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HOOFDSTUK 1:
Omschrijving plangebied en opdracht.
Midden in de bebouwde kom van Rijsenhout ligt een leeg terrein, waar voorheen een
glastuinbouwbedrijf heeft gestaan. Dit bedrijf is 8 a 9 jaar geleden gesloopt. Op dit terrein
zijn ontwikkelingen gepland, met name woningbouw. Daarom wordt onderzocht welke
zeldzame en/of beschermde soorten in het gebied aanwezig zijn, of zij hier bestendig
voorkomen en op welke wijze hen bescherming zou moeten worden geboden.
Daarvoor is een beoordeling uitgevoerd naar het huidige voorkomen van zeldzame en/of
beschermde planten- en diersoorten.
Op grond van deze gegevens wordt een conclusie getrokken over de mate waarin en de
manier waarop beschermende maatregelen nodig zijn.

HOOFDSTUK 2:
De beoordeling.
Omschrijving gebied
Het gebied bestaat uit een open terrein, gelegen tussen achtertuinen van de omringende
woningen. Geen bomen, geen struiken, alleen een stuk vlakke grond dat zo te zien ’s
winters onder water staat.
Het gebied is langs de randen met ruigtekruiden begroeid als harig wilgenroosje,
brandnetels, riet enzovoort, maar verder grotendeels met wat lagere maar wel ruige
vegetatie van veel gras en vooral veel lidrus ( een paardestaart). Her en der staan
plukken riet of lisdodden. De planten zijn allemaal indicatoren van een voedselrijke
bodem.
Waargenomen dieren en planten:
Vogels :
- waargenomen nesten in bomen, in gebruik ………………n.v.t...…………………..
- waargenomen nesten in struiken, in gebruik ……..………n.v.t.……………………
- zingende mannetjes…………………geen ………………………………
- waargenomen vogels……………een kraai…..
- Aanwezigheid pikgaten spechten en holen op oude takgaten (ook belangrijk voor
vleermuizen) in gebruik………………..….nvt.…………….
Zoogdieren:
Het open gebied staat ’s winters onder water, en is daarmee niet geschikt voor muizen,
mollen en andere grondbewoners. Mogelijk dat aan de randen enkele muizen leven. Voor
vleermuizen is dit gebied erg open, mogelijk dat ze het als jachtterrein gebruiken als in
het voorjaar muggenzwermen zich boven de natte grond verzamelen. Het is elk geval
geen essentiële route.
Kikkers, padden, salamanders en ringslangen :
- waarnemingen van dieren…………………………………geen.…………………
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Opmerking: De mogelijkheid van de aanwezigheid van rugstreeppadden is apart
onderzocht. Er is verder geen open water in de zomer aanwezig, dus voor de andere
kikkersoorten en padden is dit gebied niet geschikt. Mogelijk komen er wel dieren voor,
ook kleine watersalamanders, maar dan alleen in de zomer op verscholen plekken.
Vissen:

- waarneming van dieren…………………………………..n.v.t…………
Planten:
- staan er orchideeën of andere beschermde soorten …….…geen………………
- zijn er bijzondere of beschermde mossen of korstmossen...geen………………

HOOFDSTUK 3:
Conclusie
Gezien de afwezigheid van beschermde soorten planten of dieren is verdere ontwikkeling
mogelijk.
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