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Voorwoord
Havenbedrijf Amsterdam NV is gebiedsbeheerder en ontwikkelaar in Westpoort
(Westelijk Havengebied). In dit havengebied liggen tal van braakliggende terreinen die
de komende jaren worden ingericht voor bedrijven. Op deze terreinen hebben zich
verschillende soorten orchideeën en beschermde flora en fauna waaronder
broedvogels en de rugstreeppad gevestigd. Bij de ontwikkeling van de terreinen zal
rekening moeten worden gehouden met deze en andere beschermde soorten.
In het kader van de ontwikkeling van Westpoort heeft Havenbedrijf Amsterdam NV in
2007 een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet aangevraagd en
ontvangen (Ministerie LNV Agentschap CITES – FF/75C/2007/0441). In 2012 is een
nieuwe ontheffing verleend voor 10 jaar vanaf 1 jan 2013 (Ministerie EL&I Dienst
Regelingen FF/75C/2012/0055).
Aan de ontheffing zijn voorwaarden verbonden. Eén van de voorwaarden betreft het
jaarlijks, gedurende de periode van de ontheffing, monitoren van rugstreeppad en
orchideeën en de effectiviteit van de uitgevoerde maatregelen.
Havenbedrijf Amsterdam NV heeft Bureau Waardenburg BV gevraagd een rapportage
op te stellen over de resultaten van de monitoring over 2017. Het veldwerk is
uitgevoerd door M. Melchers met medewerking van F. Nordheim, T. van Dijk, M.
Westrik en G. Timmermans. Dit jaar is het wegvangen en verplaatsen van dieren op
het terrein waarvoor een ontheffing in het kader van ‘tijdelijke natuur’ is verkregen
afgerond. Deze werkzaamheden zijn gestart in 2016 waarover eerder is
gerapporteerd. De werkzaamheden liepen door tot het voorjaar van 2017 en de
resultaten daarvan zijn meegenomen in dit rapport.
Het veldonderzoek laat zien dat 2017 een goed jaar was voor moeraswespenorchis,
maar net als in 2016 minder voor rietorchis en bijenorchis.
De rugstreeppad had net als in 2016 duidelijk een minder jaar. De aantallen zijn
vergelijkbaar met 2008. Het aantal dieren dat in Tijdelijke Natuur is weggevangen
geeft aan dat het aantal roepende dieren maar een klein deel is van de plaatselijke
populatie. Het is aannemelijk dat de rugstreeppad zich in Westpoort, ook al is de
activiteit tijdelijk minder, nog steeds goed kan handhaven. De ontwikkeling van het
havengebied sinds 2007 heeft geen negatief effect gehad op de instandhouding van
de rugstreeppad in het havengebied.
Havenbedrijf Amsterdam voldoet met dit rapport en de in 2017 uitgevoerde
maatregelen aan de voorwaarden voor de ontheffing, zowel de reguliere ontheffing als
die voor Tijdelijke Natuur (FF/75C/2009/0068; FF/75C/2016/0417).
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1 Inleiding
1.1

Achtergrond
Havenbedrijf Amsterdam NV is gebiedsbeheerder en ontwikkelaar in Westpoort. In dit
havengebied liggen tal van braakliggende terreinen die de komende jaren worden
ingericht voor bedrijven. De braakliggende terreinen kunnen echter nog jaren
ongestoord blijven liggen. Op deze terreinen in Westpoort hebben zich beschermde
planten en dieren gevestigd waaronder broedvogels, verschillende soorten orchideeën
en de rugstreeppad.
De braakliggende terreinen hebben op basis van tien vigerende bestemmingsplannen
een bestemming bedrijventerrein en liggen verspreid over het gebied van Havenbedrijf
Amsterdam NV. Bij de ontwikkeling van deze terreinen zal rekening moeten worden
gehouden met beschermde soorten.
In het kader van de ontwikkeling van Westpoort heeft Havenbedrijf Amsterdam in
2007 een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet aangevraagd en
verkregen voor de rugstreeppad en drie soorten orchideeën (Ministerie LNV
Agentschap CITES – FF/75C/2007/0441). In 2012 is een nieuwe ontheffing verleend
voor 10 jaar vanaf 1 jan 2013 (Ministerie EL&I Dienst Regelingen FF/75C/2012/0055).
In 2016 is een ontheffing aangevraagd en verkregen voor Tijdelijke Natuur op alle
braakliggende terreinen in beheer van Haven Amsterdam (FF/75C/2016/0417).
Aan de ontheffing zijn voorwaarden verbonden. Een van de voorwaarden betreft het
gedurende de ontheffingsperiode monitoren van rugstreeppad en orchideeën en
effectiviteit van de uitgevoerde maatregelen. De maatregelen zijn in 2007 beschreven
(Smit & Boddeke 2007). Vanaf 2008 wordt jaarlijks gerapporteerd over de effectiviteit
van de uitgevoerde maatregelen. Het voorliggende rapport betreft de verslaglegging
over de ontwikkelingen in 2017.
In de westhoek van Westpoort, langs de Afrikahaven, ligt het terrein Tijdelijke Natuur
waarvoor in het kader van ‘tijdelijke natuur’ een eerste ontheffing is verkregen. Dit
terrein wordt in de winter 2017-2018 ingericht. In 2017 is het wegvangen en
verplaatsen van dieren afgerond, deze resultaten zijn in dit rapport meegenomen.

1.2

Verantwoording situatie 2017
Het veldwerk is uitgevoerd door Martin Melchers in opdracht van Haven Amsterdam.
In 2017 is medewerking verleend door Teun van Dijk, Fred Nordheim, Merel Westrik
en Geert Timmermans. In 2016 en 2017 zijn in het kader van de zorgplicht
rugstreeppadden en orchideeën op het terrein Tijdelijke Natuur verplaatst naar een
natuurzone. Over de resultaten van 2016 is apart gerapporteerd, een samenvatting
van deze actie inclusief de resultaten over 2017 is opgenomen in dit rapport.
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Op zeven locaties in het Noordzeekanaal zijn in 2016 rifkorven geplaatst, waaronder
ook in Westpoort. Daarvan zijn er twee in 2017 gemonitord, één locatie bij de
vispassage Halfweg en één vispassage Noorder IJplas. Hierover is apart
gerapporteerd (Bergsma & Spruijt, 2017; Spruijt et al., 2017). Een samenvatting van
de resultaten is opgenomen in dit rapport.
Gedurende het gehele veldseizoen is het havengebied Westpoort regelmatig bezocht.
De bezoeken waren in 2017 frequent, vaak meerdere keren per week gecombineerd
met andere werkzaamheden:
februari
wekelijks
juni
wekelijks
maart
dagelijks
juli
wekelijks
april
dagelijks
augustus
wekelijks
mei
wekelijks
september
wekelijks
Maandelijks zijn avondbezoeken uitgevoerd om kooractiviteit van rugstreeppad in
kaart te brengen. Tevens is het gebied in het kader van andere activiteiten regelmatig
bezocht en zijn waarnemingen meegenomen. De bezoekfrequentie is in 2017
daardoor net als in voorafgaande jaren relatief hoog geweest. Bij deze bezoeken zijn
ook de broedvogels en andere natuurwaarden in kaart gebracht. Eens in de vijf jaar
worden orchideeën gebiedsdekkend geteld. In 2017 is dit niet uitgevoerd.

