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fig.: 1 Landschapsplan
profiel AA’ zie fig 2



4

1. Inleiding

Als gevolg van de realisatie van windmolenparken in de 
Noordoostpolder/ het IJsselmeer en de uitbreiding van 
grootschalige tuinbouw in deze regio is een uitbreiding 
van het 110kV hoogspanningsstation Emmeloord-
Zuidervaart aan de Nagelerweg noodzakelijk.
In het project heeft TenneT de ambitie om maatregelen 
te treffen die het project duurzamer maken.
 
Met dit plan wordt:
• Zorg gedragen voor een goede landschappelijke 

inpassing;
• Voldoende watercompensatie gerealiseerd;
• Een goede bijdrage geleverd aan 

natuurontwikkeling;
• Een bijdrage geleverd aan duurzaamheid.

2. Huidige situatie

Abiotische aspecten:
Emmeloord en de andere woonkernen ontstonden 
na het droogleggen van de Noordoostpolder in 1948. 
Voorheen was dit gebied Zuiderzee en daarom een 
zoute zee. Vandaar dat de bodems van het gebied in 
en rondom Emmeloord bestaan uit kleiige grond: klei 
en zware zavel (>12% lutum) met in de bovengrond 
(0-25 á 0-60 cm) zavelige/kleiige grond en diepere 
lagen (25-60 á 25-75 cm) venige/zandige lagen. 
Rond Emmeloord wordt de grond het meest voor 
akkerbouw gebruikt, met in het zuidoosten een areaal 
van fruitteelt/groente- en bloementeelt (Rijksdienst 
voor de IJsselmeerpolders, 1974).
Het gebied in en rondom het hoogspanningsstation 

heeft een vrij hoge grondwaterstand met 
grondwatertrap VI (H 40-80 cm, L >120 cm). 
Gemiddeld ligt de hoogste grondwaterstand (GHG) 
namelijk dan ook tussen 40 en 80 cm onder maaiveld. 
(De Vries et al., 2003). 

Biotische aspecten:
Het gebied rond het hoogspanningsstation 
Emmeloord-Zuidervaart, bestaat voornamelijk uit 
akkerbouw, waarin gebieden liggen, die onderdeel 
uitmaken van Natura 2000, het provinciaal 
Natuurnetwerk of de gemeentelijke groenstructuur. 
De beplanting rond het station heeft geen 
bijzondere natuurfunctie. Vanuit deze optiek is er 
niet de verwachting dat dit gebied bedreigde en/of 
beschermde soorten herbergt (Grontmij Nederland 
B.V., 2009). Door de ligging van het station op kleiige 
bodems, kan een rijke flora verwacht worden. In het 
rapport van Grontmij Nederland BV  (2009) komt 
dan ook naar voren, dat de toenmalige houtwal uit 
soorten van rijke bodems bestond, zoals de houtige 
gewassen soorten es, iep, els en meidoorn. Verder zijn 
er naast deze houtige soorten, algemene kruiden als 
look zonder look, kleefkruid, zevenblad, brandnetel 
en speenkruid aangetroffen. Buiten deze algemene 
flora heeft dit onderzoek door Grontmij  (2009) ook 
geen bijzondere fauna opgeleverd. Qua soorten zijn 
veldmuis en haas aangetroffen en mogelijk zijn er 
ook vleermuissoorten. Qua vogels, worden vooral 
zangvogels van bosstroken in dit gebied verwacht. 
Er zijn bijvoorbeeld winterkoning, merel, zanglijster, 
tjif-tjaf en vlaamse gaai geïnventariseerd. Verder 
worden gedurende de zomer zwartkop, fitis en kleine 
karekiet verwacht. Voor amfibieën en reptielen is 
er op dit moment geen geschikte habitat aanwezig, 

maar vanuit de polder is bekend dat de rugstreeppad 
voorkomt. Het is bekend dat deze soort voorkomt 
op gronden die bouwrijp worden gemaakt.  De 
aanwezigheid van een poel zou ideaal zijn voor verdere 
natuurontwikkeling. Qua ongewervelden wordt 
niks bijzonders verwacht, op algemene soorten van 
grasland/bosranden na (bont zandoogje, geaderd witje, 
koolwitje).

3. Inrichtingsplan

Op hoofdzaken bestaat het inrichtingsplan
• Kruiden- en faunarijk grasland,
• poel,
• rietzoom,
• aarden wal met houtwal/bossingel,
• fauna stay-okay,
• zonnepanelen.

