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1. INLEIDING!

In! 2015! heeft! Eco! Consult! –! Groen,! Milieu! &!Management! BV! uit! Dieren! in! opdracht! van! de!
gemeente!Amsterdam!een!natuuronderzoek!uitgevoerd!in!het!Beatrixpark!te!Amsterdam.!!

Voor!het!Beatrixpark!wordt!op!een!nieuw!beheerplan!opgesteld.!Het!doel!van!dit!onderzoek! is!
om!vast!te!stellen!of!en!waar!beschermde!soorten!planten!of!dieren!in!het!park!voorkomen,!waar!
bij!het!beheer!en!toekomstige!ontwikkelingen!rekening!mee!dient!te!worden!gehouden.!

Daarnaast! is! gevraagd!mogelijkheden!aan! te!geven!om!natuurwaarden! te! verhogen,!binnen!de!
randvoorwaarden!van!het!parkontwerp!en!Ggebruik.!

In! deze! rapportage! vindt! u! de!methodiek! en! resultaten! van! het! natuuronderzoek.! Vervolgens!
worden!een!aantal!aanbevelingen!voor!verhoging!van!natuurwaarden!binnen!het!park!gedaan.!
Het!rapport!sluit!af!met!enkele!conclusies.!

!
! !
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2. HET!PLANGEBIED!

In$dit$hoofdstuk$worden$de$ligging$en$kenmerken$van$het$Beatrixpark$beschreven.$$

2.1. Ligging!van!het!Beatrixpark!(onderzoeksgebied)!

Het!Beatrixpark!is!gelegen!in!het!zuiden!van!Amsterdam!in!de!Prinses!Irenebuurt.!Het!grenst!aan!
de!oostzijde!aan!de!RAI!en!aan!de!zuidzijde!aan!de!Ringweg!A10.!

!

Afbeeldingen!2.1!en!2.2.!geven!de!begrenzing!van!het!Beatrixpark!weer,!uitvergroot!op!luchtfotoG
ondergrond.!

Het! zuidelijk!deel! van!het!park! is!momenteel! in!herontwikkeling.!Om!die! reden! is! dit! deel! niet!
meegenomen! in! het! onderzoek.!Het! onderzoeksgebied!betreft! dus!het! noordelijk! deel! van!het!
Beatrixpark!zoals!aangegeven!op!afbeelding!2.3.!

!



!

 

10!

Natuuronderzoek!
Beatrixpark,!gemeente!Amsterdam!

definitief!Rapport!

!

2.2. Kenmerken!Beatrixpark!

Kenmerkend!voor!het!Beatrixpark!is!de!afwisselende!inrichting!van!het!park.!Gazons!met!solitaire!
bomen! en! boomgroepen,! strakke! perken!met! vaste! planten,! een! bijzondere! kruidnetuin! in! de!
vorm!van!de!Artsenijhof,!een!kinderspeelplaats!en!pierenbad,!extensief!beheerd!grasland,!vijvers!
met!strakke!beschoeide!oevers,!en!moeras!met!een!natuurlijke!overgang!van!laag!naar!hoog.!Het!
is!allemaal!aanwezig!in!het!park.!Deze!afwisseling!heeft!alles!te!maken!met!de!geschiedenis!van!
het!park.!!
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Het! Beatrixpark! waarvan! het! oudste! deel! werd! aangelegd! in! de! periode! 1935G1938! maakte!
indertijd! deel! uit! van! het! Algemeen! Uitbreidingsplan! (AUP),! het! stedenbouwkundig! raamwerk!
voor!de!stadsvernieuwingen!in!de!vorige!eeuw.!Het!park!werd!ontworpen!door!Jakoba!Mulder!in!
een!stijl!die!een!overgang!vormt!van!de!romantische!stijl!uit!de!19e!eeuw!en!de!functionalistische!
stijl! van! de! jaren! vijftig! en! zestig.! Een! belangrijke! aanpassing! van! het! park! vond! plaats! in! het!
kader!van!de!Floriade!1972.!Hiervoor!werd!destijds!het!Amstelpark!aangelegd,!maar!de!Floriade!
vond! deels! ook! plaats! in! het! Beatrixpark.! Het! park! werd! daarvoor! aangepast! en! uitgebreid.!
Hiervan!resteren!nu!nog!het!Ereplateau!en!de!Artsenijhof.!Ieder!met!hun!heel!eigen!karakter.!!

Kenmerkend! voor! het! Beatrixpark! is! haar! sortiment! bijzondere,! voornamelijke! uitheemse,!
boomsoorten.!Deze!worden!steeds!met!2!stuks!per!soort!aangeplant.!

In!de!loop!van!de!tijd!zijn!delen!aan!de!oostkant!van!het!park!opgegaan!in!het!RAIGcomplex.!Als!
compensatie!daarvoor!is!in!1994!de!Natte!Vallei!aangelegd,!aan!de!zuidkant!van!het!park,!langs!
de! A10.! Dit! deel! heeft! een!meer! natuurlijke! inrichting! gekregen.!Met! natuurlijke! oevers! langs!
open!water!en!enkele!heuvels.!Daarnaast!is!hier!langs!het!water!een!zandstrand!aanwezig.!Sinds!
eind! 2012! vinden! er! bouwwerkzaamheden! plaats! in! de! Natte! Vallei.! Na! afronding! van! de!
bouwwerkzaamheden!wordt!dit!deel!van!het!park!heringericht.!

Het!park!heeft!thans!de!status!van!een!gemeentelijk!monument.!

!

!
!

!

!
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!
!!!Afbeelding!2.6$$ De$Natte$Vallei$in$het$zuidelijk$deel$van$het$park$met$natuurlijke$oevers,$$

en$brede$overgangen$tussen$nat$en$droog!

!

!
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3. ONDERZOEKSMETHODIEK!!

In$dit$hoofdstuk$wordt$uitgelegd$wat$het$doel$van$het$onderzoek$is$en$welke$werkwijze$

is$gehanteerd$bij$ het$onderzoeken$van$de$ flora$en$ fauna$ in$het$park.$Het$betreft$ een$

(uitgebreid)$verkennend$natuuronderzoek$bestaande$uit$een$bronnenonderzoek,$enkele$

veldbezoeken$en$analyse$en$rapportage$van$de$gegevens.$

3.1. Onderzoeksdoel!

Het!eerste!doel!van!het!natuuronderzoek!was!om!vast!te!stellen!of!er!beschermde!natuur!in!het!
park! voorkomt! waar! bij! toekomstige! ontwikkelingen! en! het! beheer! rekening! mee! dient! te!
worden!gehouden.!Naast!aandacht!voor!behoud!van!bestaande!natuurwaarden,!was!het!tweede!
doel! om! te! onderzoeken! welke! kansen! er! liggen! voor! versterking! van! natuurwaarden! of!
ontwikkeling!van!natuurpotenties.!

3.2. Bronnenonderzoek!!

Tijdens! het! bronnenonderzoek! is! onderzocht! wat! er! bekend! is! over! de! aanwezigheid! van!
beschermde! soorten! in! het! Beatrixpark.! Hiervoor! zijn! onder! meer! de! meest! recente!
verspreidingsatlassen!geraadpleegd!en!zijn!beschikbare!gegevens!van!sites!als!waarneming.nl,!de!
Nationale! database! flora! en! fauna! (NDFF! waarop! het! stadsdeel! geabonneerd! is)! en!
http://maps.amsterdam.nl/florafauna/! met! de! beschermde! flora! en! fauna! in! Amsterdam,!
bekeken.! Ook! is! de! informatie! over! aanwezige! soorten! in! het! park! gebruikt! uit! het! boek! ‘Het!
Beatrixpark,!Kroniek!van!een!Amsterdams!stadspark’!(Ligtelijn!en!Kurpershoek!2005).!

3.3. Veldonderzoek!

Naast!een!bronnenonderzoek! is!het!park! in!2015!vier!keer!bezocht,!namelijk!op!27!februari,!23!
maart,! 21! mei! en! 14! juli.! Het! doel! van! de! bezoeken! was! tweeledig.! Enerzijds! is! gelet! op! de!
aanwezigheid! van! beschermde! soorten! of! sporen! van! beschermde! soorten.! Daarbij! is! ook! is!
bekeken!welke!habitats!aanwezig!zijn!en!in!hoeverre!deze!habitats!geschikt!zijn!voor!beschermde!
soorten.! Daarnaast! hadden! de! bezoeken! als! doel! om! een! beeld! te! krijgen! van! de! aanwezige!
natuurwaarden!en!van!de!mogelijkheden!die!er!zijn!om!deze!waarden!te!versterken.!!

3.4. Analyse,!conclusies!en!aanbevelingen!!

Na!het! inventariseren! van! de! gegevens! zijn! deze! geanalyseerd! en! zijn! conclusies! getrokken! en!
aanbevelingen!beschreven.!Deze!zijn!verwoord!in!hoofdstuk!4!tot!en!met!6.!
! !
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4. RESULTATEN!ONDERZOEK!FLORA!EN!FAUNA!

