor: goede waterkwaliteit 
Begeleidende soorten: plantminnende soorten ruisvoorn, zeelt,
kroeskarper, kleine modderkruiper, bittervoorn, stekelbaarzen

Dwergmuis
Voorkeursbiotoop: rietvelden met hoogopgaand gras en van duinen,
mits er hoogopgaande dichte begroeiing aanwezig
Aanwezigheid: aanwezig in natuurgebied Sollevel&Kapittelduinen
Leefgebied: 200 tot 900 m2, leeft vrij solitair, maar territoria kunnen
elkaar overlappen
Verblijfplaatsen: boven de grond in warmere maanden, in de winter
trekt dwergmuis in holen van andere muizensoorten
Voedsel: hoofdzakelijk zaden van grassen, in kleinere mate insecten
Status in NL: redelijk algemeen voorkomende soort
Indicator voor: ontwikkelde hoogopgaande rietkraag of ruigte
Begeleidende soorten: bosspitsmuis, huismuis, huisspitsmuis, rosse
woelmuis, veldmuis, bosmuis,

Wezel
Voorkeursbiotoop: weinig specifiek; afhankelijk van de aanwezigheid
van schuilplekken en (woel)muizen als voedsel; koloniseert als eerste
roofdier nieuwe gebieden
Aanwezigheid: aanwezig in natuurkerngebied Noord (verblijf individu)
Leefgebied: 1-15 ha
Verblijfplaatsen: oude muizen- ratten- en konijnenholen en holten in
o.a. dichte begroeiing, struweel en houtstapels
Voedsel: hoofdzakelijk (woel)muizen, in kleinere mate vogeltjes,
eieren, kikkers en insecten
Status in NL: gevoelig op de Rode Lijst; afgenomen door vergiftiging,
autoverkeer en predatie door katten, honden en roofvogels
Indicator voor: aanwezigheid dichte begroeiing, struweel, houtwallen
etc. en rijke populatie (woel)muizen
Begeleidende soort: egel, hermelijn

Landkaartje
Voorkeursbiotoop: ruigten en kruidenrijke graslanden in de buurt van
vochtige bossen, heggen en houtwallen, open plekken in het 
bos en bosranden; ook tuinen en parken
Aanwezigheid: aanwezig in Staelduinsebos en Prinsenbos (op 1 km)
Waardplant: grote brandnetel
Voedsel: nectar
Indicator voor: bloemrijk grasland en hoogopgaande begroeiing
Begeleidende soorten: kleine vos, distelvlinder
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Snoek
Voorkeursbiotoop: viswatertype snoek-blankvoorn; tamelijk helder,
matig begroeid water met bovenwaterplanten (riet, lisdodde), 
drijfbladplanten (gele plomp, waterlelie) en onderwaterplanten
(hoornblad, sterrenkroos), begroeiing vormt 20 tot 60% van het water
Aanwezigheid: in lage aantallen aanwezig in Poelzone Noord
Verblijfplaatsen: in dekkinggevende vegetatie onder water
Voedsel: zoöplankton, insecten(larven), kreeftjes, amfibie-eieren, vis
Indicator voor: goede waterkwaliteit 
Begeleidende soorten: plantminnende soorten ruisvoorn, zeelt,
kroeskarper, kleine modderkruiper, bittervoorn, stekelbaarzen

Dwergmuis
Voorkeursbiotoop: rietvelden met hoogopgaand gras en van duinen,
mits er hoogopgaande dichte begroeiing aanwezig
Aanwezigheid: aanwezig in natuurgebied Sollevel&Kapittelduinen
Leefgebied: 200 tot 900 m2, leeft vrij solitair, maar territoria kunnen
elkaar overlappen
Verblijfplaatsen: boven de grond in warmere maanden, in de winter
trekt dwergmuis in holen van andere muizensoorten
Voedsel: hoofdzakelijk zaden van grassen, in kleinere mate insecten
Status in NL: redelijk algemeen voorkomende soort
Indicator voor: ontwikkelde hoogopgaande rietkraag of ruigte
Begeleidende soorten: bosspitsmuis, huismuis, huisspitsmuis, rosse
woelmuis, veldmuis, bosmuis,