Als uitgangspunt voor het toekennen van beheer is 
gebruik gemaakt van het provinciale natuurbeheerplan 
(“Portaal Natuur en Landschap: Index Natuur en 
Landschap”, 2015). 

Omdat vooral algemene soorten in de omgeving 
aanwezig zijn en het omringende gebied vooral 
agrarisch is zal de ontwikkeling van bijzondere 
ecotopen, weinig meerwaarde opleveren. Verder is 
het gebied rijk aan klei, aan kwelstromen en heeft 
een hoge gemiddelde grondwaterstand. Juist door 
deze combinatie, zijn ecotopen opgenomen waar 
(algemene) soorten van rijke vochtigere bodems baat 
bij hebben
Maar naast de focus van ecologische voorzieningen 
voor algemene soorten van rijkere gronden, kan de 
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natuurontwikkeling wel degelijk bijdragen aan wat 
bijzondere soorten. In het bijzonder de rugstreeppad, 
die door het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit in 2006 is aangemerkt als doelsoort 
voor de Noordoostpolder. Want de Noordoostpolder 
is een kerngebied voor deze soort en daarom is 
hier beheer op afgestemd dat was opgezet via een 
ecologisch onderzoek en managementplan (Spitzen-
van der Sluijs et al., 2007). Het is realistisch dat deze 
soort zich kan vestigen rond het hoogspanningsstation, 
mede omdat er waarnemingen zijn gedaan nabij 
het station (Spitzen-van der Sluijs, 2007). Verder kan 
in de inrichting rekening worden gehouden met 
vogelsoorten en vlindersoorten van bosranden, 
struweelhagen en graslanden.

Op basis van voorgenoemde argumenten worden de 
volgende landschaps- en natuurbeheertypen uit het 
provinciale natuurbeheerplan voorgesteld:

fig.: 2 Profiel over poel, aarden wal en  fauna stayokay

fig.: 3 Kruidenrijk grasland
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3.1 Kruidenrijk grasland 

Natuurbeheertype 12.02 Kruiden- en faunarijk grasland

Voor het overgrote deel van het gebied met de 
ecologische voorzieningen, wordt aangeraden bloemrijk 
grasland te creëren. Dit zijn graslanden die op matig 
voedselrijke tot voedselrijke standplaatsen voorkomen, 
met een extensief beheer. Binnen dit beheertype 
Natuurbeheertype 12.02 Kruiden- en faunarijk 
graslanden solitaire bomen en kleine bosjes (1-5%). 
Dit grasland heeft weinig kenmerkende of bijzondere 
soorten, maar herbergen daarnaast een breedte scala 
aan dieren herbergt zoals vlinder, vogels en kleine 
zoogdieren. Grasachtigen zijn dominant, maar kruiden 
en mossen hebben daarnaast een oppervlakteaandeel 
van >20%. 
Omdat het gebied, bodems betreft met kleiige/
zavelige bodems die relatief goed ontwaterd zijn is er 
de mogelijkheid soortenrijke Glanshaverhooilanden 
en of Kamgraslanden te ontwikkelen met Magriet, 
Knoopkruid en Goudhaver. Om een bloemrijke 
vegetatie te krijgen, dient ingezaaid te worden, met een 
goed zadenmengsel wat past bij de specifieke bodem 
en waterhuishouding.

Beheeraspecten
Voor onderhoud van het grasland, is de meest 
voorkomende maatregel maaien en afvoeren. Het 
beste wordt gefaseerd gemaaid, door middel van lichte 
machines. Voor voedselrijk bloemrijk grasland wordt 
geadviseerd 2x per jaar te maaien, in mei-begin juni 
en augustus-september. Verder is het laten liggen van 
maaisel verstandig, zodat dieren kunnen ontspannen uit 
het maaisel. Hou geleidelijke overgangen naar andere 
vegetatiestructuren intact. Verwijder daarom ook niet 
alle vegetatiestructuren, want die zijn vaak belangrijk 
voor speciale flora en/of fauna.