In$ dit$ hoofdstuk$ zijn$ de$ resultaten$ van$ het$ bronnen9$ en$ veldonderzoek$weergegeven.$

Per$soortgroep$is$aangegeven$welke$beschermde$en$anderszins$waardevolle$soorten$in$

het$Beatrixpark$voorkomen$en$wat$hun$beschermingsstatus$is.$

4.1. Natuurnetwerk!Nederland!en!Natura!2000!

Het!Beatrixpark!maakt!geen!deel!uit!van!speciale!gebiedsbeschermingszones!voor!bescherming!
van!flora!en!fauna!en!habitats!(Natuurbeschermingswet).!Het!valt!niet!binnen!het!Natuurnetwerk!
Nederland! (NNN,!voorheen!EHS,!Ecologische!Hoofdstructuur)!en!maakt!geen!onderdeel!uit!van!
Natura!2000,!noch!kan!het!daarop!via!externe!werking!een!negatief!effect!hebben.!!

Beleidsmatig!maakt! het! Beatrixpark! deel! uit! van! de! hoofdgroenstructuur! van! de! stad! AmsterG
dam1.!Het!kent!geen!zone’s!die!zijn!aangewezen!als!ecologische!structuur,!zie!bijlage!I.!

4.2. Flora!en!vegetatie!

De!vegetatie!in!het!park!bestaat!uit!bosvakken,!solitaire!bomen,!plantsoenen,!gazons!en!oevers.!

De! bosvakken! bestaan! uit! hoog! opgaande! bomen,! waarbij! populier! en! gewone! es! veel! voorG
komen.!Onder!deze!boomlaag!groeit!meestal!een!tweede!etage!van! lagere!bomen!en!struiken.!
Soorten! die! hierin! algemeen! aanwezig! zijn,! zijn! onder! meer! gewone! vogelkers,! meidoorn,!
veldesdoorn,! taxus,! hulst! en! gewone! vlier.! In! de! kruidlaag! zijn! onder! meer! klimop,! geel!
nagelkruid,! lookGzonderGlook,! zevenblad,! Robertskruid,! fluitenkruid,! hondsdraf! en! groot!
heksenkruid!op!veel!plekken!algemeen!aanwezig!in!het!park.!!

Het!park!staat!bekend!om!zijn!grote!verscheidenheid!aan!soorten!in!de!solitaire!bomen.!Dit!zijn!
meestal!niet!inheemse!soorten!en!cultivars.!

De!graslanden!bestaan!voornamelijk!uit!ingezaaide!en!kort!gemaaide!gazons.!Op!enkele!plekken!
komen!ook!meer!natuurlijke,!extensiever!beheerde,!ruigere!graslanden!voor.!!

De!oevers!langs!watergangen!zijn!meestal!beschoeid.!Op!enkele!plekken,!met!name!in!de!Natte!
vallei! (net! buiten! het! onderzoeksgebied)! is! oevervegetatie! aanwezig,! met! algemeen! voorkoG
mende!soorten!als!riet,!gele!lis!en!harig!wilgenGroosje.!

Bij!de!bezoeken!aan!het!park!werden!diverse! soorten!waargenomen!die!beschermd!zijn!via!de!
FloraG! en! faunawet.! Op! veel! plekken! in! het! park! zijn! in! het! verleden! door! mensen! planten!
ingebracht!die! zijn!opgenomen!op! tabel!1!of!2!van!de!FloraG!en! faunawet.!Zo!werd! in!1972!de!
Artsenijhof!aangelegd,!een!tuin!met!circa!500!geneeskrachtige!kruiden.!Momenteel!groeien!hier!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Ecologische!visie,!Ecologie,!biodiversiteit!en!groene!verbindingen!in!Amsterdam,!gemeente!Amsterdam!DRO,!4!juli!2012!
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onder! meer! wilde! marjolein,! herfsttijloos,! veldsalie,! slanke! sleutelGbloem! (afbeelding! 4.4)! en!
tongvaren.! Deze! soorten! staan! genoemd! op! tabel! 2! van! de! FloraG! en! faunawet.! Op! deze!
specifieke! locatie! echter! geldt! voor! deze! soorten! de! wettelijke! bescherming! van! de! FloraG! en!
faunawet! niet.! Dit! komt! doordat! deze! soorten! hier! door! de!mens! zijn! ingebracht.! Planten! die!
aantoonbaar! zijn! uitgezaaid! of! geplant! zijn! niet! wettelijk! beschermd! (zie! tekstkader).! Ook! op!
andere! locaties! in!het!park!zijn! in!het!verleden!door!de!mens!soorten! ingebracht!die! thans!zijn!
opgenomen!op!één!van!de!tabellen!van!de!FloraG!en!faunawet.!

!

Verspreiding!van!door!de!mens!ingebrachte!planten!kan!vervolgens!door!bezoekers,!machines!of!
op!natuurlijke!wijze!plaatsvinden.!Ook!voor!de!planten!in!een!duidelijke!nabije!invloedsfeer!van!
geplante!of!gezaaide!soorten!geldt!geen!wettelijke!bescherming!via!de!FloraG!en!faunawet!indien!
voldoende! aannemelijk! is! te! maken! dat! is! dat! de! planten! afkomstig! zijn! van! de! gezaaide! of!
geplante! bronplanten.! Is! dat! niet! voldoende! aannemelijk! te! maken,! dan! zijn! de! planten! wel!
beschermd!!

Op!veel!plekken!in!bossen,!langs!bosranden!en!langs!plantsoenen!in!het!oostelijk!en!zuidelijk!deel!
van! het! plangebied! staat! massaal! groot! glaskruid.! Deze! soort! is! zeldzaam! in! Nederland! en!
bijzonder! voor! de! regio! Amsterdam,!maar! niet!wettelijk! beschermd.! Het! soms! zeer! gelijkende!
klein!glaskruid,!dat!wel!beschermd!is!(FfGwet!tabel!2)!werd!niet!aangetroffen,!maar!het!is!niet!uit!
te!sluiten!dat!de!soort!voor!komt.!Ook!uit!de!diverse!literatuur!wordt!er!met!nadruk!op!gewezen!
dat! beide! soorten! met! name! op! elkaars! kenmerkende! standplaats! elkaars! habitus! kunnen!

Wat!is!beschermd!?!

Wettelijk!beschermd!
Op$basis$van$de$sinds$2002$geldende$Flora9$en$faunawet$geldt$een$algemene$zorgplicht$aangaande$
de$bescherming$en$instandhouding$van$alle!wilde!flora$en$fauna.$Een$beperkt$aantal$planten9soorten$
en$diersoorten,$opgenomen$in$tabel$1,$2$of$3$van$de$Flora9$en$faunawet,$is$specifiek$beschermd.$Het$

doel$ van$ deze$ wet$ is$ behoud$ van$ biodiversiteit.$ Planten$ die$ aantoon<baar$ door$ de$ mens$ zijn$

uitgezaaid$ of$ geplant$ zijn$ ter$ plaatse$ niet$ wettelijk$ beschermd$ via$ de$ Flora9$ en$ faunawet$ (mond.$

meded.$Dienst$Regelingen$21$oktober$2013).$Voor$planten$in$een$duidelijke$nabije$invloedsfeer$van$de$

uitgezaaide/geplante$ planten$ geldt$ geen$ wettelijke$ bescherming$ via$ de$ Flora9$ en$ faunawet$ indien$

voldoende$aannemelijk$is$te$maken$dat$de$plan9ten$(direct)$afkomstig$zijn$van$de$gezaaide/geplante$

bronplanten.$ (mond.$ meded.$ Dienst$ Regelingen).$ In$ alle$ ander$ gevallen$ zijn$ de$ planten$ wel$

beschermd.$

Beleidsmatig!beschermd!
Op$ de$ Rode! Lijst$ zijn$ de$ in$ Nederland$ in$ hun$ voortbestaan$ bedreigde$ soorten$ planten$ en$ dieren$
opgenomen.$ Plaatsing$ op$ de$ Rode$ Lijst$ betekent$ niet$ automatisch$ dat$ de$ soort$ beschermd$ is.$

Daarvoor$is$opname$van$de$soort$in$de$Flora9$en$faunawet$nodig.$De$Rode$Lijsten$hebben$daarvoor$

wel$een$belangrijke$signaalfunctie.$Een$vermelding$op$een$Rode$Lijst$geeft$een$indicatie$over$hoe$het$

een$soort$vergaat$maar$biedt$geen$juridisch$beschermde$status.$

Gemeenten$hebben$wel$de$plicht$om$beleid$voor$Rode$Lijst$soorten$te$ontwikkelen.$De$Stad$Amster9

dam$heeft$dit$voor$60$doelsoorten$gedaan.$http://www.amsterdam.nl/toerisme9vrije9tijd/groen9

natuur/ecologie/flora9fauna/flora/stadsplanten/beheerd_groen/ 
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aannemen.!Dus!klein!glaskruid!kan!in!bosranden!e.d.!sterk!op!groot!glaskruid!lijken,!terwijl!het!op!
zijn!eigen!kenmerkende!standplaats!(muren!e.d.)!er!kenmerkend!anders!uit!ziet,!zie!bijlage!II!voor!
de!verschillen.!