Wezel
Voorkeursbiotoop: weinig specifiek; afhankelijk van de aanwezigheid
van schuilplekken en (woel)muizen als voedsel; koloniseert als eerste
roofdier nieuwe gebieden
Aanwezigheid: aanwezig in natuurkerngebied Noord (verblijf individu)
Leefgebied: 1-15 ha
Verblijfplaatsen: oude muizen- ratten- en konijnenholen en holten in
o.a. dichte begroeiing, struweel en houtstapels
Voedsel: hoofdzakelijk (woel)muizen, in kleinere mate vogeltjes,
eieren, kikkers en insecten
Status in NL: gevoelig op de Rode Lijst; afgenomen door vergiftiging,
autoverkeer en predatie door katten, honden en roofvogels
Indicator voor: aanwezigheid dichte begroeiing, struweel, houtwallen
etc. en rijke populatie (woel)muizen
Begeleidende soort: egel, hermelijn

Landkaartje

 

Voorkeursbiotoop: ruigten en kruidenrijke graslanden in de buurt van
vochtige bossen, heggen en houtwallen, open plekken in het 
bos en bosranden; ook tuinen en parken
Aanwezigheid: aanwezig in Staelduinsebos en Prinsenbos (op 1 km)
Waardplant: grote brandnetel
Voedsel: nectar
Indicator voor: bloemrijk grasland en hoogopgaande begroeiing
Begeleidende soorten: kleine vos, distelvlinder
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Snoek
Voorkeursbiotoop: viswatertype snoek-blankvoorn; tamelijk helder,
matig begroeid water met bovenwaterplanten (riet, lisdodde), 
drijfbladplanten (gele plomp, waterlelie) en onderwaterplanten
(hoornblad, sterrenkroos), begroeiing vormt 20 tot 60% van het water
Aanwezigheid: in lage aantallen aanwezig in Poelzone Noord
Verblijfplaatsen: in dekkinggevende vegetatie onder water
Voedsel: zoöplankton, insecten(larven), kreeftjes, amfibie-eieren, vis
Indicator voor: goede waterkwaliteit 
Begeleidende soorten: plantminnende soorten ruisvoorn, zeelt,
kroeskarper, kleine modderkruiper, bittervoorn, stekelbaarzen

Dwergmuis
Voorkeursbiotoop: rietvelden met hoogopgaand gras en van duinen,
mits er hoogopgaande dichte begroeiing aanwezig
Aanwezigheid: aanwezig in natuurgebied Sollevel&Kapittelduinen
Leefgebied: 200 tot 900 m2, leeft vrij solitair, maar territoria kunnen
elkaar overlappen
Verblijfplaatsen: boven de grond in warmere maanden, in de winter
trekt dwergmuis in holen van andere muizensoorten
Voedsel: hoofdzakelijk zaden van grassen, in kleinere mate insecten
Status in NL: redelijk algemeen voorkomende soort
Indicator voor: ontwikkelde hoogopgaande rietkraag of ruigte
Begeleidende soorten: bosspitsmuis, huismuis, huisspitsmuis, rosse
woelmuis, veldmuis, bosmuis,

Wezel
Voorkeursbiotoop: weinig specifiek; afhankelijk van de aanwezigheid
van schuilplekken en (woel)muizen als voedsel; koloniseert als eerste
roofdier nieuwe gebieden
Aanwezigheid: aanwezig in natuurkerngebied Noord (verblijf individu)
Leefgebied: 1-15 ha
Verblijfplaatsen: oude muizen- ratten- en konijnenholen en holten in
o.a. dichte begroeiing, struweel en houtstapels
Voedsel: hoofdzakelijk (woel)muizen, in kleinere mate vogeltjes,
eieren, kikkers en insecten
Status in NL: gevoelig op de Rode Lijst; afgenomen door vergiftiging,
autoverkeer en predatie door katten, honden en roofvogels
Indicator voor: aanwezigheid dichte begroeiing, struweel, houtwallen
etc. en rijke populatie (woel)muizen
Begeleidende soort: egel, hermelijn

 
Landkaartje

 

Voorkeursbiotoop: ruigten en kruidenrijke graslanden in de buurt van
vochtige bossen, heggen en houtwallen, open plekken in het 
bos en bosranden; ook tuinen en parken
Aanwezigheid: aanwezig in Staelduinsebos en Prinsenbos (op 1 km)
Waardplant: grote brandnetel
Voedsel: nectar
Indicator voor: bloemrijk grasland en hoogopgaande begroeiing
Begeleidende soorten: kleine vos, distelvlinder
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Snoek
Voorkeursbiotoop: viswatertype snoek-blankvoorn; tamelijk helder,
matig begroeid water met bovenwaterplanten (riet, lisdodde), 
drijfbladplanten (gele plomp, waterlelie) en onderwaterplanten
(hoornblad, sterrenkroos), begroeiing vormt 20 tot 60% van het water
Aanwezigheid: in lage aantallen aanwezig in Poelzone Noord
Verblijfplaatsen: in dekkinggevende vegetatie onder water
Voedsel: zoöplankton, insecten(larven), kreeftjes, amfibie-eieren, vis
Indicator voor: goede waterkwaliteit 
Begeleidende soorten: plantminnende soorten ruisvoorn, zeelt,
kroeskarper, kleine modderkruiper, bittervoorn, stekelbaarzen