Figuur 1.1

Onderzoeksgebied Westpoort (donkergeel is braakliggend terrein, cirkel is Tijdelijke
Natuur).
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2 Resultaten 2017
2.1

Algemeen
In het jaar 2017 zijn weer veel moeraswespenorchissen waargenomen. De bijenorchis
en rietorchis zijn in beduidend lagere aantallen waargenomen dan in topjaren als 2013
en 2014.
In 2013 en 2014 is een telling uitgevoerd van alle bekende groeiplaatsen van de
rietorchis, moeraswespenorchis en bijenorchis en zijn vele kilometers greppel
gecontroleerd op groeiplaatsen voor orchideeën. Greppels bieden kansen voor
duurzame groeiplaatsen omdat ze deel uitmaken van de openbare ruimte.
Groeiplaatsen zijn dit jaar niet integraal geteld maar de aantallen zijn globaal geschat.
Greppels zijn niet allemaal meegenomen.
Langs de Afrikahaven zijn alle drie de soorten orchideeën aangetroffen op de nog
ruimschoots aanwezige braakliggende terreinen. De soorten hebben zich hier de
laatste jaren goed gevestigd.
De rugstreeppad was op diverse locaties in Westpoort te horen, vooral in het westen.
Het voorjaar en begin van de zomer was net als in 2015 en 2016 droog en relatief
koud.

Foto

8

Braakliggend terrein langs de Accraweg met natte laagtes.

2.2

Rietorchis

Figuur 2.1

Vindplaatsen rietorchis met indicatieve aantallen 2017.

Locaties met groeiplaatsen van rietorchis in 2017 zijn weergegeven in figuur 2.1. Het
afgelopen jaar zijn er in Westpoort net als in 2016 geen grote groeiplaatsen met
rietorchissen meer aangetroffen. De grootste aantallen komen, net als in
voorafgaande jaren, nog steeds voor op braakliggende terreinen ten noordoosten van
Amerikahaven. Het gaat hier om groeiplaatsen met enkele honderden exemplaren,
groeiplaatsen met duizenden exemplaren zijn de laatste jaren niet meer gezien.
De orchideeën komen bij Afrikahaven onder andere voor op de afgevlakte sloottaluds.
Het beleid om met het beheer de oevers van de kilometers lange afwateringsgreppels
jaarlijks te maaien en het maaisel af te voeren, waarborgt in deze smalle stroken dat
de voorwaarden voor duurzame groeiplaatsen voor orchideeën in het havengebied
aanwezig zijn. De rietorchis profiteert hiervan.
Het beheer van de braakliggende terreinen bestaat uit maaien na de bloei van de
orchideeën en laten liggen van het maaisel. In het veld valt op dat slechts geringe
hoogte verschillen, ontstaan doordat bijvoorbeeld ergens een weg is uitgegraven,
meteen een grote concentratie van planten op de iets dieper gelegen delen laat zien.
Het aantal groeiplaatsen met rietorchis is sinds 2007 sterk toegenomen, maar is in
2017 met 26 locaties lager dan 2013-2014 (zie figuur 2.2). In deze jaren zijn
orchideeën intensief geteld met relatief veel kleine groeiplaatsen als resultaat. Dit jaar
zijn twee groeiplaatsen met meer dan 500 exemplaren aangetroffen, groeiplaatsen
met meer dan 1000 exemplaren zijn niet gevonden.
Er zijn in 2017 rietorchissen verplaatst van Petroleumhavenweg en van Tijdelijke
Natuur naar braakliggend terrein langs Westpoortweg.
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Figuur 2.2

Ontwikkeling aantal groeiplaatsen rietorchis 2007 - 2017.

Foto

Langs de Accraweg - Ruijgoordweg zijn oevers afgevlakt voor orchideeën.

2.2 Moeraswespenorchis

Figuur 2.3

Vindplaatsen moeraswespenorchis 2017 met indicatieve aantallen.

Locaties met groeiplaatsen van moeraswespenorchis in 2017 zijn weergegeven in
figuur 2.3. Het afgelopen jaar zijn er net als in voorgaande jaren vooral in het centrale
deel van Westpoort groeiplaatsen met moeraswespenorchis aangetroffen. De grootste
groeiplaatsen (5.000 - 8.000 exemplaren) lagen net als in 2016 ten noorden en zuiden
van de Santoriniweg. De aantallen in het westelijk deel van het havengebied zijn ten
opzichte van vorig jaar toegenomen.

Moeraswespenorchis
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Figuur 2.4

Ontwikkeling aantal groeiplaatsen moeraswespenorchis 2007 - 2017.
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Het aantal groeiplaatsen met moeraswespenorchis sinds 2007, schommelde tot en
met 2012 rond de 5 locaties (figuur 2.4). Het jaar 2017 ligt met 8 locaties onder het
niveau van de topjaren 2013 - 2016. Dit zal voor een deel het gevolg zijn van de
intensieve inventarisatie van greppels in 2014. Het totale aantal exemplaren is echter,
net als in 2016, met zo’n 18.000 exemplaren hoog. Dit is te danken aan de extreem
rijke groeiplaatsen bij de Santoriniweg. Er zijn in 2017 geen moeraswespenorchissen
verplaatst.

2.3

Bijenorchis

Figuur 2.5

Vindplaatsen bijenorchis 2017 met aantallen exemplaren.

Locaties met groeiplaatsen van bijenorchis in 2017 zijn weergegeven in figuur 2.5. De
bijenorchis wordt sinds 2007 in kleine aantallen aangetroffen en is vanaf 2013 sterk
toegenomen. Zowel het aantal vindplaatsen is toegenomen als de aantallen per
vindplaats, met één vindplaats van meer dan 600 exemplaren in 2014. Dit jaar, 2017,
zijn geen vindplaatsen met aantallen van meer dan 100 exemplaren aangetroffen.
Het aantal groeiplaatsen met bijenorchis schommelde van 2007-2013 rond de 4-5
locaties per jaar met uitzonderingen in de teljaren 2010 en 2013 (figuur 2.6). In het
intensieve teljaar van 2014 is het aantal groeiplaatsen spectaculair gestegen tot ruim
30 met enkele grote groeiplaatsen. Het aantal groeiplaatsen lijkt te stabiliseren rond
de 10 locaties. In 2017 bedroeg het aantal groeiplaatsen 11. Grote groeiplaatsen met
meer dan 100 exemplaren zijn net als in 2015 dit jaar niet aangetroffen.
Er zijn in 2017 geen bijenorchissen verplaatst.
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Figuur 2.6

Ontwikkeling aantal groeiplaatsen bijenorchis 2007 - 2017.

Foto

Terrein langs de Santoriniweg, vanouds een vindplaats voor orchideeën.