Weeda,!1985!schrijft!hierover:!“Het!vormt!dan!
rechtopstaande! stengels! en! vrij! grote!
bladeren,! zodat! het! in! habitus! met! het! groot!
glaskruid!overeen!komt.!De!kenmerken!van!de!
bloeiwijze! moeten! daarom! steeds! worden!
gecontroleerd”.! Bovendien! troffen! wij! maaiG!
en! vraatvormen! aan! van! groot! glaskruid! aan!
waarbij! de! habitus! sterk! op! klein! glaskruid!
leek.!Controle!van!de!bloeiwijze!en!zaden!van!
een! aantal! planten! op! verschillende!
groeiplaatsen! met! een! binoculair! leverde!

alleen!planten!van!groot!glaskruid!op.!Onze!indruk!is!dat!alles!groot!glaskruid!betreft,!maar!het!is!
niet!geheel!uit!te!sluiten!dat!er!tussen!de!duizenden!!!!!groot!glaskruid!ergens!ook!klein!glaskruid!
staat,! maar! aanwijzingen! daarvoor! hebben! we! niet! gevonden.! Ook! niet! in! de! nagetrokken!
bronnen.!
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$

Afbeelding!4.1$ Locaties$met$gewone$vogelmelk$en$Kleine$maagdenpalm$in$meer$natuurlijk$ogende$
situatie$(Ff9wet$tabel$1)$

Op!één!meer!natuurlijke!locatie!in!het!park!werd!kleine!maagdenpalm!gevonden,!zie!afbeelding!
4.1.!Deze!soort!komt!in!het!park!ook!aangeplant!in!diverse!perkjes!voor!en!waarschijnlijk!betreft!
het!hier!een!verwilderd!exemplaar.!Kleine!maagdenpalm!komt!in!Nederland!en!de!omgeving!van!
Amsterdam!vrij! algemeen! voor! en! geniet! de! lichtste!mate! van!bescherming! via! tabel! 1! van!de!
FloraG!en!faunawet.!Bij!bestendig!beheer!en!ruimtelijke!ontwikkelingen!geldt!voor!deze!soort!een!
vrijstelling!van!deze!wet.!Een!andere!soort!waarvoor!deze!vrijstelling!geldt!en!waarvan!meerdere!
exemplaren!op!één!locatie!in!het!park!werden!gevonden!is!de!gewone!vogelmelk,!zie!afbeelding!
4.1.!Ook!voor!deze!planten!geldt!dat!het!aannemelijk!is!dat!ze!in!het!verleden!door!de!mens!zijn!
ingebracht.!



!
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!

Afbeelding!4.2$ Twee$locaties$met$daslook$(Ff9wet$tabel$2)!

Op!enkele! locaties!werd!daslook! (zie!afbeelding!4.2!en!4.3)!aangetroffen,!een!soort!van!tabel!2!
van! de! FloraG! en! faunawet.! Deze! soort! groeit! van! nature! op! beschaduwde! plaatsen! in! bos! en!
struweel.!De!soort!komt!vrij!algemeen!voor!in!en!rond!Amsterdam.!Het!is!moeilijk!met!zekerheid!
te! zeggen! op!welke!wijze! ze! deze! locaties!met! daslook! zich! in! het! park! hebben! gevestigd.! De!
planten!dienen!te!worden!beschouwd!als!beschermd!via!de!FloraG!en!faunawet.!
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!
Afbeelding!4.3$ Daslook$(Ff9wet$tabel$2).$

!
Afbeelding!4.4$ Slanke$sleutelbloem$in$Artsenijhof$(Ff9wet$tabel$2),$maar$aangeplant$in$de$Artsenijhof.$

$



!
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Samenvatting!voorkomende!beschermde!flora!
!

Soort! Status! Locaties! Opmerking!!

Daslook!! FfGwet,!!
tabel!2!

Aangetroffen!op!twee!locaties!in!
park,!zie!afbeelding!4.2!

Waarschijnlijk!ooit!aangevoerd!!

Kleine!
maagdenpalm!!

FfGwet,!!
tabel!1!

Op!diverse!plekken,!veelal!
aangeplant!in!plantsoen,!soms!in!
wat!meer!natuurlijke!omgeving,!zie!
afbeelding!4.1!!

Waarschijnlijk!altijd!aangeplant!
of!verwilderd!uit!aanplant!

Gewone!
vogelmelk!!

FfGwet,!!
tabel!1!

Op!een!locatie!in!het!park,!zie!
afbeelding!4.1!

Herkomst!onbekend,!
vermoedelijk!aangeplant!

Groot!glaskruid!! G! Massaal!in!zuidelijk!deel!
onderzoekgebied!!

!

!

Op! basis! van! dit! verkennend! onderzoek! is! een! beeld! op! hoofdijnen! ontstaan! van! de!
voorkomende! beschermde! plantensoorten.! Deze! twee! invenrarisatieGrondes! geven! nog! geen!
compleet!overzicht! van!alle! standplaatsen.!Wij! adviseren!om!de! inventarisatie! van!vaatplanten!
nog!enkele!malen!teherhalen!(in!aprilGmei!en! in! juniGjuli)!conform!de! inventarisatierichtlijnen! in!
de!Gedragscode!FloraG!en! faunawet!gemeente!Amsterdam!om!te!controleren!of!er!nog!andere!
locaties!met!zwaarder!beschermde!soorten!aanwezig!zijn.!

!

LET!OP:!BEOORDELING!IS!ALTIJD!MAATWERK!!
Bij!het!voorgaande!dient!met!de!onderstaande!punten!rekening!te!worden!gehouden:!

!  Ten! eerste! is! niet! hard! te! definiëren! wat! de! directe! invloedsfeer! is! van! planten! die! in! het!
verleden!zijn!ingebracht.!

!  Ten! tweede! is! niet! exact! duidelijk! na! welke! tijdsperiode! en! mate! van! verwildering! er! een!
beschermde!status!van!toepassing!wordt.!Hier!zijn!ook!geen!vaste!regels!voor.!

!  Ten!derde!is,!zover!wij!weten,!niet!precies!bekend!welke!soorten!zijn!uitgezaaid!en!aangeplant!in!
het!Beatrixpark.!Dat!betekent!dat!de!nodige!voorzichtigheid! in!acht!dient! te!worden!genomen!
ten!aanzien!van!soorten!die!binnen!de!FloraG!en!faunawet!zijn!opgenomen!en!die!groeien!buiten!
duidelijk!aangelegde!perken.!!

Indien! planten(soorten)! opgenomen! binnen! de! FloraG! en! faunawet! in! het! geding! zijn! vraagt! dat! om!
maatwerk!en!het!zal!vermoedelijk! in!veel!gevallen!aan!te!bevelen!zijn!om!de!situatie!aan!Rijksdienst!voor!
Ondernemend!Nederland!(RVO,!bevoegd!gezag)!ter!beoordeling!voor!te!leggen.!

!



!
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4.3. Vogels!

Door! de! afwisseling! in! het! park! is! er! leefruimte! voor! een! groot! aantal! vogelsoorten.! Bij! het!
bezoek! op! 21! mei! 2015! werden! de! volgende! 36! soorten! gehoord! of! gezien:! meerkoet,!
waterhoen,! fuut,! wilde! eend,! krakeend,! nijlgans,! soepgans,! knobbelzwaan,! zwarthalszwaan,!
blauwe! reiger,! visdief,! kauw,! zwarte! kraai,! gaai,! ekster,! houtduif,! Turkse! tortel,! holenduif,!
stadsduif,!grote!bonte!specht,!boomkruiper,!merel,!zanglijster,!spreeuw,!roodborst,!heggenmus,!
winterkoning,! vink,! groenling,! kleine! karekiet,! zwartkop,! tjiftjaf,! koolmees,! pimpelmees,!
staartmees!en!halsbandparkiet.!Kleine!karekieten!werden!in!de!Natte!Vallei!gehoord!en!waren!in!
het!overige!deel!van!het!park!niet!aanwezig.!!

