
TUDELUKE NATUUR
SCOORT
Het duurt somsjaren voor

de schop gaat in braak/ig

gende terreinen. Vaak ontwik

ke/tzich bier spontaan natuur

en ontstaat er een aantrekkehjk

?eefgebied voor tal van p/anten

en dieren. In bet WestelUk

Havengehied van Amsterdam

he/pt bet Havenbedrijfgraag

een handje mee aan het

versterken van deze tUde/ijke

vraag te doorlopen. Met felt dat de uitgifte
van terreinen vraaggestuurd is, maakt een
planmatiger aanpak op projectniveau extra
lastig. Haven Amsterdam heeft daarom voor
geheel Westpoort een generieke onthef
fing van de Flora- en faunawet gevraagd en
verkregen voor strikt beschermde soorten.
Dit maakt het mogelijk om oplossingen voor
de ontwikkeling van uitgeefbaar terrein
beter op elkaar at te stemmen, waardoor
procedurele knelpunten worden voorkomen.
In Westpoort loopt inmiddels een proef
project voor tijdelijke natuur, waarbij met
betrekkelijk eenvoudige inrichtingsmaat
regelen de betekenis voor natuur wordt
geoptimaliseerd.

Martin Meichers (martmelchers@gmail.
corn) en Gerard Smit (g.fj.smit@buwa.
ni) zijn werkzaam voorHavenbedriff
Amsterdam.

Wat is tijd1ijk riatuur?
Tijdelijke natuur in Westpoort betreft
uitgeefbare terreinen met de bestemming
industrie die meerdere jaren braak liggen
alvorens te worden ingericht. Het gaat
om opgespoten terrein met een zandige
bodem en een spaarzaam ontwikkelde
begroeiing. De terreinen worden zelden door
mensen betreden en kunnen zich daardoor
ongestoord ontwikkelen. Deze braaklig
gende gronden blijken aantrekkelijk voor

natuurgebieden.

Haven Amsterdam is gebiedsbeheerder
en ontwikkelaar van het bedrijventerrein
Westpoort in het Westelijk Havengebied.
In dit havengebied liggen tal van braak
liggende terreinen die de komende jaren
worden ingericht voor bedrijven. Deze
terreinen blijken aantrekkelijk voor allerlei
beschermde planten en dieren waaronder
vogels, verschillende soorten orchideeen en
de rugstreeppad. Bij elk inrichtingsproject
moet met deze soorten rekening worden
gehouden.

Gpneripke onthfhng
De aanwezigheid van beschermde soorten
op perceelsniveau kan van jaar tot jaar sterk
variëren en hierdoor staan procedurele
consequenties niet op voorhand vast. Van
te voren is immers niet duidelijk of met het
project verbodsbepalingen van de Flora- en
faunawet worden geschonden. Vaak wordt

dit aangepakt door per project planten en
dieren te inventariseren, mogelijke effecten
en oplossingen vast te stellen en vervol
gens de procedure voor een ontheffingsaan Tijdelijke natuur in het Amsterdamse havengebied.
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planten en dieren, met name voor zoge

naamde pioniersoorten die zich gemakke—

lijk verspreiden en zich goed in kaal terrein

thuis voelen. Naast grondbroeders als

scholekster en kleine plevier worden orchi

deeën als rietorchis, moeraswespenorchis

en bijenorchis in grote aantallen aange

troffen. Tijdelijke plassen en talrijke water

houdende greppels vormen voortplantings
wateren voor de rugstreeppad die overal in
het havengebied voorkomt. De praktijk leert
dat pioniers van lcaal open terrein geleidelijic
worden vervangen door andere soorten en
er andere levensgemeenschappen ontstaan.
Voor planten en dieren van pioniermilieus
heeft Westpoort een regionale bron
functie. Het is niet uitgesloten dat pioniers
als de rugstreeppad en de orchideeën van
Westpoort zich blijvend of gedurende lange
tijd (tientallen jaren) kunnen handhaven.
Door de uitgestrektheid van het gebied en
voortdurende ingrepen in de inrichting
kunnen steeds nieuwe kansen ontstaan
voor deze soorten. Het is daarbij van belang
dat terreinen na grondverzet ook perioden
ongestoord blijven liggen.

