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Inleiding 

 

Dit protocol is opgesteld ten behoeve van veldwerk voor de gegevensbehoefte 
van Rijkswaterstaat binnen de gedragscode FF-wet (Expertisecentrum 

natuurwetgeving RWS, 2010). De werking van de gedragscode beperkt zich tot 

bestendig beheer en onderhoud en kleinschalige ruimtelijke inrichting of 
ontwikkeling in het werkgebied van RWS (“Droog”: rijkswegen, kanalen en 

vaarten). Binnen het werkgebied van RWS beperkt bestendig beheer en 

onderhoud zich in ruimtelijke zin tot regulier beheerde bermgraslanden, 

bermruigten, bermsloten, dijktaluds en kanaaloevers. Dit protocol is niet van 
toepassing in bos/ruigtevegetaties, in/op gebouwen en in/op kunstwerken.  

De gegevensbehoefte van RWS is beperkt tot FF-wetsoorten van tabel 2 en 3, 

enkel voor deze soorten of soortgroepen wordt een inschatting gemaakt over de 
potentiële geschiktheid van het habitat aan de hand van de 

biotoopkarteringsgegevens.  

 

 
Biotoopkartering 
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Door tijdens een eerste vroege ronde in het seizoen een biotoopkartering uit te 

voeren is het mogelijk om:  
 

1. het areaal in latere ronden te inventariseren weg- of oeverlengte te 

beperken en 

 
2. de meest kansrijke locaties met gerichtere aandacht te inventariseren. 

 

De biotoopkartering is nuttig voor gebruik bij latere ronden voor amfibieën, 
reptielen, vissen, platte schijfhoren en gestreepte waterroofkever. De 

biotoopkartering wordt vlakdekkend uitgevoerd, middels een steekproef van 

punten waar in een snelle ronde biotoopeigenschappen worden genoteerd. Er 
wordt uitgegaan van het doorlopen van de berm tussen de rijweg en de 

(eventuele) bermsloot. De beschrijving van een locatie vindt plaats vanuit het 

standpunt met de rijweg in de rug, de nabije slootkant is de mogelijke RWS-

kant, de overzijde (ook hierna zo genoemd) is mogelijk ook van RWS maar vaak 
ook niet. Het gaat om taludverloop, oeverbegroeiing, watervegetatie, 

waterdiepte, doorzicht water, beschaduwing, nabijheid bosvegetaties, biotoop 

overzijde bermsloot en dergelijke. 
 

Een meting zal gemiddeld iedere 500 meter worden uitgevoerd, waarbij 

potentieel kansrijke locaties (bijv. grenzend aan natuurterreinen, met rijke 
waterplantenvegetatie of met glooiende oever) worden met voorrang bezocht. 

Aan de hand van een geschiktheidsanalyse voor relevante soorten of 



soortgroepen wordt een kaart gemaakt met de trajecten die voor de betreffende 

soorten wordt gebruikt om gericht te inventariseren. 

Tijdens de biotoopkartering worden tevens de grotere afwijken van de 
beheertypenkaart van RWS in kaart gebracht. Is bos nog wel bos? Wordt de 

berm regulier gemaaid of schieten er bomen op in een graslandtype? Is de berm 

vervangen door een geluidsscherm? Dit maakt het mogelijk om hetzij met 
aanbevelingen met betrekking tot beheer te komen, dan wel met betrekking tot 

monitoring. 

 

Onderstaande opsomming geeft de te meten variabelen: 
Waterdiepte: (geen sloot aanwezig; droogvallend; mogelijk niet permanent 

waterhoudend; 0-10 cm; 10-30 cm; 30-50 cm; 50 cm of dieper) 

Doorzicht water: (troebel (geen zicht tot max. 10 cm zicht), matig helder (10-
30 cm), helder (meer dan 30 cm helder water), bodemzicht (zicht van 

wateroppervlak tot bodem (N.B. ook gebruiken bij ondiep relatief helder water)), 

Talud watergang aan kant wegberm: (steil (1:2 of minder); matig steil 
(tussen 1:2 en 1:3); flauw (1:3 of minder)) 

Type begroeiing op talud wegbermzijde: (kaal; open en laag gras; ruigte; 

helofyten; struweel; bos),  

Talud watergang overzijde: (steil (1:2 of minder); matig steil (tussen 1:2 en 
1:3); flauw (1:3 of minder)) 

Type begroeiing op talud overzijde: (kaal; open en laag gras; ruigte; 

helofyten; struweel; bos),  
Waterbreedte: (0-1 meter; 1-2 meter; 2-5 meter; >5 meter),  

Aanwezigheid watervegetatie drijvend: (% van totale wateroppervlakte 

(kroos, kroosvaren, drijfbladen, algenflab)),  
Aanwezigheid aquatische vegetatie onder oppervlak: als % van totale 

wateroppervlakte). 

Aanwezigheid helofytenvegetatie: (riet, rietgras, liesgras, lisdodde, gele lis) 

in % van de totale bedekking langs de waterkant (onder water en op talud),  
Breedte van de vegetatiegordel helofyten: in m. 

Mate van beschaduwing van de watergang: 0-30 (licht), 30-60 (deels) of 

61-100% (grotendeels) van totale lichtval, 
Nabijheid van bossen: (meter afstand tot de watergang, unilateraal, tot 

maximaal 500m in nabijgelegen landschap), 

Biotoop aan de overkant van de bermsloot: (landbouwgebied, natuurgebied, 

stad, weg, spoortalud, overige), 
RWS-Berm voedselrijkdom: (3 klassen) 

RWS-Berm dominante plantensoort(en): minimaal 1, maximaal 5 

RWS-Berm, openheid: (2 klassen) 
Biotoopkartering niet uitgevoerd, nl.: veiligheid, geluidsscherm, onbegroeid, 

onbereikbaar 

 
– Overige opmerkingen: Opmerkingen die geen plek hebben in de 

bovenstaande categorieën. 

 

De gegevens van de biotoopkarteringen moeten worden aangeleverd cf het 
bijgeleverde excel-sheet- RWS-biotoopkartering 1.2. 

 