Het!merendeel!van!deze!soorten!zal!ook! in!het!park!broeden.!Voor!de!visdief! is!dit!echter!niet!
waarschijnlijk.!Hiervan!werden! twee! foeragerende! vogels! gezien! in! de!Natte!Vallei.! Deze! soort!
broedt!op!kleine!eilandjes!met!kale!bodem!en!ook!wel!op!nestvlotjes.!Het! is!niet!waarschijnlijk!
dat!de! soort! in!het!park!broedt.!De! zwarthalszwaan! (afbeelding!4.5)!werd!waargenomen! in!de!
eendenvijver!in!het!park.!Deze!soort!is!niet!inheems!in!ons!land!maar!wordt!gehouden!in!volières!
of!vijvers.!!

!
Afbeelding!4.5$$ Zwarthalszwanen$in$de$eendenvijver,$in$het$noorden$van$het$park$

In! gebruik! zijnde! vogelnesten! zijn! altijd! zwaar! beschermd! via! de! FloraG! en! faunawet.! Bij!
inrichtingswerkzaamheden! en! beheerwerkzaamheden! dient! voorkomen! te! worden! deze! dat!
nesten!worden!verstoord!of!beschadigd.!

Van!een!aantal! soorten! is!de!broedplek!of!verblijfplaats! jaarrond!beschermd,!dus!ook!als!er!op!
dat!moment! geen! gebruik! van!wordt! gemaakt.! Deze! bescherming! geldt! onder!meer! voor! een!
aantal!soorten!uilen!en!roofvogels.!In!het!verleden!is!er!door!verschillende!soorten!roofvogels!en!
uilen!in!het!park!gebroed,!zo!blijkt!uit!het!bronnenonderzoek.!De!sperwer!heeft!de!laatste!jaren!
in!het!park!gebroed!(ook!in!2015,!mond.!med.!Theo!van!Lent).!De!soort!broedt!in!het!loofbosje!
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tegen! de! RAI! aan,! afbeelding! 4.6.! Overige! locaties! van! jaarrond! beschermde! nesten! zijn! ons!
medio!2015!niet!bekend;!hiervoor!zijn!nog!meerdere!inventarisaties!nodig.!

In!het!park! is!verder!al! jaren!een!kolonie!blauwe!reigers!aanwezig.!De!nesten!bevinden!zich! in!
zwarte!dennen!aan!de!rand!van!de!Beethovenvijver.!Bij!het!bezoek!in!mei!werden!hier!circa!15!
nesten! geteld.! Het! is! onduidelijk! hoeveel! van! deze! nesten! dit! jaar! in! gebruik! zijn.! De! blauwe!
reiger! behoort! niet! tot! de! vogelsoorten! waarvan! de! nesten! jaarrond! beschermd! zijn! maar!
behoort!tot!de!categorie!vogels!waarvan!het!nest!jaarrond!is!beschermd!wanneer!in!de!omgeving!
onvoldoende!alternatieven!zijn!om!een!nest!te!maken.!

!
Afbeelding!4.6$ Locatie$bosje$met$jaarrond$beschermd$nest$van$sperwer$
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4.4. Vleermuizen!

Het!Beatrixpark!vormt!voor!vleermuizen!een!aantrekkelijk! leefgebied.!Grote!delen!van!het!park!
bestaan!uit!een!afwisseling!van!hoge!en!lage!begroeiing,!met!veel!bosranden.!Verder!is!er!kleiner!
en!groter!beschut!gelegen!open!water!aanwezig!in!de!vorm!van!de!vele!vijvers!en!watergangen.!
Voor! veel! vleermuissoorten! vormt! een! dergelijk! afwisselend! en! structuurrijk! landschap!
aantrekkelijk! foerageergebied.! Daarbij! liggen! direct! naast! het! park! woonwijken! van! de! stad!
Amsterdam,!waardoor!er!in!de!directe!omgeving!voor!gebouwbewonende!soorten!waarschijnlijk!
veel!verblijfplaatsen!te!vinden!zijn.!!

Ook!voor!boombewonende!soorten!is!er!in!deze!omgeving!veel!verblijfsruimte.!Bij!de!bezoeken!
in!het!voorjaar!vielen!de!vele!bomen!met!holten!op!(afbeelding!4.7).!Met!name!in!dikkere!wilgen!
en!populieren!bleken!veel!holten!aanwezig!die!geschikt!lijken!als!verblijfplaats!voor!vleermuizen.!!

In! 2015! is! door! Pius! Floris! in! het! Beatrixpark! vleermuisonderzoek! uitgevoerd! conform! het!
Vleermuisprotocol! 2013! (Netwerk! groene! Bureaus! &! Gegevensautoriteit! Natuur,! 2013).! Het!
onderzoek! is! uitgevoerd!met! batdetector(Petterson! d240x)! en! daarnaast! zijn! op! twee! nachten!
mistnetten!gebruikt.!

Tijdens!het!onderzoek!zijn!5!soorten!vleermuizen!in!het!park!vastgesteld.!In!onderstaande!tabel!
(Pius! Floris,! 2015)! zijn! de! aangetroffen! soorten,! hun! beschermingstatus! en! de! functie! van! het!
park!voor!deze!soorten!weergegeven.!In!het!verleden!is!ook!de!meervleermuis!waargenomen.!!

Soort!(type!verblijfplaats)! Bescherming! Functie!Beatrixpark!

Gewone!dwergvleermuis!
(verblijfplaatsen!vooral!in!
gebouwen)!

Strikt!beschermd!(tabel!
3,!bijlage!IV!habitatG
richtlijn)!

Drie!paarterritoria!

Foerageergebied!voor!100G150!individuen!(geG
hele!park!en!met!name!waterpartij!centrale!
deel!park)!

Ruige!dwergvleermuis!
(verblijfplaatsen!vooral!in!
gebouwen!en!oude!bomen)!

Strikt!beschermd!(tabel!
3,!bijlage!IV!habitatG
richtlijn)!

Foerageergebied!voor!50G70!individuen!vooral!
in!de!migratieperiode!(september)!(met!name!
waterpartij!centrale!deel!park!en!zuidzijde!
park)!

Kleine!dwergvleermuis!
(verblijfplaatsen!zowel!in!
gebouwen!en!oude!bomen)!

Strikt!beschermd!(tabel!
3,!bijlage!IV!habitatG
richtlijn)!

Eén!individu!gevangen!

Foerageergebied!voor!5G10!individuen!(bosG
schages!noordzijde!park)!

Laatvlieger!(verblijfplaatsen!
vooral!in!gebouwen)!

Strikt!beschermd!(tabel!
3,!bijlage!IV!habitatG
richtlijn)!

Foerageergebied!voor!10G20!individuen!vooral!
in!de!kraamperiode!(juniGjuli)!(Grasland!omgeG
ven!door!bomen!van!de!centrale!ligweide)!

Bosvleermuis!(verblijfplaatsen!
waarschijnlijk!in!bomen!en!
gebouwen)!

Strikt!beschermd!(tabel!
3,!bijlage!IV!habitatG
richtlijn)!

Incidenteel!aanwezig,!geen!structurele!functie!
(bosranden)!

!

Vleermuizen!zijn!zwaar!beschermd!via!de!FloraG!en!faunawet,!tabel!3,!bijlage!IV!Habitattrichtlijn.!
Bij! het! park! is! deze! bescherming! met! name! van! belang! wanneer! bomen! met! holten! worden!
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gekapt.! Diverse! soorten! vleermuizen! gebruiken! holten! in! bomen! als! verblijfplaats.! Deze!
verblijfplaatsen! zijn! jaarrond! beschermd! en! wanneer! een! holte! in! een! boom! in! gebruik! is! als!
verblijfplaats! kunnen! deze! bomen! slechts! met! een! ontheffing! van! de! FloraG! en! faunawet!
(zwaarste!toetsing)!worden!verwijderd.!

4.5. Grondgebonden!zoogdieren!

In!het!park!komen!diverse!algemene!zoogdiersoorten!voor!van!tabel!1!van!de!FloraG!en!faunawet.!
Uit! het! bronnenonderzoek! blijkt! dat! konijn,! egel,! bosmuis,! gewone! bosspitsmuis,! mol,! rosse!
woelmuis! en! woelrat! in! het! park! zijn! waargenomen.! Voor! deze! soorten! geldt! voor!
werkzaamheden! in!het!kader!van!bestendig!beheer!en!onderhoud!een!vrijstelling!van!de!FloraG!
en!faunawet.!

Van!de!zwaarder!beschermde!zoogdiersoorten!komt!voor!zover!bekend!alleen!de!rode!eekhoorn!
in!het!Beatrixpark!voor.!De!soort!wordt!verspreid!over!het!park!waargenomen,!meestal!met!één!
of!twee!exemplaren!per!waarneming.!Ook!bij!de!veldbezoeken!aan!het!park!werden!eekhoorns!
gezien.!Mogelijke!verstoring!van!de!eekhoorns!is!vooral!te!verwachten!wanneer!onderhoud!aan!
bomen!plaatsvindt.!Eekhoorns!maken!bolvormige!nesten!in!bomen,!meestal!dicht!tegen!de!stam!
van!de!boom!aan.!Ook!worden!wel!nesten!in!boomholten!gemaakt.!De!nesten!worden!gebruikt!
om! te! slapen,! om! koude!winterdagen! in! door! te! brengen! en! om! jongen! groot! te! brengen.! De!
soort! staat! op! tabel! 2! van! de! FloraG! en! faunawet.! Wanneer! bestendig! beheer! en! onderhoud!
wordt!uitgevoerd!op!basis!van!een!door!de!minister!goedgekeurde!gedragscode!geldt!voor!deze!
soort!een!vrijstelling!voor!de!verbodsartikelen!8!tot!en!met!12!van!de!FloraG!en!faunawet.!