Overige orchideeën
Dit jaar zijn naast de eerder genoemde orchideeën, de brede wespenorchis en één
groeiplaats van grote keverorchis gezien. Er zijn dit jaar geen andere orchideeën
gezien. De terreinen uit 2014 met groeiplaatsen van hondskruid, vleeskleurige orchis
zijn niet ontwikkeld, maar de orchideeën zijn hier sinds 2014 niet meer aangetroffen.
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Hondskruid is in Westpoort in 1990 voor het eerst op twee plaatsen aangetroffen. Met
uitzondering van de brede wespenorchis lijken deze soorten incidenteel voor te komen
en is er vooralsnog geen sprake van duurzame populaties binnen Westpoort.

2.4

Rugstreeppad
De ligging van vindplaatsen met waarnemingen is weergegeven in figuur 2.8.

Figuur 2.8

Vindplaatsen rugstreeppad 2017.

De kooractiviteit betrof dit jaar net als in voorgaande jaren (vanaf 2012) weer
overwegend kleine aantallen roepende dieren. Gestuwde kooractiviteit, met grote
aantallen dieren, is sinds 2010 niet meer waargenomen. Tijdelijke Natuur vormde
hierop een uitzondering waar het grootste koor is geschat op 20-30 roepende dieren.
In 2016 is gestart met het wegvangen en verplaatsen van dieren in het kader van de
ontwikkeling van het terrein. Ook in 2017 zijn hier weer dieren aangetroffen en konden
deze worden weggevangen (zie par. 2.5). Het totaal aantal vindplaatsen was met 13
vergelijkbaar met 2016 (figuur 2.8).
De spreiding van vindplaatsen verschilt met eerdere jaren, waar deze tot 2016 weinig
leek te variëren. Rond de Afrikahaven en Amerikahaven liggen van oudsher de
meeste vindplaatsen in het noordelijk deel van het havengebied. Het aantal rond
Amerikahaven lijkt af te nemen. Rond Aziëhaven is weinig activiteit vastgesteld en ook
bij Petroleumhaven zijn geen dieren meer gehoord. Ten oosten van Westhaven
worden dan ook rugstreeppadden nauwelijks nog aangetroffen. In het uiterste oosten
bij Minervahaven zijn nog steeds dieren aanwezig.
Een van de oorzaken voor het teruglopen van de activiteit kan samenhangen met de
afhankelijkheid van oudere poelen in het oostelijk deel van het havengebied. Poelen
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die hier jaren geleden nog succesvol waren worden de laatste jaren, ook als de
vegetatie is verwijderd, nauwelijks meer door rugstreeppadden gebruikt. Het rigoureus
schonen van de poelen inclusief de waterbodem kan het gebruik mogelijk weer
stimuleren. Een alternatief kan het graven van een nieuwe poel zijn, waarmee de
oude gedempt kan worden.
Het aantal wateren met activiteit van rugstreeppadden sinds 2007 is weergegeven in
figuur 2.9. De klasse-indeling is ontleend aan het NEM-meetnet van RAVON
(Groenveld et al. 2011). Klasse 1 betreft waarnemingen van één of enkele dieren,
klasse 2 betreft koortjes van rond de 10 roepende mannetjes, meerdere eisnoeren of
veel larven, klasse 3 betreft koortjes van tientallen dieren, veel eisnoeren of massale
aanwezigheid van larven. Het aantal wateren varieert van 12 tot 27 wateren in 2013
en 2015. In 2016 en 2017 is de rugstreeppad in 13 wateren aangetroffen,
vergelijkbaar met 2008. Het aantal wateren is deels afhankelijk van de hoeveelheid
neerslag (tijdelijk waterhoudende greppels en plassen). Het voortplantingssucces kan
van jaar tot jaar variëren. In de droge zomers, zoals in 2010 en 2011, vallen veel
voortplantingslocaties vroegtijdig droog. In natte zomers kunnen deze tijdelijke
wateren juist zeer succesvol zijn. Het voorjaar en begin van de zomer van 2017 was
relatief droog en koud wat mede een reden kan zijn voor het gering aantal locaties
met activiteit van rugstreeppadden.

Rugstreeppad
Aantal vindplaatsen

30
25
20
15

klasse 3 (zeer algemeen)

10

klasse 2 (algemeen)
klasse 1 (enkele dieren)

5
0

Jaar
Figuur 2.9

Ontwikkeling aantal voortplantingslocaties rugstreeppad 2007 – 2017 (klasseindeling zie Groenveld et al. 2011).

In 2010 zijn in het kader van een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam per
poel schattingen gedaan van aantallen dieren, eisnoeren en/of larven. Op basis van
deze gegevens is de totale omvang van de populatie in Westpoort in 2010 geschat op
233 volwassen dieren (MacLeod 2011). Dit aantal van 233 volwassen dieren is
gebaseerd op 76 waargenomen en getelde dieren, aangevuld met tellingen en
schattingen van eisnoeren en larven op locaties waar geen roepende dieren werden
gehoord (MacLeod 2011).
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Voor 2011 en 2012 zijn geen totaal schattingen gedaan. In 2012 zijn circa 185 dieren
gehoord (Smit & Melchers 2012), wat overeenkomt met een populatie met een orde
van grootte van 400 volwassen dieren. In 2013 is het totaal aantal dieren bij
voortplantingswateren geschat op minimaal 260 dieren (Smit & Melchers 2013). De
schatting voor 2014 gaf een vergelijkbaar aantal dieren (Smit & Melchers 2014). In
2015 lag het aantal in de orde van grootte van 200-250 dieren, op grond van alleen
roepende dieren. In 2016 zijn de aantallen op basis van de waarnemingen geschat op
minimaal 250-350 volwassen dieren (Smit & Melchers 2016a). De aantallen in 2017
zijn vergelijkbaar met 2016.

Foto

Greppel aan de Siciliëweg, voortplantingsplek voor rugstreeppadden.