Dwergmuis 
Voorkeursbiotoop: rietvelden met hoogopgaand gras en van duinen,
mits er hoogopgaande dichte begroeiing aanwezig
Aanwezigheid: aanwezig in natuurgebied Sollevel&Kapittelduinen
Leefgebied: 200 tot 900 m2, leeft vrij solitair, maar territoria kunnen
elkaar overlappen
Verblijfplaatsen: boven de grond in warmere maanden, in de winter
trekt dwergmuis in holen van andere muizensoorten
Voedsel: hoofdzakelijk zaden van grassen, in kleinere mate insecten
Status in NL: redelijk algemeen voorkomende soort
Indicator voor: ontwikkelde hoogopgaande rietkraag of ruigte
Begeleidende soorten: bosspitsmuis, huismuis, huisspitsmuis, rosse
woelmuis, veldmuis, bosmuis,

Wezel
Voorkeursbiotoop: weinig specifiek; afhankelijk van de aanwezigheid
van schuilplekken en (woel)muizen als voedsel; koloniseert als eerste
roofdier nieuwe gebieden
Aanwezigheid: aanwezig in natuurkerngebied Noord (verblijf individu)
Leefgebied: 1-15 ha
Verblijfplaatsen: oude muizen- ratten- en konijnenholen en holten in
o.a. dichte begroeiing, struweel en houtstapels
Voedsel: hoofdzakelijk (woel)muizen, in kleinere mate vogeltjes,
eieren, kikkers en insecten
Status in NL: gevoelig op de Rode Lijst; afgenomen door vergiftiging,
autoverkeer en predatie door katten, honden en roofvogels
Indicator voor: aanwezigheid dichte begroeiing, struweel, houtwallen
etc. en rijke populatie (woel)muizen
Begeleidende soort: egel, hermelijn

Landkaartje
Voorkeursbiotoop: ruigten en kruidenrijke graslanden in de buurt van
vochtige bossen, heggen en houtwallen, open plekken in het 
bos en bosranden; ook tuinen en parken
Aanwezigheid: aanwezig in Staelduinsebos en Prinsenbos (op 1 km)
Waardplant: grote brandnetel
Voedsel: nectar
Indicator voor: bloemrijk grasland en hoogopgaande begroeiing
Begeleidende soorten: kleine vos, distelvlinder

dwergmuis
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Snoek
Voorkeursbiotoop: viswatertype snoek-blankvoorn; tamelijk helder,
matig begroeid water met bovenwaterplanten (riet, lisdodde), 
drijfbladplanten (gele plomp, waterlelie) en onderwaterplanten
(hoornblad, sterrenkroos), begroeiing vormt 20 tot 60% van het water
Aanwezigheid: in lage aantallen aanwezig in Poelzone Noord
Verblijfplaatsen: in dekkinggevende vegetatie onder water
Voedsel: zoöplankton, insecten(larven), kreeftjes, amfibie-eieren, vis
Indicator voor: goede waterkwaliteit 
Begeleidende soorten: plantminnende soorten ruisvoorn, zeelt,
kroeskarper, kleine modderkruiper, bittervoorn, stekelbaarzen

Dwergmuis
Voorkeursbiotoop: rietvelden met hoogopgaand gras en van duinen,
mits er hoogopgaande dichte begroeiing aanwezig
Aanwezigheid: aanwezig in natuurgebied Sollevel&Kapittelduinen
Leefgebied: 200 tot 900 m2, leeft vrij solitair, maar territoria kunnen
elkaar overlappen
Verblijfplaatsen: boven de grond in warmere maanden, in de winter
trekt dwergmuis in holen van andere muizensoorten
Voedsel: hoofdzakelijk zaden van grassen, in kleinere mate insecten
Status in NL: redelijk algemeen voorkomende soort
Indicator voor: ontwikkelde hoogopgaande rietkraag of ruigte
Begeleidende soorten: bosspitsmuis, huismuis, huisspitsmuis, rosse
woelmuis, veldmuis, bosmuis,