! !!

Afbeelding!4.7$$ In$ het$ park$ groeien$ veel$ bomen$ met$ oude$ spechtengaten$ of$ met$ andere$ holten.$$
Met$name$holten$met$een$relatief$kleine$opening$vormen$voor$vleermuizen$aantrekkelijke$verblijfplaatsen.$



!

 

26!

Natuuronderzoek!
Beatrixpark,!gemeente!Amsterdam!

definitief!Rapport!

4.6. Reptielen!en!amfibieën!

Uit!het!bronnenonderzoek!blijkt!dat!in!het!verleden!gewone!pad,!groene!kikker!en!bruine!kikker!
in!het!park!werden!waargenomen.!Eén!soort!groene!kikker,!de!poelkikker,! is!zwaar!beschermd.!
De!poelkikker!is!in!de!omgeving!van!Amsterdam!zeer!zeldzaam!en!het!is!onwaarschijnlijk!dat!deze!
soort! in! het! park! voorkomt.! Waarschijnlijk! betreft! de! waarneming! van! de! groene! kikker! een!
meerkikker! (grote! groene! kikker)! of! bastaardkikker! (middelste! groene! kikker).! Deze! soorten!
komen!in!deze!omgeving!algemeen!voor.!Ze!staan!net!als!de!gewone!pad!en!de!bruine!kikker!op!
tabel!1!van!de!FloraG!en!faunawet!en!zijn!niet!zwaar!beschermd.!

Verder!is! in!het!verleden!in!het!park!de!Roodwangschildpad!waargenomen.!Dit!is!een!exoot!die!
vaak!in!huis!wordt!gehouden!en!soms!wordt!vrijgelaten.!Ons!klimaat!lijkt!voor!deze!soort!nu!nog!
niet! geschikt! om! zich! voort! te! planten.! Mogelijk! verandert! dit! in! de! toekomst! wanneer! door!
klimaatverandering!de!temperaturen!hoger!zijn.!

4.7. Vissen!

In! deze! omgeving! komen! de! beschermde! soorten! bittervoorn,! kleine! modderkruiper! en!
rivierdonderpad! voor,! zo!blijkt! uit! het!bronnenonderzoek! (Telmee.nl,! Struijk! et! al.! 2009).!Deze!
soorten! vallen! respectievelijk! onder! de! FloraG! en! faunawet! tabel! 3,! tabel! 2! en! tabel! 2.! Andere!
zwaarder! beschermde! soorten! vissen! zijn! in! deze! omgeving! niet! te! verwachten.! De! kleine!
modderkruiper!en!bittervoorn!leven!veelal!in!stilstaande,!begroeide!wateren.!De!rivierdonderpad!
heeft!een!voorkeur!voor!wateren!met!meer!stroming.!Alle!drie!de!soorten!komen!voor!in!sloten!
en!met!name!voor!de!kleine!modderkruiper!vormen!ook!vijvers!en!poelen!potentieel!leefgebied.!!

Gezien!de!verspreiding!in!en!rond!Amsterdam!en!gezien!hun!levenswijze!is!te!verwachten!dat!één!
of! enkele! van! deze! soorten! in! het! Beatrixpark! aanwezig! zullen! zijn! in! de! wateren.! Bij!
werkzaamheden!aan!watergangen!en!oevers!dient!voorkomen!te!worden!dat!beschermde!vissen!
op!verblijfplaatsen!van!vissen!worden!beschadigd!of!verstoord.!!

4.8. Dagvlinders!en!libellen!

In!het!park!zijn!een!behoorlijk!aantal!vlinderG!en! libellensoorten!waargenomen,!zo!blijkt!uit!het!
bronnenonderzoek.!Onder!de!waargenomen!soorten!zijn!geen!beschermde!soorten!van!de!FloraG!
en!faunawet.!Merendeels!zijn!soorten!waargenomen!die!algemeen!voorkomen!in!Nederland.!De!
beschermde!soorten!vlinders!en!libellen!zijn!zeldzaam!in!Nederland!en!komen!voor!slechts!lokaal!
voor! of! in! specifieke! habitats.! De! kans! dat! er! beschermde! dagvlinders! en! libellen! in! het! park!
voorkomen!is!vrijwel!uit!te!sluiten.!

4.9. Overige!soorten!

De! slak! ‘platte! schijfhoren’! komt! voor! in! laagveengebieden,! ook! in! de! laagveengebieden! ten!
oosten!en!zuiden!van!Amsterdam!is!de!soort!aanwezig.!De!soort!heeft!een!voorkeur!voor!helder!
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water!met! een! rijke! plantengroei.! Door! vervuiling! en! eutrofiëring! verdwijnt! te! soort.! Het! is! te!
verwachten! dat! de! stedelijke! omgeving! van! Amsterdam! in! het! verleden! door! watervervuiling!
ongeschikt!was!voor!deze!soort.!Wellicht!dat!hier!voor!de!soort!nu!wel!de!goede! leefomgeving!
met! helder! water! en! een! rijke! begroeiing! aanwezig! is.! Voor! het! Beatrixpark! en! de! directe!
omgeving!zijn!er!geen!waarnemingen!en!het!lijkt!niet!waarschijnlijk!dat!de!soort!hier!nu!aanwezig!
is.! Overige! soorten! komen! zeer! zeldzaam! of! lokaal! voor! in! Nederland! en! zijn! niet! in! deze!
omgeving!waargenomen.!

In!2014!heeft!Arie!Koster!onderzoek!naar!wilde!bijen!in!Amsterdam!Zuid!gedaan.!Er!zijn!13!wilde!
bijensoorten! in!het!Beatrix!waargenomen.!Hij! conclcudeert!dat! in!het!Beatrixpark! ten!opzichte!
van! 2000! de! bijenstand! is! toegenomen.! Het! intensieve! recreatieve! gebruik! en! het! daarop!
afgestemde!beheer!van!het!park!maakt!dat!de!bijen!vooral!de!bloemrijke!ruigte!op!de!oevers,!de!
vaste!planten!en!de!Artsenijhof!opzoeken.!Wilde!bijen!worden!niet!beschermd!door!de!FloraG!en!
faunawet,! enkele! de! bijbehorende! drachtplanten! zijn! dat! echter! wel! onder! andere! Slanke!
sleutelbloem.!

Samenvatting!voorkomende!beschermde!fauna!

Soort! Status! Locaties! Opmerking!!

Nesten!broedvogels!! FfGwet,!vogels! In!bospercelen,!struiken,!
hagen,!bomen!en!
oevervegetaties!

!

Sperwer! FfGwet,!jaarrond!
beschermd!nest!

Bosperceel!achterzijde!
Rai!gebouwen!

Broedgeval!in!2015!

Blauwe!reiger! FfGwet,!jaarrond!
beschermd!nest!bij!
onvoldoende!
alternatieven!

Nabij!Beethovenvijver! !

Vleermuizen:!Gewone,!ruige!
en!kleine!dwergvleermuis,!
Laatvlieger!en!Bosvleermuis!

FfGwet,!tabel!3,!bijlage!
IV!Habitatrichtlijn!

Foeragerend!in!park,!
voornamelijk!rond!
waterpartijen!en!
ligweide!

3!paarterritoria,!
gewone!
dwergvleermuis!

Konijn,!egel,!bosmuis,!
gewone!bosspitsmuis,!mol,!
rosse!woelmuis,!woelrat!

FfGwet,!tabel!1! In!gehele!park!
voorkomend!

!

Rode!Eekhoorn! FfGwet,!tabel!2! Bomen!en!boomholtes! !

Gewone!pad,!groene!en!
bruine!kikker!

FfGwet,!tabel!1! Oevers!en!waterpartijen! !

Bittervoorn!! FfGwet,!tabel!3! Waterpartijen! !

Kleine!modderkruiper!,!!

rivierdonderpad!

FfGwet,!tabel!2! Waterpartijen! !
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Op! basis! van! dit! verkennend! onderzoek! is! een! beeld! op! hoofdijnen! ontstaan! van! de!
voorkomende!beschermde!soorten.!Wij!adviseren!om!voor!vleermuizen!een!nader!onderzoek!uit!
te! voeren! en! voor! (conform! de! inventarisatierichtlijnen! in! de!Gedragscode! FloraG! en! faunawet!
gemeente!Amsterdam)!om!te!controleren!of!er!nog!andere! locaties!met!zwaarder!beschermde!
soorten!aanwezig!zijn.!