De werkelijke aantallen dieren zullen hoger liggen omdat er locaties zijn waar geen
roepende dieren worden gehoord maar wel voortplanting is. Ook lijkt een deel van de
volwassen dieren niet aan de voortplanting mee te doen. In Tijdelijke Natuur bestond
de kooractiviteit de laatste jaren uit maximaal 30 roepende dieren. In 2016 zijn er
echter 216 volwassen dieren weggevangen en verplaatst (Smit & Melchers 2016b).
Daar zijn dit jaar nog zo’n 64 volwassen dieren bijgekomen, waarmee het totaal op
een kleine 300 dieren komt. Dit betekent dat het werkelijke aantal dieren beduidend
hoger is dan op basis van kooractiviteit, larven en eisnoeren wordt geschat. Als
Tijdelijke Natuur indicatief is voor andere locaties in Westpoort schommelt de
populatie in het havengebied rond zo’n 1.000 volwassen dieren.
De geschatte aantallen op basis van kooractiviteit, eisnoeren en larven moeten dan
ook beschouwd worden als schattingen van de minimale populatieomvang.
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Populatie netwerk
De jaarlijkse tellingen en schattingen geven een globale indruk van de populatie
ontwikkeling in Westpoort. De rugstreeppad is echter bij uitstek een soort die van
populatie netwerken profiteert. Dat wil zeggen dat tussen de wateren onderling veel
uitwisseling kan zijn en dat de dieren tijdelijke wateren goed weten te benutten als
deze binnen bereik liggen. Voor het voortbestaan op lange termijn is een netwerk van
voortplantingswateren nodig dat onderling bereikbaar is en dat jaarlijks met tijdelijke
wateren in omvang kan fluctueren. In bijlage 1 is een methode beschreven om
dergelijke netwerken te analyseren.
De samenhang in het netwerk aan voortplantingswateren over de periode 2007 –
2017 varieert. Het beschikbare netwerk aan voortplantingswateren is robuust en blijkt
niet afhankelijk van enkele centraal gelegen voortplantingswateren (Bijlage 1 en 2).
Saura en Pascual-Hortal (2007) hebben de index ‘PC’ opgesteld die zowel rekening
houdt met de hoeveelheid beschikbare habitat - in Westpoort het aantal
voortplantingswateren - als de samenhang ertussen in de vorm van de kans op
uitwisseling tussen de poelen. De kans op uitwisseling is berekend met behulp van
GIS op basis van de afstand tussen de poelen en de weerstand van het
onderliggende landschap (Bijlage 1). Toegepast op Westpoort (figuur 2.10) geeft dit
aan dat de samenhang in het netwerk in 2010 een dip vertoonde; er was dat jaar een
beperkt aantal poelen en greppels geschikt. Deze samenhang is de jaren erna weer
hersteld. Dit komt mede door nieuwe wateren in het oosten van Westpoort. De laatste
twee jaar is hier weer weinig activiteit waargenomen, waardoor de index weer
afneemt. Tijdelijke wateren die in de periode 2007-2017 alleen incidenteel gebruikt
zijn, zijn niet meegenomen.
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Figuur 2.10 Ontwikkeling van de PC-index voor voortplantingswateren van de rugstreeppad in
Westpoort 2007 – 2017 (Saura en Pascual-Hortal 2007).
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2.5

Tijdelijke natuur
Met de ontwikkeling van Tijdelijke Natuur is eind 2017 gestart, daarom zijn in het
kader van de zorgplicht planten en dieren verzameld en verplaatst. Voor een verslag
van deze werkzaamheden wordt verwezen naar Smit & Melchers (2016b).
Het jaar 2016 was een goed jaar voor de rugstreeppad in Tijdelijke Natuur. Dat blijkt
uit het hoge aantal van 216 volwassen dieren en de vele subadulten dat in Tijdelijke
Natuur is weggevangen. Daarnaast zijn er zo’n 20 eisnoeren verplaatst, ruim 1086
juveniele dieren en enkele duizenden larven (Smit & Melchers 2016b). In 2017 zijn
hier nog 64 volwassen dieren en zo’n 150 juveniele dieren bijgekomen.
In 2016 zijn eveneens exemplaren van rietorchis en bijenorchis verplaatst en is
begonnen met het vangen en verplaatsen van rosse woelmuis (Smit & Melchers
2016b). Het vangen en verplaatsen van muizen is in de winter doorgegaan, de dieren
zijn losgelaten in het Atlaspark. Tevens is van het gekapte hout net buiten het terrein
Tijdelijke Natuur een grote takkenhoop voor kleine zoogdieren aangelegd. Bij controle
met inloopvallen dit jaar bleek hier een hoge dichtheid aan rosse woelmuizen voor te
komen.

Foto
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Waterplas Tijdelijke Natuur, het terrein wordt in 2018 ingericht voor havenactiviteit.

Foto

Tijdelijke Natuur, de begroeiing op het terrein is verwijderd in verband met de
inrichting in 2018 als haven.

Foto

Braakliggend terrein aan de Oceaanweg; vanaf 2017 vormen braakliggende
terreinen onderdeel van Tijdelijke Natuur.
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2.7

Overige waarnemingen
Op een aantal plekken hebben oeverzwaluwen gebroed, bij Tijdelijke Natuur en op
terrein aan de oostkant van Afrikahaven (figuur 2.12). Het totaal aantal bedroeg in
2017 83 paar, een aantal dat vergelijkbaar is met eerdere jaren (figuur 2.13). Een
overzicht van andere broedvogels in het gebied is opgenomen in bijlage 3.

Figuur 2.12 Ontwikkeling aantal broedparen oeverzwaluw 2007 – 2017.
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Figuur 2.13 Ontwikkeling aantal broedparen oeverzwaluw 2007 – 2017.
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Foto

2.8

Braakliggend terrein aan de Ruijgoordweg met grondwallen die worden gebruikt
door oeverzwaluwen.

Rifkorven vispassages Halfweg en Noorder IJplas
In 2016 zijn op 7 locaties in het Noordzeekanaal rifkorven aangebracht, in totaal 45
stuks. In 2017 zijn de locaties bij het visgemaal bij Halfweg en Noorder IJplas met
videomonitoring gevolgd (Bergsma & Spruijt, 2017; Spruijt et al., 2017).
Doel van de rifkorven is het bieden van schuilhabitat voor juveniele (en kleine) vissen.
Het gebruik van de korven is in voorjaar en najaar geïnventariseerd met behulp van
onderwatercamera’s.
Bij de korven is zowel zeevis als zoetwatervis te vinden. Er zijn 6 vissoorten
waargenomen bij de rifkorven bij Halfweg: aal, baars, kolblei/brasem, bot, kabeljauw,
pos. Het zijn vooral de juveniele vissen die zich verplaatsen over het oppervlak van de
rifkorf of door de gaten zwemmen. De jonge vissen gebruiken de korven met de
begroeiing erop als schuilgebied tegen predatoren als baars en kabeljauw.
Bij Noorder IJplas zijn 7 vissoorten aangetroffen, 95 % van de waarnemingen betrof
juveniele baars. Andere soorten zijn zeebaars, rivierprik, snoekbaars, driedoornige
stekelbaars, blankvoorn, kolblei/brasem.
Naast vissen zijn er veel wolhandkrabben en aasgarnalen aanwezig op en om de
rifkorven, deze soorten foerageren vooral op de korven. De korven liggen 1 jaar op
locatie en verwacht wordt dat de begroeiing op de rifkorven, en daarmee de
betekenis, nog toe zal nemen (Bergsma & Spruijt, 2017; Spruijt et al., 2017).