Wezel 
 

 

Voorkeursbiotoop: weinig specifiek; afhankelijk van de aanwezigheid
van schuilplekken en (woel)muizen als voedsel; koloniseert als eerste
roofdier nieuwe gebieden
Aanwezigheid: aanwezig in natuurkerngebied Noord (verblijf individu)
Leefgebied: 1-15 ha
Verblijfplaatsen: oude muizen- ratten- en konijnenholen en holten in
o.a. dichte begroeiing, struweel en houtstapels
Voedsel: hoofdzakelijk (woel)muizen, in kleinere mate vogeltjes,
eieren, kikkers en insecten
Status in NL: gevoelig op de Rode Lijst; afgenomen door vergiftiging,
autoverkeer en predatie door katten, honden en roofvogels
Indicator voor: aanwezigheid dichte begroeiing, struweel, houtwallen
etc. en rijke populatie (woel)muizen
Begeleidende soort: egel, hermelijn

Landkaartje
Voorkeursbiotoop: ruigten en kruidenrijke graslanden in de buurt van
vochtige bossen, heggen en houtwallen, open plekken in het 
bos en bosranden; ook tuinen en parken
Aanwezigheid: aanwezig in Staelduinsebos en Prinsenbos (op 1 km)
Waardplant: grote brandnetel
Voedsel: nectar
Indicator voor: bloemrijk grasland en hoogopgaande begroeiing
Begeleidende soorten: kleine vos, distelvlinder
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Snoek
Voorkeursbiotoop: viswatertype snoek-blankvoorn; tamelijk helder,
matig begroeid water met bovenwaterplanten (riet, lisdodde), 
drijfbladplanten (gele plomp, waterlelie) en onderwaterplanten
(hoornblad, sterrenkroos), begroeiing vormt 20 tot 60% van het water
Aanwezigheid: in lage aantallen aanwezig in Poelzone Noord
Verblijfplaatsen: in dekkinggevende vegetatie onder water
Voedsel: zoöplankton, insecten(larven), kreeftjes, amfibie-eieren, vis
Indicator voor: goede waterkwaliteit 
Begeleidende soorten: plantminnende soorten ruisvoorn, zeelt,
kroeskarper, kleine modderkruiper, bittervoorn, stekelbaarzen

Dwergmuis
Voorkeursbiotoop: rietvelden met hoogopgaand gras en van duinen,
mits er hoogopgaande dichte begroeiing aanwezig
Aanwezigheid: aanwezig in natuurgebied Sollevel&Kapittelduinen
Leefgebied: 200 tot 900 m2, leeft vrij solitair, maar territoria kunnen
elkaar overlappen
Verblijfplaatsen: boven de grond in warmere maanden, in de winter
trekt dwergmuis in holen van andere muizensoorten
Voedsel: hoofdzakelijk zaden van grassen, in kleinere mate insecten
Status in NL: redelijk algemeen voorkomende soort
Indicator voor: ontwikkelde hoogopgaande rietkraag of ruigte
Begeleidende soorten: bosspitsmuis, huismuis, huisspitsmuis, rosse
woelmuis, veldmuis, bosmuis,

Wezel 
 

 

Voorkeursbiotoop: weinig specifiek; afhankelijk van de aanwezigheid
van schuilplekken en (woel)muizen als voedsel; koloniseert als eerste
roofdier nieuwe gebieden
Aanwezigheid: aanwezig in natuurkerngebied Noord (verblijf individu)
Leefgebied: 1-15 ha
Verblijfplaatsen: oude muizen- ratten- en konijnenholen en holten in
o.a. dichte begroeiing, struweel en houtstapels
Voedsel: hoofdzakelijk (woel)muizen, in kleinere mate vogeltjes,
eieren, kikkers en insecten
Status in NL: gevoelig op de Rode Lijst; afgenomen door vergiftiging,
autoverkeer en predatie door katten, honden en roofvogels
Indicator voor: aanwezigheid dichte begroeiing, struweel, houtwallen
etc. en rijke populatie (woel)muizen
Begeleidende soort: egel, hermelijn

Landkaartje
Voorkeursbiotoop: ruigten en kruidenrijke graslanden in de buurt van
vochtige bossen, heggen en houtwallen, open plekken in het 
bos en bosranden; ook tuinen en parken
Aanwezigheid: aanwezig in Staelduinsebos en Prinsenbos (op 1 km)
Waardplant: grote brandnetel
Voedsel: nectar
Indicator voor: bloemrijk grasland en hoogopgaande begroeiing
Begeleidende soorten: kleine vos, distelvlinder

wezel
wezel

gewone baardvleer-
muis

gewone 
baardvleermuis
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Snoek