!

Afbeelding!4.8!$ Sperwernest;$in$het$bosvak$zijn$meerdere$nesten$aanwezig!! !
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5. VERSTERKING!NATUURWAARDEN!

Het$ onderzoek$ heeft$ zich$ ook$ gericht$ op$ het$ aangeven$ van$ mogelijkheden$ om$ de$

natuurwaarden$te$versterken.$Dit$hoofdstuk$bevat$een$overzicht$van$maatregelen$die$

daarvoor$ingezet$kunnen$worden.$

5.1. Algemeen!

Het! huidige! Beatrixpark! is! een! structuurrijke! afwisselende! leefomgeving!met! een! groot! aantal!
plantensoorten,! hoge! begroeiingen,! lage! begroeiingen! en! open! water.! Door! deze! diversiteit!
vormt! het! park! voor! een! groot! aantal! soorten! goed! leefgebied.! Op! de! volgende! punten! lijkt!
versterking! van! de! natuurwaarden!mogelijk,! waarbij! inpassing! in! het! ontwerp! een! belangrijke!
voorwaarde!aan!de!vormgeving!van!de!maatregelen!is.!!

!  Natuurlijke!geleidelijke!overgangen!van!droog!naar!nat.!De!meeste!oevers!in!het!park!
zijn!momenteel!beschoeid!waardoor!er!een! scherpe!overgang! is! van!droog!naar!nat.!
Een! natuurlijke! overgang! van! droog! naar! nat! is! vaak! een! groeiplaats! voor! een! groot!
aantal! waterG! en! oeverplanten.! Deze! planten! vormen! op! hun! beurt! leefgebied! voor!
veel! diersoorten.! Op! een! aantal! locaties! zou! een! plasdrasGoever! van! toegevoegde!
waarde!zijn.!!

!  Ontwikkelen!natuurlijke!kruidachtige!vegetaties.!Slechts!op!enkele!locaties!is!nu!een!
bloemrijke!natuurlijke!vegetatie!ontwikkeld.!Op!meerdere!plekken!dient!waar!mogelijk!
overwogen! te! worden! om! gazon! om! te! vormen! tot! bloemrijk! grasland.! Bloemrijk!
grasland!is!een!uitstekend!standplaats!voor!veel!soorten!inheemse!flora.!De!flora!zorgt!
voor!voedsel!voor!onder!meer!vlinders,!libellen,!bijen!en!vele!andere!insecten,!die!op!
hun!beurt!weer!voedselaanbod!voor!vogels!en!andere!dieren!zijn.!!

!  Ontwikkelen! van! zoomvegetaties! Langs! bosranden! en! struwelen! kunnen!
zoomvegetaties! ontwikkeld! worden! met! waardevolle! bosrandplanten! zoals! look!
zonder!look,!geel!nagelkruid,!schermbloemigen!etc.!Deze!vegetaties!bieden!voedsel!en!
schuilgelegenheid!aan!insecten,!zoals!bijen!en!vlinders.!

!  Gefaseerd! maaibeheer.! Door! op! verschillende! locatie! delen! van! kruidachtige!
vegetaties!in!de!winter!over!te!laten!staan!wordt!mogelijkheid!voor!insecten!geboden!
om! te! overwinteren.! Voor! onder! andere! diverse! soorten! dagvlinders,! die! in! de!
vegetatie! als! pop! of! onvolgroeide! rups! overwinteren! zullen! hierdoor! betere!
overlevingskansen!of!vestigingsmogelijkheden!ontstaan.!

!  Staand!en! liggend!dood!hout.!Aftakelende!bomen!en!dood!hout!vormen!het!habitat!
voor! een! heel! eigen! groep! aan! diersoorten,! schimmels! en! mossen.! Door! oude! en!
aftakelende!bomen!zo! lang!mogelijk! te!handhaven!en!dood!hout! in!het!park!te! laten!
liggen!ontstaat!er!voor!deze!soorten!meer!leefgebied.!
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!  Toepassen!van!kunstobjecten! ten!behoeve!van! fauna.!Het!plaatsen!van!nestkasten,!
vleermuiskasten,!insectenhotel!etc.!helpt!om!van!het!park!niet!alleen!foerageergebied!
te! maken! maar! ook! een! verblijfplaats.! Nestkasten! voor! broedvogels! worden! al!
jarenlang!met!succes!toegepast.!Dit!kan!worden!uitgebreid!voor!andere!diergroepen.!

!

!
Afbeelding!5.1!$ Veel$oevers$ in$het$park$ zijn$voorzien$van$beschoeiing$en$vormen$een$ scherpe$overgang$

van$droog$naar$laag.$

5.2. Faunapassages!

Het! ecologisch!beheer! in! het!Beatrixpark! is! nu!nog!marginaal! ontwikkeld.! In! het! zuidelijk! deel,!
waar!nu!wordt!bebouwd!was!dit!nog!het!meest!ontwikkeld.!!

Wanneer! wordt! besloten! om! het! Beatrixpark!meer! ecologisch! te! beheren! liggen! verbindingen!
langs! waterkanten! (oever! met! een! brede! strook! ernaast)! het! meest! voor! de! hand.!
Faunapassaages!hebben!voral!meerwaarde!wanneer!ze!gebieden!verbinden!waar!reeds!soorten!
aanwezig! zijn.! Een! verbinding! ten! noorden! van! de! A10! richting! begraafplaats! Zorgvlied! en! de!
Amstel! lijkt! dan! route! die! op! basis! van! nader! onderzoek! mogelijk! kansen! biedt! en! voor! de!
vleermuizen!wellicht!nuttig!is.!

Onderdoorgangen! onder! de! A10! en! spoorlijn! voor! amfibieën,! kleine! zoogdieren! en! grote!
zoogdieren!naar!het!sportpark!(knelpunt!35!en!179!uit!de!gemeentelijk!ecologische!visie)!voegen!
op!basis!deze!eerste!verkennende!inventarisatie!weinig!toe!voor!flora!en!fauna.!
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5.3. Ideeën!naar!locaties!

Het!huidige!park! is! redelijk!cultuurlijk!van!opzet!en!sortiment.!Het!onderhoudsregime! lijkt!daar!
echter! (steeds)!minder!op!afgestemd! te! zijn!en!vertoond! tekenen!van!achterstallig!onderhoud.!
Met!name!in!de!struwelen!en!de!struiken.!

Met!enkele! (beheer)aanpassingen! zijn!de!natuurwaarden! (en!belevingswaarden:!meer!kleur!en!
variatie)!in!het!park!flink!te!verhogen!en!zijn!de!onderhoudskosten!mogelijk!te!verminderen.!!

!  Bosstroken,! struiken! en! struwelen! meer! planmatig! maar! wel! gefaseerd! dunnen! en!
verjongen! daarbij! koersen! op!meer! inheemse! soorten! en!meer! opbouw! in! structuur!
(boomG,!struikG!en!kruidlaag!in!verschillende!leeftijden).!

!  Waar! struweel! aan! gras! grens! een! mantel/zoom! ontwikkelen! waardoor! er! meer!
bloemen! en! ruigte! rand! ontstaat.! Deze! zone! gefaseerd! maaien! en! delen! laten!
overstaan.!

!  Op! accentplekken! onderhoudsarme! en! nectarhoudende! vaste! planten! toevoegen!
(kleur!en!voor!insecten,!bijen,!vlinders!e.d.!).!

!  Toewerken!naar!meer! variatie! in! leeftijd! van!het!bomenbestand! (eerder!minder!dan!
meer)!en!nieuwe!aanplant!in!lijn!met!het!ontwerp.!
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1. Structuurverbetering!bossen!en!struwelen!! X! X! X! X! X! X!

2. Mantelvegetatie!toevoegen! X! X! X! X! ! X!

3. Uitbreiden!bloemrijk!grasland!(vrijliggend!of!als!
zoomvegetatie)!!

X! X! X! X! X! !

4. Accentplekken!met!nectarhoudende!vaste!
planten!aanbrengen!

X! X! X! X! ! !

5. Meer!variatie!in!leeftijd!van!bomenbestand!! ! ! ! X! X! X!

6. Aanbrengen!kunstnesten!en!dkasten! ! X! ! X! X! !

!

Zie!bijlage!III!voor!een!indicatie!van!locaties!in!park!waar!deze!voorstellen!te!realiseren!zijn.!

! !
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ARTIKEL!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.!