21

3 Knelpunten en calamiteiten
3.1

Knelpunten en maatregelen
Orchideeën
In 2016 zijn groeiplaatsen van orchideeën verplaatst van Tijdelijke Natuur en
Petroleumhavenweg. Exemplaren zijn met ruime grond uitgestoken en verplaatst naar
locaties aan de Nieuwe Hemweg en Aziëhavenweg.
Het overgrote deel van de groeiplaatsen voor orchideeën staat op nog uitgeefbare
terreinen. In 2014 en 2015 zijn delen van de nu groen ingerichte openbare ruimte
ingericht als groeiplaatsen voor orchideeën. Dit is uitgevoerd door het vergroten van
de taluds langs de afwateringsgreppels door deze flauwer te laten verlopen. In 2015
en 2016 hebben deze locaties zich ontwikkeld als groeiplaatsen voor met name
rietorchis.
Rugstreeppad
In 2016 is sprake van zo’n 16 poelen, greppels of andere voortplantingswateren.
Conform de ontheffing dienen per deelgebied 3 tot 5 geschikte voortplantingswateren,
in totaal in geheel Westpoort 13 duurzame voortplantingslocaties, gerealiseerd te
worden. Dit is inclusief recent aangelegde poelen. Met het huidige aantal, deels
tijdelijke, wateren wordt aan deze voorwaarde voldaan.
Vleermuizen
In 2014 is gestart met het aanbrengen van vleermuiskasten om het huidige beperkte
aanbod aan verblijfplaatsen te verruimen. Het verruimen van het aanbod heeft tot doel
vleermuizen meer kansen te bieden op vestiging in het havengebied. In het kader van
lopende procedures met betrekking tot ontheffingsaanvragen t.b.v. vleermuizen en
Tijdelijke Natuur is het plaatsen van nieuwe kasten voorlopig opgeschort.

3.2

Maatregelen ter voorkoming van calamiteiten
Het terrein aan de Petroleumhavenweg wordt in 2017 uitgegeven. Hieraan
voorafgaande zijn tientallen kleine watersalamanders gevangen en verplaatst naar de
Aziëhavenweg. Ook zijn larven van de rugstreeppad gevangen en naar deze plek
verplaatst. Volwassen dieren waren er weinig en konden niet gevangen worden.
Voorafgaande aan de uitgifte zijn tientalen rietorchissen en bijenorchissen verplaatst
naar de strook langs de Nieuwe Hemweg die daarvoor geschikt was gemaakt.
Het grootste deel van beide orchissoorten is naar de natuurstrook langs de
Aziëhavenweg verplant.
Om het talud van de flauw aflopende oever van de watergang in de natuurstrook
Aziëhavenweg vrij van bomen te houden zijn afgelopen jaar twee keer vrijwilligers
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onder leiding van Martin Melchers bezig geweest met het handmatig uittrekken van
zaailingen van bomen om bos vorming tegen te gaan.
Het betrof een verwijdering van enige duizenden zaailingen van vooral wilg en abeel.
Deze beheer maatregel zal voorlopig jaarlijks herhaald moeten worden.
Dit is noodzakelijk om zowel de groeiplaats voor verplaatste orchideeën geschikt te
houden als het biotoop voor de hier massaal naar toe verplaatste rugstreeppadden.
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4 Conclusie en aanbevelingen
4.1

Algemeen
De ontwikkeling van Westpoort in 2017 heeft geen negatief effect gehad op de
instandhouding van rietorchis, moeraswespenorchis en bijenorchis. Ook de
rugstreeppad blijkt zich goed te handhaven. De ontwikkeling van het havengebied
sinds 2007 heeft geen negatief effect gehad op de instandhouding van de
rugstreeppad. Rietorchis, bijenorchis en rugstreeppad in Tijdelijke Natuur zijn in 2016
verplaatst in verband met de voorgenomen ontwikkeling van het terrein in 2017. Ook
in 2017 zijn nog rugstreeppadden in Tijdelijke Natuur verplaatst naar elders.
Havenbedrijf Amsterdam NV voldoet met dit rapport en de in 2013 – 2017 uitgevoerde
maatregelen aan de voorwaarden voor de ontheffing, zowel de reguliere ontheffing als
die voor Tijdelijke Natuur.

4.2

Orchideeën
Het afgelopen jaar, 2017, was een goed orchideeënjaar voor moeraswespenorchis.
Bijenorchis en rietorchis zijn in relatief lage aantallen aangetroffen. De aantallen zijn
echter over de gehele monitoringsperiode vanaf 2007 nog steeds hoog.
De ontwikkeling van Westpoort in 2017 heeft geen negatief effect gehad op de
instandhouding van rietorchis, moeraswespenorchis en bijenorchis in het
havengebied. De rietorchis profiteert van het beheer en van de afgevlakte sloottaluds.
Concentraties van planten zijn te vinden op plekken waar het maaiveld is vergraven
en verlaagd, waardoor kleine hoogteverschillen zijn ontstaan. Aanbevolen wordt om
bermen, kabels en leidingenstroken en andere voor rietorchis geschikte terreinen van
geringe hoogteverschillen te voorzien, waardoor de variatie in groeiplaatsen toeneemt
maar het beheer praktisch mogelijk blijft.
Voor de moeraswespenorchis en bijenorchis is meer kennis nodig over de abiotische
omstandigheden voor groeiplaatsen in het veld om adequate maatregelen voor
toekomstige groeiplaatsen te kunnen nemen. Aanbevolen wordt voor een aantal van
de huidige locaties de abiotische omstandigheden (bodem, beheer, ligging maaiveld
t.o.v. grondwaterstand) in kaart te brengen.

4.3

Rugstreeppad
De rugstreeppad is in 2017 weer op plaatsen waargenomen waar hij in voorgaande
jaren is gezien, in het centrum en oosten is de activiteit minder dan in voorafgaande
jaren. Het totaal aantal locaties was vergelijkbaar met 2016 en daarmee lager dan in
voorgaande jaren.
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In 2017 hebben zich met betrekking tot de ontwikkeling van braakliggend terrein geen
knelpunten van betekenis voorgedaan. Hoewel de activiteit minder is dan een aantal
jaren geleden kan de rugstreeppad zich in Westpoort nog goed handhaven. Het is
daarbij van belang dat het aantal voortplantingsplaatsen op peil blijft, met name in het
centrum en oosten van Westpoort.
De ontwikkeling van Westpoort in 2017 heeft geen negatief effect gehad op de
instandhouding van de rugstreeppad in het havengebied. De staat van instandhouding
van de havenpopulaties is momenteel nog stabiel, maar onderhoud aan
voortplantingswateren of aanleg van nieuwe wateren zal nodig zijn om de oude
wateren te vervangen.
Aanbeveling
In het centrale deel van Westpoort liggen (nog) weinig voortplantingslocaties. In 2017
zijn hier twee nieuwe poelen aangelegd. Het aantal mogelijkheden voor extra poelen
is hier vooralsnog beperkt. Aanbevolen wordt enkele bestaande ‘oude’ poelen, die tot
voor enkele jaren terug goed gebruikt werden, rigoureus te schonen dan wel te
vervangen door nieuwe poelen.