 
 

 

Voorkeursbiotoop: viswatertype snoek-blankvoorn; tamelijk helder,
matig begroeid water met bovenwaterplanten (riet, lisdodde), 
drijfbladplanten (gele plomp, waterlelie) en onderwaterplanten
(hoornblad, sterrenkroos), begroeiing vormt 20 tot 60% van het water
Aanwezigheid: in lage aantallen aanwezig in Poelzone Noord
Verblijfplaatsen: in dekkinggevende vegetatie onder water
Voedsel: zoöplankton, insecten(larven), kreeftjes, amfibie-eieren, vis
Indicator voor: goede waterkwaliteit 
Begeleidende soorten: plantminnende soorten ruisvoorn, zeelt,
kroeskarper, kleine modderkruiper, bittervoorn, stekelbaarzen

Dwergmuis
Voorkeursbiotoop: rietvelden met hoogopgaand gras en van duinen,
mits er hoogopgaande dichte begroeiing aanwezig
Aanwezigheid: aanwezig in natuurgebied Sollevel&Kapittelduinen
Leefgebied: 200 tot 900 m2, leeft vrij solitair, maar territoria kunnen
elkaar overlappen
Verblijfplaatsen: boven de grond in warmere maanden, in de winter
trekt dwergmuis in holen van andere muizensoorten
Voedsel: hoofdzakelijk zaden van grassen, in kleinere mate insecten
Status in NL: redelijk algemeen voorkomende soort
Indicator voor: ontwikkelde hoogopgaande rietkraag of ruigte
Begeleidende soorten: bosspitsmuis, huismuis, huisspitsmuis, rosse
woelmuis, veldmuis, bosmuis,

Wezel
Voorkeursbiotoop: weinig specifiek; afhankelijk van de aanwezigheid
van schuilplekken en (woel)muizen als voedsel; koloniseert als eerste
roofdier nieuwe gebieden
Aanwezigheid: aanwezig in natuurkerngebied Noord (verblijf individu)
Leefgebied: 1-15 ha
Verblijfplaatsen: oude muizen- ratten- en konijnenholen en holten in
o.a. dichte begroeiing, struweel en houtstapels
Voedsel: hoofdzakelijk (woel)muizen, in kleinere mate vogeltjes,
eieren, kikkers en insecten
Status in NL: gevoelig op de Rode Lijst; afgenomen door vergiftiging,
autoverkeer en predatie door katten, honden en roofvogels
Indicator voor: aanwezigheid dichte begroeiing, struweel, houtwallen
etc. en rijke populatie (woel)muizen
Begeleidende soort: egel, hermelijn

Landkaartje
Voorkeursbiotoop: ruigten en kruidenrijke graslanden in de buurt van
vochtige bossen, heggen en houtwallen, open plekken in het 
bos en bosranden; ook tuinen en parken
Aanwezigheid: aanwezig in Staelduinsebos en Prinsenbos (op 1 km)
Waardplant: grote brandnetel
Voedsel: nectar
Indicator voor: bloemrijk grasland en hoogopgaande begroeiing
Begeleidende soorten: kleine vos, distelvlinder
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Voorkeursbiotoop: viswatertype snoek-blankvoorn; tamelijk helder,
matig begroeid water met bovenwaterplanten (riet, lisdodde), 
drijfbladplanten (gele plomp, waterlelie) en onderwaterplanten
(hoornblad, sterrenkroos), begroeiing vormt 20 tot 60% van het water
Aanwezigheid: in lage aantallen aanwezig in Poelzone Noord
Verblijfplaatsen: in dekkinggevende vegetatie onder water
Voedsel: zoöplankton, insecten(larven), kreeftjes, amfibie-eieren, vis
Indicator voor: goede waterkwaliteit 
Begeleidende soorten: plantminnende soorten ruisvoorn, zeelt,
kroeskarper, kleine modderkruiper, bittervoorn, stekelbaarzen