Hog El kh eden
Door betrekkelijk eenvoudige inrichtings
maatregelen kan de betekenis van perce
len voor tijdelijke natuur worden
geoptimaliseerd. Zo wordt bij
de inrichting van uitgegeven
terrein rekening gehouden
met hun betekenis voor
beschermde soorten. De
aanwezigheid van deze soor
ten wordt jaarlijks in kaart
gebracht. Voordat de eerste
grondwerkzaamheden plaatsvin
den worden groeiplaatser’i met orchideeën
verplaatst naar ander terrein. In de omge
ving van het terrein wordt nieuw voortplan
tingswater voor de rugstreeppad aangelegd.
Indien uitvoering van de grondwerkzaam

heden in het zomerseizoen plaatsvindt,
zal ook vestiging van broedvogels moeten
worden voorkomen. Uit de jaarlijkse moni
toring blijkt dat deze maatregelen
succesvol zijn. Maar dit neemt
niet weg dat er op termijn
steeds minder leefgebied
overblijft.

Pro ef proj ect
In Westpoort loopt een
proefproject met braakllggend
terrein van 8,7 ha groot in de noord
westhoek van het Westelijk Havengebied.
Bij inspectie van het terrein in 2009 bleek
dat gelsoleerd water ontbrak: de twee afwa
teririggreppels langs het terrein stonden
in open verbinding met het water van
de Afrikahaven. Op het terrein werd met
motoren gecrost en sportvissers reden met
de auto naar de oeverzones. Een deel van
de oever was afgeslagen en het was één
van de minder soortenrijke terreinen in het
havengebied.

Om bet terrein aantrekkelijker te maken
voor planten en dieren is de afgekalfde
oever in 2010 steil gemaakt om broedgele
genheid voor de oeverzwaluw te realiseren.
Grondhopen zijn afgegraven om bet open

karakter van het terrein te ver
groten ten behoeve van de
grondbroeders die overal in
het havengebied aanwe
zig zijn. Een kleine grond
hoop bleef gehandhaafd,
waarbij de op het zuiden
gerichte kant is ingericht

als wand voor insecten met
aan de voet de stenen die elders in

het terrein lagen. Hiermee is een geschikte
overwinterplek voor rugstreeppadden en
kleine zoogdieren ontstaan. Aan de noord
zijde is een steile wand afgestoken voor
oeverzwaluwen en is een poel gegraven die

het de vossen uit het havengebied moeilijker
maakt om de gangen van oeverzwaluwen
uit te graven. Langs de greppels zijn ondiepe

poelen gegraven ten behoeve van
de rugstreeppad. Elders in het
havengebied was zand nodig
dat voor een groot deel uit
dit terrein werd gewon
nen. Hierdoor ontstond een
poel die gevoed wordt door
grondwater.

Door deze ingrepen werd een
soortenarm stukje havengebied al

in zijn eerste jaar bevolkt door rugstreep
padden, herbergde het de meeste broed
paren van de oeverzwaluw, ging er voor het
eerst een paartje kleine plevieren succesvol
broeden en verschenen er pioniersoorten
onder de libellen zoals platbuik en gewone
oeverlibel. Tevens werd de enige grote
groeiplaats voor waarschijnlijk geheel
Amsterdam vastgesteld van het zeldzame
Duitsviltkruid. Een plantensoort van opge
spoten terrein, waarvan men meende dat
hij al lang uit het westelijke havengebied
verdwenen was.

o no lus I e
De opwaardering van een stuk braakliggend
terrein draagt bij aan de instandhouding
van de rugstreeppad, één van de soorten
waarvoor Westpoort een ontheffing heeft
met de verplichting de instandhouding
in haar gebied te waarborgen. Daarnaast
kan het gebied als tijdelijke opvang’ func
tioneren voor rugstreeppadden en orchi
deeën van terreinen die moeten wijken voor
industrie. Verder blijken ook andere pionier
soorten het terrein vlot te hebben ontdekt
en kunnen van hieruit weer verder de regio
bevolken.

‘Oplossingen
dankzij gene
rieke ontheing

en [aunaFlora- -

‘Proeproject
met braak
liggend ter
rein van 8,7 ha

groot’

Martin Meichers. Gercrd Smit
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