4.4

Overige soorten
Voor zover bekend hebben zich in 2017 met betrekking tot broedvogels en andere
beschermde soorten geen knelpunten van betekenis voorgedaan.
In de afgelopen jaren zijn waarnemingen van andere soorten dan orchideeën en
rugstreeppad stelselmatig meegenomen.
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Bijlage 1 Bepalen duurzaamheid
rugstreeppad in Westpoort
Monitoring en instandhouding
Vanaf 2007 worden de rugstreeppadden in Westpoort nu gemonitord. Deze monitoring
is met name gericht op het jaarlijks in kaart brengen van de voortplantingswateren en
gebruik van nieuw aangelegde wateren. De methodiek sluit aan bij die van het
landelijke Meetnet Amfibieën van RAVON onderdeel van het Netwerk Ecologische
Monitoring.
Uit de monitoring in Westpoort blijkt dat de rugstreeppad een goed gebruik maakt van
nieuw gegraven poelen, maar ook van tijdelijke wateren, waterhoudende greppels en
slootjes. Nieuw gegraven poelen verliezen na enkele jaren hun functie o.a. als gevolg
van rietontwikkeling. De locaties met voortplantingsactiviteit wisselen van jaar tot jaar
en ook de aantallen dieren op locaties die meerdere jaren worden gebruikt kunnen
sterk wisselen.
Het havengebied heeft een dynamisch karakter, braakliggende terreinen worden
ontwikkeld en het aanbod aan geschikte wateren kan in aantal en locaties van jaar tot
jaar wisselen. Dit geeft geen eenduidig beeld van de duurzaamheid van de populatie
op lange termijn. Voor het bepalen van de duurzaamheid van populaties in dergelijke
dynamische situaties zijn voor zover bekend geen kwantitatieve methodieken
beschikbaar. De NEM methodiek is gebaseerd op aantallen en geeft inzicht in
landelijke en regionale trends, maar geeft geen uitspraken over de duurzaamheid van
netwerkpopulaties zoals die kenmerkend zijn voor amfibieën.
Gunstige staat van instandhouding - definitie
De Habitatrichtlijn streeft naar een gunstige staat van instandhouding van soorten en
habitats. Voor soorten als de rugstreeppad wordt de ‘staat van instandhouding’ als
‘gunstig’ beschouwd wanneer:
• -uit populatie-dynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds
een levensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij
voorkomt, en dat vermoedelijk op lange termijn zal blijven, en
• -het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen
afzienbare tijd lijkt te zullen worden, en
• -er een voldoende groot habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan
om de populaties van die soort op lange termijn in stand te houden.
Deze bijlage geeft een aanzet voor een aanpak om inzicht te krijgen hoe de
duurzaamheid van de populatie gekwantificeerd kan worden. De drie hierboven
genoemde stappen zijn daarvoor als uitgangspunt genomen.
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MVP als maat voor een levensvatbare populatie
Monitoring van de rugstreeppad in Westpoort is gebaseerd op de NEM-methodiek en
is met name erop gericht om veranderingen in het verspreidingsbeeld binnen het
havengebied te volgen. In 2010 is éénmalig een schatting gegeven van het totale
aantal volwassen dieren in Westpoort op basis van tellingen van roepende dieren,
eisnoeren en larven. De populatie is dat jaar geschat op minimaal 233 dieren[1]. De
erop volgende jaren lagen de aantallen hoger. Op basis van waarnemingen bij
voortplantingswateren bedraagt het aantal volwassen dieren in Westpoort minimaal
200-300 dieren, het werkelijk aantal zal uit enkele honderden dieren bestaan (zie dit
rapport paragraaf 2.4).
Wat is het minimum aantal dieren dat voldoende is voor een levensvatbare populatie?
Binnen de natuurbescherming zijn vuistregels opgesteld voor de minimale omvang
waarbij populaties nog als levensvatbaar worden beschouwd; de kleinste
levensvatbare populatie (minimum viable population - MVP). De omvang voor een
kleinste levensvatbare populatie is een schatting van het aantal individuen dat nodig is
om over een bepaalde periode (100 jaar) een hoge overlevingskans te hebben. De
originele definitie van MVP is ‘het kleinste aantal individuen dat nodig is om in haar
natuurlijke omgeving te kunnen voortbestaan’[2].
MVP’s kunnen worden berekend op basis van de ‘effectieve populatie’, dat wil zeggen
het aantal volwassen dieren dat jaarlijks aan de voortplanting deelneemt. Deze MVP’s
kunnen tussen soorten sterk variëren[3,4]. Vuistregels geven voor de MVP een omvang
van 50 individuen om inteelt te voorkomen en 500 individuen voor een genetisch
duurzame populatie. Een reële MVP zal in de praktijk een veelvoud van deze
theoretische MVP zijn omdat niet alle dieren (succesvol) aan de voortplanting
deelnemen en generaties overlappen[5]. De rugstreeppad is hierop geen uitzondering.
In de literatuur wordt er van uitgegaan dat de verhouding tussen de 50/500 regel en
reëel meetbare populaties sterk varieert maar gemiddeld 1:10 bedraagt. Duurzame
populaties hebben dan een reële omvang in de orde van grote van duizenden dieren [37].
Lehmkuhl (1984) geeft een eenvoudig stappenplan voor het berekenen van een MVP
voor een soort, uitgaande van een effectieve populatie van 50. Toegepast op de
rugstreeppad betekent dit een MVP in de orde van grootte van minimaal 300 dieren [5].
Dit kan beschouwd worden als het minimum aantal dieren voor geïsoleerde populaties
die langdurig (tientallen jaren) op zichzelf moeten kunnen voortbestaan.
De rugstreeppadden populatie van Westpoort is geen langdurig geïsoleerde populatie.
Zo komen rugstreeppadden ook voor in het aangrenzende Westerpark, de
Eendrachtpolder en Osdorperpolder (www.amsterdam.nl). Vergelijken we de MVP van
300 dieren met het aantal dieren in Westpoort dan betekent dit dat de populatie van
200-300 dieren in Westpoort mogelijk te klein is om zichzelf op lange termijn (100 jaar)
te kunnen handhaven. In samenhang met de populaties in aangrenzende gebieden is
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echter sprake zijn van een voldoende grote populatie. Rekening houdend met een
deel van de populatie dat zich aan waarneming onttrekt lijkt de populatie duurzaam.
Voor een duurzame populatie is uitwisseling met populaties uit de regio wel ook een
noodzakelijke randvoorwaarde. Dit ligt voor de hand, amfibieën als de rugstreeppad
zijn niet gebaat bij geïsoleerde populaties, maar bestaan uit netwerken van grote en
kleine populaties waartussen onderling contact mogelijk moet zijn. Dergelijke
‘metapopulaties’ bestaan uit lokale en regionale netwerken op verschillende
schaalniveaus. Binnen dergelijke netwerken kunnen ook (zeer) kleine lokale
populaties belangrijk zijn voor de duurzaamheid van het geheel[8]. Zij kunnen een
belangrijke rol spelen als stapsteen tussen delen van het gehele netwerk. Een
voorbeeld van een dergelijke populatie is de recente vestiging in Minervahaven.
In de huidige situatie vormt de populatie van Westpoort een levensvatbare component
van de natuurlijke habitat in het havengebied. Of dit ook in de toekomst zo zal blijven
is mede afhankelijk van de ontwikkelingen in de regio. De omvang van het aantal
dieren in Westpoort ligt rond de MVP. Dit betekent dat bij een toename van deze
omvang de populatie minder afhankelijk zal zijn van de ontwikkelingen buiten
Westpoort.