Dwergmuis
Voorkeursbiotoop: rietvelden met hoogopgaand gras en van duinen,
mits er hoogopgaande dichte begroeiing aanwezig
Aanwezigheid: aanwezig in natuurgebied Sollevel&Kapittelduinen
Leefgebied: 200 tot 900 m2, leeft vrij solitair, maar territoria kunnen
elkaar overlappen
Verblijfplaatsen: boven de grond in warmere maanden, in de winter
trekt dwergmuis in holen van andere muizensoorten
Voedsel: hoofdzakelijk zaden van grassen, in kleinere mate insecten
Status in NL: redelijk algemeen voorkomende soort
Indicator voor: ontwikkelde hoogopgaande rietkraag of ruigte
Begeleidende soorten: bosspitsmuis, huismuis, huisspitsmuis, rosse
woelmuis, veldmuis, bosmuis,

Wezel
Voorkeursbiotoop: weinig specifiek; afhankelijk van de aanwezigheid
van schuilplekken en (woel)muizen als voedsel; koloniseert als eerste
roofdier nieuwe gebieden
Aanwezigheid: aanwezig in natuurkerngebied Noord (verblijf individu)
Leefgebied: 1-15 ha
Verblijfplaatsen: oude muizen- ratten- en konijnenholen en holten in
o.a. dichte begroeiing, struweel en houtstapels
Voedsel: hoofdzakelijk (woel)muizen, in kleinere mate vogeltjes,
eieren, kikkers en insecten
Status in NL: gevoelig op de Rode Lijst; afgenomen door vergiftiging,
autoverkeer en predatie door katten, honden en roofvogels
Indicator voor: aanwezigheid dichte begroeiing, struweel, houtwallen
etc. en rijke populatie (woel)muizen
Begeleidende soort: egel, hermelijn

Landkaartje
Voorkeursbiotoop: ruigten en kruidenrijke graslanden in de buurt van
vochtige bossen, heggen en houtwallen, open plekken in het 
bos en bosranden; ook tuinen en parken
Aanwezigheid: aanwezig in Staelduinsebos en Prinsenbos (op 1 km)
Waardplant: grote brandnetel
Voedsel: nectar
Indicator voor: bloemrijk grasland en hoogopgaande begroeiing
Begeleidende soorten: kleine vos, distelvlinder
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Voorkeursbiotoop: viswatertype snoek-blankvoorn; tamelijk helder,
matig begroeid water met bovenwaterplanten (riet, lisdodde), 
drijfbladplanten (gele plomp, waterlelie) en onderwaterplanten
(hoornblad, sterrenkroos), begroeiing vormt 20 tot 60% van het water
Aanwezigheid: in lage aantallen aanwezig in Poelzone Noord
Verblijfplaatsen: in dekkinggevende vegetatie onder water
Voedsel: zoöplankton, insecten(larven), kreeftjes, amfibie-eieren, vis
Indicator voor: goede waterkwaliteit 
Begeleidende soorten: plantminnende soorten ruisvoorn, zeelt,
kroeskarper, kleine modderkruiper, bittervoorn, stekelbaarzen

Dwergmuis
Voorkeursbiotoop: rietvelden met hoogopgaand gras en van duinen,
mits er hoogopgaande dichte begroeiing aanwezig
Aanwezigheid: aanwezig in natuurgebied Sollevel&Kapittelduinen
Leefgebied: 200 tot 900 m2, leeft vrij solitair, maar territoria kunnen
elkaar overlappen
Verblijfplaatsen: boven de grond in warmere maanden, in de winter
trekt dwergmuis in holen van andere muizensoorten
Voedsel: hoofdzakelijk zaden van grassen, in kleinere mate insecten
Status in NL: redelijk algemeen voorkomende soort
Indicator voor: ontwikkelde hoogopgaande rietkraag of ruigte
Begeleidende soorten: bosspitsmuis, huismuis, huisspitsmuis, rosse
woelmuis, veldmuis, bosmuis,

Wezel
Voorkeursbiotoop: weinig specifiek; afhankelijk van de aanwezigheid
van schuilplekken en (woel)muizen als voedsel; koloniseert als eerste
roofdier nieuwe gebieden
Aanwezigheid: aanwezig in natuurkerngebied Noord (verblijf individu)
Leefgebied: 1-15 ha
Verblijfplaatsen: oude muizen- ratten- en konijnenholen en holten in
o.a. dichte begroeiing, struweel en houtstapels
Voedsel: hoofdzakelijk (woel)muizen, in kleinere mate vogeltjes,
eieren, kikkers en insecten
Status in NL: gevoelig op de Rode Lijst; afgenomen door vergiftiging,
autoverkeer en predatie door katten, honden en roofvogels
Indicator voor: aanwezigheid dichte begroeiing, struweel, houtwallen
etc. en rijke populatie (woel)muizen
Begeleidende soort: egel, hermelijn