6. CONCLUSIES!EN!AANBEVELINGEN!

Er$komen$in$het$park$een$aantal$soorten$voor$die$worden$beschermd$door$de$Flora9$en$

faunawet.$Voor$soorten$van$beschermingscategorie$tabel$1$van$de$Flora9$en$faunawet$

geldt$ een$ vrijstelling$ in$ het$ kader$ van$ beheer,$ onderhoud$ en$ ruimtelijke$ inrichting.$ In$

het$ park$ zijn$ ook$ soorten$ aanwezig$ die$ zwaarder$ zijn$ beschermd$ en$ vallen$ onder$

beschermingscategorie$ tabel$ 2$ of$ 3.$ In$ paragraaf$ 6.1$ tot$ en$ met$ 6.5$ volgt$ een$

samenvatting$per$soortgroep.$Het$hoofdstuk$wordt$afgesloten$met$aanbevelingen$voor$

behoud$ van$ de$ beschermde$ soorten$ en$ versterking$ van$ de$ natuurwaarden.$ Met$

vierkante$haken![..]$zijn$de$aanbevelingen$genummerd.$

6.1. Planten!

Op!twee!plekken! in!het!park! is!daslook! aangetroffen.!Deze!soort! is!wettelijk!beschermd!via!de!
FloraG!en! faunawet,! tabel!2.!Bij!beheerG!en! inrichtingsmaatregelen!dient!voorkomen! te!worden!
dat!de!verbodsbepaling!in!artikel!8!uit!de!FfGwet!worden!overtreden:!!

!

Naast!daslook!zij!nog!een!aantal!andere!soorten!beschermde!soorten!aangetroffen!die!op!tabel!2!
van!de!FloraG!en!faunawet!staan.!Deze!staan!echter!in!de!Artsenijhof!en!zijn!daar!aangeplant!of!
ingezaaid.!Deze!kunnen!worden!beschouwd!als!niet!wild!en!niet!beschermd.!!

Ook! komen! er! enkele! plantensoorten! van! tabel! 1! voor.! Voor! deze! soorten! geldt! bij! bestendig!
beheer!en!onderhoud!en!ruimtelijke!ontwikkelingen!een!vrijstelling!van!de!FloraG!en!faunawet.!!

[1]! Het! is! aan! te! bevelen! te! werken! volgens! een! goedgekeurde! gedragscode! zoals! de!
Gedragscode!FloraG!en!faunawet!gemeente!Amsterdam.!

[2]!Om! alle! groeiplaatsen! van! beschermde! planten! in! beeld! te! krijgen! adviseren! wij! de! floraG
inventarisatie!in!aprilGmei!en!juniGjuli!nogmaals!uit!te!voeren!(conform!de!inventarisatierichtlijnen!
in! de! Gedragscode! FloraG! en! faunawet! gemeente! Amsterdam)! om! te! controleren! of! er! nog!
andere!locaties!met!zwaarder!beschermde!soorten!aanwezig!zijn.!
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6.2. Vogels!

Binnen!het!park!komen!een!groot!aantal!vogelsoorten!voor.!Deze!vogels!zijn!beschermd!en!in!de!
broedtijd!zijn!ook!hun!nesten!beschermd.!!

Van! een! aantal! soorten,! zoals! roofvogels! en! sommige! soorten! uilen,! zijn! de! nesten! jaarrond!
beschermd.! Enkele! van! deze! soorten! hebben! in! het! verleden! ook! in! het! park! gebroed.! De!
sperwer!heeft!de!laatste!jaren!in!het!park!gebroed!(ook!in!2015,!mond.!med.!Theo!van!Lent).!De!
soort!broedt!in!het!loofbosje!tegen!de!RAI!aan.!!

[1]! Aanbevolen! wordt! om! te! werken! conform! de! Gedragscode! FloraG! en! faunawet! gemeente!
Amsterdam! om! overtreding! van! de! wet! te! voorkomen.! Werken! volgens! de! genoemde!
gedragscode!zal!inhouden!dat!in!de!broedperiode!nabij!vogelnesten!niet!kan!worden!gewerkt.!De!
broedperiode!verschilt!per!vogelsoort!!

[3]!Bij! velG! of! onderhoudswerkzaamheden! aan! bomen!waarin! zich! sperwernesten! bevinden! of!
bomen! in! de! directe! omgeving! van! het! nesten! dient! functionaliteit! van! de! nestplaats! altijd!
behouden! te! blijven.! Met! enkele! extra! inventarisatieronde! in! het! voorjaar! alle! nestlocaties! in!
beeld!brengen!!

6.3. Vleermuizen!!

Verspreid!over!het!hele!park!wordt!het!park!door!verschillende!soorten!vleermuizen!gebruikt!om!
te! foerageren.! Met! name! rond! de! waterpartijen! en! de! centrale! ligweide.! Tijdens! het!
vleermuizenonderzoek!in!2015!werden!5!soorten!vastgesteld!in!het!Beatrixpark.!Van!de!gewone!
dwergvleermuis!werden!enkele!paarterritoria!vastgesteld!aan!de!buitenkant!van!het!park.!In!het!
park! komen! veel! bomen!met! holten! voor! en! het! is! niet! uit! te! sluiten! dart! er! toch! bomen! als!
verblijfplaats! worden! gebruikt.! Bovendien! kunnen! holten! in! de! toekomst! in! gebruik! worden!
genomen.!!

Bij!inrichtingsmaatregelen!en!bestendig!beheer!dient!hier!mee!rekening!te!worden!gehouden.!In!
de!Gedragscode!FloraG!en!faunawet!gemeente!Amsterdam!is!opgenomen!welke!(voorzorgs)maatG
regelen! genomen! dienen! te! worden! om! overtreding! van! de! wet! te! voorkomen! [1].! Voor! het!
vellen! van! bomen! is! het! in! ieder! geval! van! belang! van! te! voren! vast! te! stellen! of! er! holten/of!
scheuren!in!bomen!zitten!waar!vleermuizen!in!aanwezig!kunnen!zijn.!Met!het!oog!op!de!waarde!
van!het!Beatrixpark!voor!vleermuizen! in!de!toekomst! is!het!van!belang!dat!dikkere!bomen!met!
holten!waar!mogelijk!worden!gespaard!en!dat!het!beleid!is!afgestemd!op!behoud!van!voldoende!
oude!bomen!met!holten!en!scheuren.!

!

!

!
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6.4. Zoogdieren!

In!het!park!komt!de!rode!eekhoorn!voor.!Aanbevolen!wordt!om!te!werken!conform!de!richtlijnen!
uit! de! Gedragscode! FloraG! en! faunawet! gemeente! Amsterdam,! wat! onder! andere! inhoud! dat!
nesten!van!de!soort!in!de!voortplantingsperiode!van!1!februari!tot!30!september!worden!ontzien!
[1].!

6.5. Vissen!!

In! de! directe! omgeving! van! het! park! komen! kleine! modderkruiper,! rivierdonderpad! en!
bittervoorn!voor.!Met!name!voor!kleine!modderkruiper!en!bittervoorn! lijkt! in!het!park!geschikt!
leefgebied!aanwezig.!Bij!werkzaamheden!aan!water!of!oevers!dient!met!deze!soorten!rekening!
gehouden! te! worden.! In! de! Gedragscode! FloraG! en! faunawet! gemeente! Amsterdam! is!
opgenomen!welke! (voorzorgs)maatregelen! genomen!dienen! te!worden!om!overtreding! van!de!
FfGwet!te!voorkomen![1].!Dit!betekent!dat!wateren!waarin!beschermde!vissoorten!voorkomen!in!
de!voortplantingstijd!niet!kunnen!worden!geschoond.!

6.6. Overige!soortgroepen!

Het! is! zeer!onwaarschijnlijk!dat!er! in!het!Beatrixpark! zwaarder!beschermde! soorten!uit! andere!
dan!hierboven!beschreven!groepen!voor!komen.!Wel!komen!diverse!andere!soorten!voor!die!op!
tabel! 1! staan! van! de! FloraG! en! faunawet! zoals! algemene! grondgebonden! zoogdieren! en!
amfibieën.!Voor!deze!soorten!geldt!een!vrijstelling!bij!bestendig!beheer!en!ruimtelijke!inrichting.!!

[1]! Voor! alle! wilde! planten! en! dieren! geldt! altijd! de! algehele! zorgplicht! (artikel! 2! FloraG! en!
faunawet),!die!kan!worden!ingevuld!door!te!werken!conform!de!gedragscode!FloraG!en!faunawet!
Amsterdam.!

6.7. Aanbevelingen!versterking!natuurwaarden!

Er! liggen! kansen! om! de! natuurwaarden! van! het! Beatrixpark! te! versterken.! Dit! betreft! vooral!
beheeraanpassingen! waardoor! er! meer! structuurvariatie! en! diversieit! ontstaat.! Aanbevolen!
wordt!deze!voorstellen!(zie!paragraaf!5.3)!in!het!beheer!te!implementeren.!Daarbij!zou!mogelijk!
een!meer!robuuste!ecologische!verbinding!ten!noorden!van!A10!richting!begraafplaats!Zorgvliet!
en!de!Amstel!toegewaarde!kunnen!hebben.!!