Trend natuurlijk verspreidingsgebied
Het is een gegeven dat het ‘natuurlijke verspreidingsgebied’ van de rugstreeppad in
Westpoort de komende jaren als gevolg van de ontwikkeling van bedrijventerreinen af
zal nemen. Westpoort maakt deel uit van het grotere verspreidingsgebied van de
rugstreeppad in en rond Amsterdam. Door de huidige verspreiding die loopt van
Tijdelijke Natuur in het westen tot Minervahaven in het oosten te waarborgen kan
Westpoort een bijdrage leveren aan de instandhouding van het ‘natuurlijke
verspreidingsgebied’ van de rugstreeppad in en rond Amsterdam.
Voldoende groot habitat
Hoewel het oppervlak braakliggend terrein de komende jaren verder af zal nemen,
bieden tijdelijk braakliggende terreinen kansen voor de rugstreeppad. Een kleine
populatie rugstreeppadden heeft het in het uiterste westen gelegen terrein Tijdelijke
Natuur in korte tijd in gebruik genomen en weet zich daar nu een aantal jaar goed te
handhaven. Ook de huidige bedrijventerreinen zullen deel uitmaken van het
leefgebied van de rugstreeppad. Er komen niet alleen poelen en overhoekjes voor die
voldoen aan de biotoopeisen van de rugstreeppad, ook de rond grote olieterminals
aanwezige kades met kort gras zullen een functie hebben als landbiotoop. Verder
maak het openbare groen en de kabels en leidingstroken deel uit van het leefgebied
voor de rugstreeppad. Rugstreeppadden in Westpoort blijken nieuw gegraven wateren
snel, soms kort (hetzelfde jaar) na aanleg, te ontdekken ook als er binnen een straal
van meer dan enkele kilometers geen andere wateren zijn. Dit wijst er op dat de
dieren tot grote afstand van de voortplantingswateren voorkomen en landbiotoop niet
als beperkend kan worden beschouwd.
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Evaluatie van het netwerk van voortplantingswateren
De rugstreeppad is vooral afhankelijk van het netwerk van voortplantingswateren dat
jaarlijks beschikbaar is. Dit netwerk moet voldoende robuust zijn, dat wil zeggen dat
de wateren onderling bereikbaar moeten zijn en er wateren van voldoende kwaliteit bij
moeten zijn voor een goed voortplantingssucces[9]. Graph Theory biedt een aanpak
om de samenhang van dergelijk netwerken kwantitatief weer te geven. Het netwerk
van voortplantingswateren wordt daarbij gezien als een ruimtelijk netwerk van
‘knooppunten’ (nodes, de voortplantingswateren) met elkaar verbonden door
‘verbindingen’ (edges)[9,10,11]. Binnen Graph Theory zijn is het laatste decennium een
veelheid aan indexen ontwikkelt. Uitgangspunt is dat het aantal verbindingen, edges,
en hun lengte staan voor de mate van uitwisseling tussen de voortplantingswateren.
De effectiviteit van de verbindingen of kans op uitwisseling tussen de
voortplantingswateren wordt bepaald door de lengte en de weerstand van het
tussenliggende landschap.
Ook de voortplantingswateren, nodes, kunnen variëren in betekenis voor het netwerk.
Nieuwe en succesvolle wateren kunnen (vaak tijdelijk) een belangrijk bron vormen
voor de aanwas van nieuwe dieren en daarmee voor uitwisseling naar omliggende
wateren. Oude, kleine wateren kunnen een beperkte betekenis hebben of zelfs
functioneren als een ‘put’ als er geen succesvolle voortplanting is zoals bij tijdelijke te
vroeg droogvallende wateren[12]. Bij tijdelijke wateren is voortplantingssucces in de
praktijk moeilijk in te schatten, een regenbui, droge of natte zomer kan het verschil
maken tussen een zeer succesvol water of een ‘put’.
Het al dan niet succesvol zijn van voortplantingswateren is bepalend voor de
verbindingen. Verbindingen tussen twee gelijkwaardige wateren zijn ‘undirected’ dat
wil zeggen er is uitwisseling tussen beide wateren mogelijk. Bij ongelijkwaardige
wateren zal netto uitwisseling richting de ‘put’ gaan of kunnen de dieren juist
wegtrekken naar nabij gelegen geschiktere wateren. Er is netto sprake van
eenrichtingsverkeer, de verbinding is ‘directed’ [9].
Door rekening gehouden met de weerstand van het landschap[16,17], de tijdelijk
aanwezige wateren en de mate waarin de wateren door de rugstreeppadden worden
bezocht dan wel dat er van succesvol voortplanting sprake is, kunnen scenario’s
dichter bij de realiteit staan.
Saura en Pascual-Hortal hebben beschikbare netwerk indices geëvalueerd en hebben
op basis daarvan een nieuwe index PC (Probability of Connectivity) voorgesteld die
zowel rekening houdt met de hoeveelheid beschikbare habitat, als verplaatsingen
tussen en binnen habitats.[15].
Toepassing op ontwikkeling Westpoort 2007 - 2015
Het netwerk aan voortplantingswateren voor rugstreeppadden in Westpoort fluctueert
jaarlijks. Sommige wateren verdwijnen door ontwikkeling van bedrijven, andere
betreffen incidentele plassen, verder worden wateren als gevolg van
vegetatieontwikkeling geleidelijk ongeschikt. Na onderhoud kunnen deze weer
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beschikbaar komen. Hieronder evalueren we de ontwikkeling van het netwerk aan
voortplantingswateren in Westpoort. Daarbij zijn de volgende aspecten bekeken:
- hoe gevoelig is het netwerk door de jaren heen voor toevallige veranderingen?
- Is het netwerk kwetsbaar voor wateren met een centrale functie?
- Hoe ontwikkelt de PC index zich door de jaren heen?
In figuur 1 zijn alle wateren opgenomen waar in de periode 2007 – 2015 minstens
twee jaar activiteit van rugstreeppadden is vastgesteld.

Figuur 1

Het netwerk van poelen, greppels en andere wateren waar minstens twee jaar
activiteit van rugstreeppad is waargenomen.