3.2 Poel

Landschapselementbeheertype L01.01 Poel 

Deze ecotoop is een natuurlijk of gegraven laagte en 
heeft een oppervlakte tussen de 0.5 en 50 are. Dit 
landschapselement kan vele functies vervullen, en in dit 
plan kan het ook als waterbergingselement en als poel 
ter bevordering van amfibieën gebruikt worden.
Voor de inrichting van een dergelijke poel is het 
van belang openheid rondom de poel te creëren. 
Deze openheid is namelijk belangrijk als goede 
voorplantingsbiotoop voor amfibieën. Als we hierbij 
specifiek kijken naar de rugstreeppad, zijn waterpartijen 
met ondiep water in een pioniersstadium (die niet 
vroegtijdig droogvallen) van belang. Hierbij is openheid 
van de waterpartij en een deel van de oever een 
grote voorwaarde.  Om te voorkomen dat amfibieën 

tijdens hun trektocht (tussen winter en zomerverblijf) 
overreden worden, is nabij een poel een aarden wal 
(van 1.5 m hoog en 10 m breed) opgenomen, waarin 
dieren zich kunnen vergraven. Daardoor hoeven de 
dieren, en met name vrouwtjes, niet te ver te trekken 
met kans op overreden te worden. 

Beheeraspecten
Om de poel te onderhouden, dient zowel de oever 
als de watergang zo open mogelijk van begroeiing 
te zijn. Geadviseerd wordt 1 á 2x per jaar de poel 
te schouwen op begroeiing. Belangrijk is dat er met 
regelmaat gemaaid wordt, wat zowel van de oever 
als op het water gebeurd. Als maaien vanaf de kant 
mogelijk is, wordt dit geprefereerd en wordt alleen in 
geval van nood op het water gemaaid. Het opschonen 
van de poel, wordt gedaan met een maaikorf bevestigd 
aan een kraan, waarmee waterplanten worden 

fig.: 4 Poel met rietkragen
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verwijderd. Maaien dient te worden uitgevoerd in 
de periode van 1 september t/m 15 oktober. Na het 
maaien, dient het maaisel te worden afgevoerd.

3.3 Rietzoom

Landschapselementbeheertype L01.14 Rietzoom

Omdat de kleine karekiet als soort in het gebied 
verwacht wordt, is het ontwikkelen van een dergelijke 
vegetatie bevorderend om deze soort te stimuleren. 
Verder komt een rietzoom ook ten goede aan 
amfibieën en libellen. De rietzoom kan aangelegd 
worden aan 1 zijde van de pool, met een minimale 
breedte van 2 meter en lengte van 25 meter. De 
rietzoom bestaat daarnaast uit een combinatie van riet-
, biezen en/of zeggevegetaties, waarvan riet < 50% van 
de oppervlakte inneemt.

Beheeraspecten
Qua onderhoud is dit element vrij extensief; om de 
rietzoom niet te uitbundig te laten groeien wordt 1x 
per 2 jaar gemaaid. Maaien gebeurd altijd vanaf de 
oever in de periode van 1 oktober t/m 1 maart. Na het 
maaien, dient het maaisel te worden afgevoerd.

3.4 Houtwal

Landschapselementbeheertypen L01.06 Houtwal

Voor een goed ruimtelijke begrenzing naar de 
omgeving is een houtwal aan naast de Nagelerweg 
opgenomen. Dit deze houtwal bestaat uit inheemse 
bomen en struiken, waaronder elzen, essen en 
inheemse struiken zoals eenstijlige meidoorn,katwilg, 
geoorde wilg en waterwilg.

fig.: 5 Houtwal
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Beheeraspecten
Het onderhoud van de houtwal, wordt 1x in de 6-15 
jaar afgezet. Het afzetten wordt alleen verricht in de 
periode van 1 oktober t/m 15 maart. Verder  kunnen 
periodiek overhangende takken worden weggesnoeid. 
Snoeiwerk kan jaarrond uitgevoerd worden. Deze 
activiteit kan jaarrond uitgevoerd worden. 

3.5 Fauna Stayokay

Om kleine zoogdieren een extra schuilmogelijk 
te geven als onderdeel van de grondwal langs de 
Nagelerweg een schanskorf met stenen opgenomen.  
Hierin kan de ruimte tussen de stenen opgevuld 
worden, met maaisel van het natuurbeheertype 
Bloemrijk grasland.

Beheeraspecten 
Het onderhoud van de schanskorf is erop gericht 
open te blijven, zodat hij zoveel mogelijk door de zon 
beschenen kan worden. Het beheer is er daarom op 
gericht overwoekering tegen te gaan, om de schanskorf 
een beetje open te houden.

3.6 Zonnepanelen

In de gebruiksfase van het station zal duurzaam 
opgewekte energie worden ingezet, geleverd door een 
aantal zonnepanelen op het centraal dienstengebouw 
(CDG). Deze PV-cellen kunnen ook zorgen voor 
het opladen van de accu’s die benodigd zijn voor de 
noodstroomvoorziening van het station.
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fig.: 6 Schanskorf als fauna stayokay