!

! !
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Samenvatting!

In!de!navolgende!tabel!wordt!een!overzicht!gegeven!van!alle!voorkomende!beschermde!soorten!
in! het! Beatrixpark! en! hun! beschermingsstatus! alsmede! eventuele! aanbevelingen! voor! het!
zorgvuldig!omgaan!met!deze!soorten.!De!nummering!tussen![..]!verwijst!naar!de!aanbevelingen!
zoals!genoemd!in!de!voorgaande!paragrafen.!

Opgemerkt!wordt!dat!voor!de!soorten!uit!tabel!1!een!vrijstelling!geldt!bij!ruimtelijke!ingrepen!en!
bestendig! beheer.! Net! als! voor! alle! andere! inheemse! soorten! geldt! dan! wel! de! algemene!
zorgplicht.! Inzet! van!de!gedragscode!FloraG! en! faunawet!Amsterdam! is!ook!ondersteunend!om!
aantoonbaar!aan!deze!zorgplicht!te!voldoen.!

Soortgroep! Soort!en!aanwezigheid! Bescherming! Aanbeveling!t.b.v.!beG
heerwerkzaamheden!

Vaatplanten! Kleine!maagdenpalm! FloraG!en!faunawet,!!
tabel!1!

[1]!Inzet!gedragscode!

[2]!Extra!inventarisatie!

Daslook!! FloraG!en!faunawet,!!
tabel!2!

[1]!Inzet!gedragscode!

[2]!Extra!inventarisatie!

Vissen! Bittervoorn! FloraG!en!faunawet,!!
tabel!3!

[1]!Inzet!gedragscode!

Kleine!modderkruiper,!rivierdonG
derpad!

FloraG!en!faunawet,!!
tabel!2!

[1]!Inzet!gedragscode!

Amfibieën!en!
reptielen!

Bruine!kikker,!groene!kikker,!geG
wone!pad!

FloraG!en!faunawet,!!
tabel!1!

[1]!Inzet!gedragscode!

Vogels! Nesten!te!verwachten!van!algemeG
ne!broedvogels!en!zomergasten!

FloraG!en!faunawet,!in!
gebruik!zijnde!nesten!!

[1]!Inzet!gedragscode!

Sperwer,!broedend!aanwezig! FloraG!en!faunawet,!jaarG
rond!beschermd!nest!!

[1]!Inzet!gedragscode!
[3]!Extra!inventarisaties!

Blauwe!reiger! FloraG!en!faunawet,!jaarG
rond!indien!onvoldoende!
alternatieven!in!omgeving!

[1]!Inzet!gedragscode!

Zoogdieren! Vleermuizen:!verblijfplaatsen!(te!
verwachten!in!boomholtes!)!

FloraG!en!faunawet,!!
tabel!3!

[1]!Inzet!gedragscode!

Rode!eekhoorn!(nesten)! FloraG!en!faunawet,!!
tabel!2!

[1]!Inzet!gedragscode!

Nesten!en!verblijfplaatsen!van!koG
nijn,!egel,!bosmuis,!gewone!spitsG
muis,!mol,!rosse!woelmuis,!woelrat!!

FloraG!en!faunawet,!!
tabel!1!

[1]!Inzet!gedragscode!
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Geraadpleegde!literatuur!

Internet!

http://maps.amsterdam.nl/florafauna/!

www.waarneming.nl!

www.natuurloket.nl!!

www.ndff.nl!

!

!

!
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BIJLAGE!I! Hoofdgroenstructuur!Amsterdam!

Ligging!van!het!Beatrixpark!in!de!HoofdgroenG!en!ecologische!structuur!Amsterdam!

Bron:!http://maps.amsterdam.nl/ecopassages/!dd!8!september!2015!

!

!
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BIJLAGE,II, , Verschil,groot,en,klein,glaskruid,

, , ,

Link:&Groot&glaskruid&
Rechts:&Klein&glaskruid&
&
LET&OP:&Zodra&de&ene&
soort&op&de&stand<
plaats&groeit&waar&de&
andere&thuishoort&ne<
men&ze&elkaars&habitus&
aan!!&
&
Aan&vergroeide&schut<
bladeren&is&onder&ster<
ke&vergroting&klein&
glaskruid&van&groot&
glaskruid&te&onder<
scheiden.&Ook&het&
vruchtdragend&bloem<
dek&en&grootte&ver<
schilt.&Dit&is&millime<
terwerk!!
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BIJLAGE,III,, Ideen,voor,versterking,natuurwaarden,,
Do

el
gr

oe
p& Vaatplanten,,insecten,en,ongewervelden,,

zangvogels,,amfibieën,,kleine,zoogdieren,
Vaatplanten,,vogels,,vleermuizen,,insecten,en,
ongewervelden!

Vaatplanten,,insecten,en,ongewervelden,,
vissen,,amfibieën,,reptielen,,watervogels,

Af
be
el
di
ng

&

! ! !

M
aa

tr
eg
el
en
&

1.,Bos,en,struweel,structuurrijker,maken,,
(mantel9!en!zoomvegetaties!toevoegen),

9 Verwijderen!enkele!bomen!(exoten!en!die!
veel!schaduw!of!blad!geven);!boomstammen!
hergebruiken!als!zitplek/houtril!

9 !Deel!van!de!uitheemse!struiken!verwijderen!
(meer!licht!inbrengen)!

9 Inheemse!soorten!planmatig!en!gefaseerd!
afzetten!of!dunnen!en!lokaal!bijplanten!
(meidoorn,!krent,!vuilboom,!sleedoorn)!

9 Kruidlaag!zaaien!en/of!stinzenplanten!
planten!

2.,Toevoegen,bloemI,en,kruidrijk,gras,!
(met!bijen/vlinder!mengsels)!

9 Langs!struweel,!rond!zitplaatsen,!groepen!
bomen!(zie!schets);!effect!van!tussen!
bloemen!zitten!generen!

9 In!bakken!bij!entrees!(met!vergelijkbare!
betonelementen!als!bij!de!speelplekken)!

!

NB.!Aantal!en!standplaats!bomen!opnieuw!
bezien;!kap/dunningsplan!voor!maken!(bvk!
minder!bomen)!

3.,Toevoegen,poel(en),!
(eten,!schuilen!en!voortplanten)!

9 Enkele!kleine!poelen!aanbrengen!in!
kruidenschiereiland!

9 Vrijkomende!grond!gebruiken!als!insecten9!
en!reptielenhellingen!(deels!kaal!zand!
laten)!

!

!
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!

!
Do

el
gr
oe

p&

Vaatplanten,,insecten,en,ongewervelden,,
zangvogels,,amfibieën,,kleine,zoogdieren,

Vaatplanten,,zangvogels,,insecten,en,
ongewervelden!

IJsvogels,

Af
be
el
di
ng

&

! ! !

M
aa

tr
eg
el
en
&

4.,Bloemrijke,plas/drasoever,
(voedsel,!schuilen,!voortplanten),

9 Vormen!aanpassen!aan!bestaande!oevers!
en!paden!en!aan!een!zijde!van!de!
watergang!op!de!zon!beschenen!zijde!

9 Oever!kan!onderbroken!zijn!voor!spelen,!
vissen!e.d!

5.,Vaste,plantenlint/accenten!
(voedsel,!kleuraccenten,!verleiden!het!park!in!
te!gaan)!

9 Accentplekken!met!onderhoudsarme!
nectarhoudende!vaste!planten!
(Lageschaar,!Griffioen,!zie!ook!
http://edepot.wur.nl/164009)!

6.,IJsvogelwand!
(nestgelegenheid)!

9 Oever!geschikt!maken!voor!broedende!
ijsvogels!

! !
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,

1,

1,

1,

2,

2,

Bloemrijke!gras!(zoom!of!
linten,!vorm!op!locatie!
aanpassen!(ook!bij!2)§!

Bos!en!struwelen!!
structuurrijker!maken!!

Poel!(en)!aanbrengen!!Doorzichten!!
IJle!rietzone!

!en!moerasoever!



!
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,

1,

6
1,

Lint!van!nectarplaten!!
(onderhoudsarme!vaste!

planten)!!
4
1,

1,

IJsvogelwand!!

Bloemrijke!gras!of!oever,!
linten,!vorm!op!locatie!

aanpassen!!

Bos!en!struwelen!!
structuurrijker!maken!!

Bloemrijke!!
plas9/drasoever!!
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!

1,

1,
1,

1,

4
1,

4.!Bloemrijke!!
plas9/drasoever!verster9

ken!en!uitbreiden!



!

! !

45!
Natuuronderzoek,
Beatrixpark,!gemeente!Amsterdam!!
definitief!Rapport!

!

1,

Wanneer!hier!een!zoom9
vegetatie!wordt!toege9

voegd;!een!rij!van!de!linde!
verwijderen!!

1,

1,
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