Voor Westpoort zijn de onderlinge afstanden tussen voortplantingswateren bepaald.
Hierbij is rekening gehouden met grote infrastructurele barrières als de insteekhavens,
bebouwde complexen en de A10 en de weerstand van het landschap. Sinsch geeft
voor de rugstreeppad voor zandig terrein een maximale dispersieafstand van 2.250
meter[13]. Op basis hiervan is voor elke verbinding de kans (probability distance Θ1)
berekend dat dieren zich verplaatsen van de ene naar de andere
voortplantingswater[11]. Voor deze berekening is de dispersieafstand gewogen naar
onderliggende begroeiingtypen met weerstanden voor kaal terrein, braakliggend
terrein, grasland, bos en struweel. De weging is gebaseerd op twee studies van
Stevens over functionele connectiviteit en weerstand van het landschap[17,18].
De variatie in aantal verbindingen staat model voor een ‘schaal-vrij netwerk’[16]. In een
dergelijk netwerk hebben de meeste ‘knooppunten’ een beperkt aantal verbindingen
De kans dat individuen zich middels dispersie verplaatsen van i naar j wordt weergegeven door: Pij=exp(Θ
x Dij) waarbij P de probalility matrix geeft, D de distance matrix en Θ een constante is de distance - decay
cooefficient. De contante Θ wordt berekend uit de maximale dispersie afstand:.ln(0,05)/dispersieaftand.
1
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en spelen enkele knooppunten een centrale rol door hun grote aantal verbindingen.
Dit kan bepalend zijn voor de robuustheid van het netwerk bij het wegvallen van een
knooppunt, in dit geval het verdwijnen of ongeschikt raken van een
voortplantingswater[9]. Schaal-vrij netwerken zijn betrekkelijk ongevoelig voor adrandom wegvallende voortplantingswateren maar zeer gevoelig voor het wegvallen
van centraal gelegen wateren.
Met een scenario-analyse is voor elk jaar de robuustheid van het netwerk bepaald. De
resultaten zijn opgenomen in Bijlage 4. In de eerste plaats is gekeken hoe gevoelig
het netwerk is voor het ad random verwijderen van poelen. Vervolgens is gekeken hoe
gevoelig het netwerk is voor het achtereenvolgens verwijderen van poelen met de
meeste verbindingen.
Bij het netwerk van voortplantingswateren in Westpoort verandert het gemiddeld
aantal verbindingen nauwelijks bij het aselect verwijderen van wateren en neemt dit
aantal geleidelijk af bij het verwijderen van wateren met hoogste aantal verbindingen
(figuur 2). Het netwerk is over het geheel genomen robuust en blijkt niet afhankelijk
van enkele centraal gelegen voortplantingswateren.
Het verloop van de PC index (figuur 3) geeft aan dat het netwerk in 2010 een dip
vertoonde, maar dat deze weer hersteld is. Dit komt mede door nieuwe wateren in het
oosten van Westpoort. Tijdelijke wateren die in de periode 2007-2015 alleen
incidenteel gebruikt zijn, zijn niet meegenomen.
De netwerk analyse geeft aan dat:
- Het netwerk door de jaren heen weinig gevoelig is voor toevallige veranderingen.
- Het netwerk robuust is, niet of nauwelijks afhankelijk van wateren met een
centrale functie.
- De PC index door de jaren heen fluctueert maar geen neerwaartse trend
vertoond.
De trend in verspreiding kan hiermee als stabiel worden beoordeeld.

Figuur 2
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Gevoeligheid van het netwerk van voortplantingswateren in 2015 in Westpoort
voor het aselect verwijderen van wateren (figuur links) het verwijderen van
wateren met hoogste aantal verbindingen (figuur rechts).
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0,080
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Figuur 3

Verloop van de index voor effectieve verbindingen (PC naar
Saura, & Pascual-Hortal. 2007) voor de voortplantingswateren
van rugstreeppad in Westpoort voor 2007-2015.

Discussie
Bij de hiervoor beschreven aanpak is rekening gehouden met de weerstand van het
landschap[16,17] en de tijdelijk aanwezige wateren. De mate waarin de wateren door de
rugstreeppadden worden bezocht dan wel of er van succesvol voortplanting sprake is,
is niet meegenomen. Door met deze factoren rekening te houden kunnen scenario’s
dichter bij de realiteit staan.
Een ander aspect dat bepalend is voor de robuustheid van het netwerk is door de
relatie tussen het aantal éénrichting (directed) verbindingen en tweerichting
(undirected) verbindingen. Dit bepaalt de rol van succesvolle wateren voor emigratie
naar andere wateren. Bij een reële verbinding tussen succesvolle wateren kunnen
deze binnen het netwerk als stapstenen functioneren en zo dispersie binnen het
netwerk bevorderen[9]. Voor Westpoort is dit op basis van de beschikbare informatie
moeilijk in te schatten.
Het lijkt ook niet realistisch om het voortplantingssucces van alle wateren jaarlijks in
het veld vast te leggen. Dit vergt meerdere controle bezoeken gedurende het seizoen
aan elk water met het tellen van het aantal eisnoeren, schatten van het aantal larven
voor de metamorfose en controle op succesvolle metamorfose (geen larven meer in
het water en juveniele dieren op het land). Voor een groot gebied als Westpoort waar
plaatselijk tot in augustus voortplanting plaats kan vinden, kan dit betekenen dat
wateren wekelijks gecontroleerd moeten worden wat een (onevenredig) grote
inspanning vergt.
Tijdens de eerste veldwaarnemingen kunnen de kenmerken van het
voortplantingswater worden vastgelegd. Met de kennis over de risico’s van de wateren
in het gebied (droogvallen, predatie etc.) kan in de praktijk wel voor elk water een
reële inschatting gegeven worden van het voortplantingssucces.
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Conclusie
Voor de rugstreeppad wordt de ‘staat van instandhouding’ als ‘gunstig’ beschouwd
omdat:
• uit populatie-dynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds
een levensvatbare component is van Westpoort, en dat vermoedelijk op lange
termijn zal blijven, en
• het natuurlijke verspreidingsgebied, netwerk aan poelen, niet kleiner wordt of
binnen afzienbare tijd lijkt te zullen worden, en
• het netwerk voldoende robuust is en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de
populaties op lange termijn in stand te houden.
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Bijlage 2
Scenario’s netwerk wateren met
rugstreeppad in Westpoort
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Bijlage 3 Broedvogels Westpoort 2017
Overzicht broedparen Westelijk
Havengebied 2017
Dodaars
Fuut
Knobbelzwaan
Roerdomp
Grauwe gans
Nijlgans
Bergeend
Krakeend
Wilde eend
Soepeend
Tafeleend
Kuifeend
Bruine kiekendief
Havik
Sperwer
Buizerd
Torenvalk
Slechtvalk
Fazant
Waterhoen
Meerkoet
Waterral
Scholekster
Kleine plevier
Kievit
Tureluur
Wulp
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Visdiefje
Stadsduif
Holenduif
Houtduif
Turkse tortel
Koekoek
IJsvogel
Grote bonte specht
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Oeverzwaluw
Boompieper
Witte kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Nachtegaal
Blauwborst
Merel

totaal
2016
4
26
7
71
17
11
22
44
3
2
1
1
1
1
4
7
2
9
17
85
1
12
4
32
2
1
260
8
13
117
7
13
19
1
1
4
3
34
8
85
3
26
77
45
11
19
12
101

totaal
2017
4
27
4
1
72
15
13
27
29
1
3
10
1+1?
1
2
6
2
6
10
62
13
4
33
2
1
405
5
12
48
3
14
4
3
3
43
10
83
5
18
62
37
12
8
7
55
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Zanglijster
Zwarte roodstaart
Gekraagde roodstaart
Sprinkhaanzanger
Bosrietzanger
Rietzanger
Kleine karekiet
Grasmus
Braamsluiper
Tuinfluiter
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Staartmees
Pimpelmees
Koolmees
Boomkruiper
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Gaai
Spreeuw
Huismus
Vink
Groenling
Putter
Kneu
Rietgors
Halsbandparkiet
Velduil
Ransuil
Roodborsttapuit
Cetti’s zanger
Grote Canadese gans
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2016
12
5

2017
13
5

3
9
52
43
3
2
32
49
44
4
8
23
2
37
5
14
3

3
9
70
61
3
2
37
49
49
4
8
25
2
47
9
21
3

19
8
19
19
16
2

29
8
23
19
21
4

1
1?
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