Landkaartje
Voorkeursbiotoop: ruigten en kruidenrijke graslanden in de buurt van
vochtige bossen, heggen en houtwallen, open plekken in het 
bos en bosranden; ook tuinen en parken
Aanwezigheid: aanwezig in Staelduinsebos en Prinsenbos (op 1 km)
Waardplant: grote brandnetel
Voedsel: nectar
Indicator voor: bloemrijk grasland en hoogopgaande begroeiing
Begeleidende soorten: kleine vos, distelvlinder

snoek

kleine modderkruiper

groene kikker

bittervoorn

stekelbaars

vetje

bij

rugstreeppad

ruige dwergvleermuis

gewone baardvleer-
muis

baars
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Snoek
Voorkeursbiotoop: viswatertype snoek-blankvoorn; tamelijk helder,
matig begroeid water met bovenwaterplanten (riet, lisdodde), 
drijfbladplanten (gele plomp, waterlelie) en onderwaterplanten
(hoornblad, sterrenkroos), begroeiing vormt 20 tot 60% van het water
Aanwezigheid: in lage aantallen aanwezig in Poelzone Noord
Verblijfplaatsen: in dekkinggevende vegetatie onder water
Voedsel: zoöplankton, insecten(larven), kreeftjes, amfibie-eieren, vis
Indicator voor: goede waterkwaliteit 
Begeleidende soorten: plantminnende soorten ruisvoorn, zeelt,
kroeskarper, kleine modderkruiper, bittervoorn, stekelbaarzen

Dwergmuis
Voorkeursbiotoop: rietvelden met hoogopgaand gras en van duinen,
mits er hoogopgaande dichte begroeiing aanwezig
Aanwezigheid: aanwezig in natuurgebied Sollevel&Kapittelduinen
Leefgebied: 200 tot 900 m2, leeft vrij solitair, maar territoria kunnen
elkaar overlappen
Verblijfplaatsen: boven de grond in warmere maanden, in de winter
trekt dwergmuis in holen van andere muizensoorten
Voedsel: hoofdzakelijk zaden van grassen, in kleinere mate insecten
Status in NL: redelijk algemeen voorkomende soort
Indicator voor: ontwikkelde hoogopgaande rietkraag of ruigte
Begeleidende soorten: bosspitsmuis, huismuis, huisspitsmuis, rosse
woelmuis, veldmuis, bosmuis,

Wezel
Voorkeursbiotoop: weinig specifiek; afhankelijk van de aanwezigheid
van schuilplekken en (woel)muizen als voedsel; koloniseert als eerste
roofdier nieuwe gebieden
Aanwezigheid: aanwezig in natuurkerngebied Noord (verblijf individu)
Leefgebied: 1-15 ha
Verblijfplaatsen: oude muizen- ratten- en konijnenholen en holten in
o.a. dichte begroeiing, struweel en houtstapels
Voedsel: hoofdzakelijk (woel)muizen, in kleinere mate vogeltjes,
eieren, kikkers en insecten
Status in NL: gevoelig op de Rode Lijst; afgenomen door vergiftiging,
autoverkeer en predatie door katten, honden en roofvogels
Indicator voor: aanwezigheid dichte begroeiing, struweel, houtwallen
etc. en rijke populatie (woel)muizen
Begeleidende soort: egel, hermelijn

Landkaartje 

 

Voorkeursbiotoop: ruigten en kruidenrijke graslanden in de buurt van
vochtige bossen, heggen en houtwallen, open plekken in het 
bos en bosranden; ook tuinen en parken
Aanwezigheid: aanwezig in Staelduinsebos en Prinsenbos (op 1 km)
Waardplant: grote brandnetel
Voedsel: nectar
Indicator voor: bloemrijk grasland en hoogopgaande begroeiing
Begeleidende soorten: kleine vos, distelvlinder

 
 

meerkoetwatersnip

Doelsoorten

1. Aaneengesloten opgaande beplanting als migratie 
route voor de vleermuizen. 

2. Gefaseerd onderhoud watergangen ter bevordering 
groei waterplanten .

1. moeraszone minimaal 15m vrij van opgaande beplanting naast het wateroppervlak 
2. hellling natuurlijke taluds 1:4 tot 1:3
3. 40% watervegetatie buiten watervoerend pakket
4. 50% gesloten moerasontwikkeling op land
5. waterdiepte tot minimaal 1.00m. in het midden, plaatselijk tot 1.50 m diep
6. rietkraag minimaal 6m breed
7. onderbreking oeverbegroeing maximaal 25m.
8. faunavoorzieningen bij kruisende wegen/kunstwerken
9. geen verlichting in kernzone, minimale verlichting in overgangszone

Minimale voorwaarden
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Watervleermuis
Voorkeursbiotoop: nabij water (foerageergebied); voorkeur voor
beschut gelegen vijvers tot grote wateren vrij van drijvende
waterplanten en donker
Aanwezigheid: aanwezig in Staelduinsebos en verwacht in Poelzone
Noord
Leefgebied: Watervleermuis vliegt vanuit kolonie naar jachtgebied via
een vaste route van 1 tot 10 km, trekkend langs lijnvormige
elementen zoals, bomenrijen, paden, bosranden, heggen, houtwallen 
en begroeide oevers; mijdt daarbij verlichting en drukke wegen
Verblijfplaatsen: zomer- en kraamverblijf vaak in boomholten,
winterverblijf vaak in bebouwing (bunkers)
Voedsel: schietmotten, muggen, haften, kleine vlinders en kevers
Status in NL: talrijke soort, typerend voor (binnen)duingebied
Indicator voor: aanwezigheid lijnvormige elementen en luwe, schone 
insectenrijke wateren
Begeleidende soorten: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis,
laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en gewone baardvleermuis

Landschapselement

Zone
actie

Watergang met matig voedselrijk, zwak stromend wa-
ter gevoed met regen-, grond- en oppervlaktewater.  
Verlanding  vanaf de oever aan één zijde.

Natuurvriendelijke oevers met onder meer riet. Het 
droge deel van de oevers dient als uitklimmogelijk-
heid voor watervogels, kleine zoogdieren en amfi-
bieën.

Bestaande beplanting van de lintbebouwing zorgt 
voor een lijnvormig 
landschappelijk element.

Watergang met matig voedselrijk, zwak stromend water 
gevoed met regen-, grond- en oppervlaktewater.  
Verlanding  vanaf de oever aan één zijde.

Bestaande beplanting van de lintbebouwing zorgt voor 
een lijnvormig landschappelijk element.

1. Aaneengesloten opgaande beplanting als migratie 
route voor de vleermuizen. 

2. Gefaseerd onderhoud watergangen ter bevordering 
groei waterplanten.

Vogels VogelsVogelsVogels Vogels Vogels Vogels

Zoogdieren Zoogdieren

ZoogdierenZoogdieren

Zoogdieren

Zoogdieren Zoogdieren

Amfibieën en reptielen

Amfibieën en reptielen

Amfibieën en reptielen

Amfibieën en reptielen

Amfibieën en reptielen

Amfibieën en reptielen Amfibieën en reptielen

Vissen

Vissen

Vissen

Insecten

Insecten
Insecten

ringslang
groene kikker

groene kikker
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Zo doe je het goed:

1. Variatie in schaal en maat
2. Porositeit
3. Diversiteit in gebruik en beheer
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1. Variatie in schaal en maat
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1. variatie in schaal en maat
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1. variatie in schaal en maat, GWL-terrein, Amsterdam
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1. variatie in schaal en maat
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1. variatie in schaal en maat
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1. variatie in schaal en maat, school boulonge-billancourt
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1. variatie in schaal en maat
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2. Porositeit



2. porositeit
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2. porositeit in gevels
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2. porositeit in constructies
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2. porositeit in gevels



2. porositeit in openbare ruimte en op daken
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2. porositeit
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3. Diversiteit in gebruik en beheer
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3. diversiteit in gebruik en beheer, poetsen en dweilen
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2. porositeit in openbare ruimte en op daken
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3. diversiteit in gebruik en beheer



3. diversiteit in gebruik en beheer, laten staan
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3. diversiteit in gebruik en beheer, schoonmaken
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Hoe meer hoe beter

1. Variatie in schaal en maat
2. Porositeit
3. Diversiteit in gebruik en beheer



Workshop vanmiddag



Workshop vanmiddag



Conclusies workshop vanmiddag:

1. je kunt echt wat bijdragen aan de biodiversiteit in de stad

2. het is niet ingewikkeld, een paar extra klanten

   3. het komt over door er samen over te praten

   4. het combineert goed met klimaat-adaptatie
 
   5. het is goed voor bewoners-participatie
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first 
guide 

to 
nature 

inclusive 
design

* vanaf medio jannari in het nederlands verkrijgbaar



nextcity.nl - 

Dank u!
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