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Natuurtoets voor de sportvelden van Ovezande 

Samenvatting
 In het dorp Ovezande is behoefte aan ruimte voor huizenbouw en aan meer 
sportaccommodatie. Die gaan uitgebreid worden door de gemeente Borsele. 

Het betrokken plangebied in de Verlorenkostpolder is een typisch voorbeeld 
van een terrein dat op de rand van de bebouwing ligt. Zowel de nivellerende invloeden vanuit 
de lucht (deposities) als van de landbouw en de dorpsrand (sportvelden) hebben gezorgd voor 
een milieu waarin alleen nog cultuurvolgers leven: de weinig eisende soorten dieren en 
planten, die voor een deel beschermd zijn door de Flora- en faunawet. Omdat het alleen 
algemeen voorkomende soorten betreft, hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd, noch 
hoeven compenserende maatregelen te worden genomen in het kader van deze wet. 
 Bij het uitvoeren van de plannen hoeft alleen gerekend te worden met de broedperiode 
van een paar soorten broedvogels (maart tot juli).  
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Natuurtoets voor de sportvelden van Ovezande

Inleiding
Het dorp Ovezande is van origine een dorp, dat werd gesticht op de dijk van een 

opwas. Die opgewassen plaat was al bedijkt in de 13e eeuw en werd later benoemd als de 
Oud-Ovezandepolder. Nog voor 1395 werd de zuidelijke aanwas bedijkt: de 
Verlorenkostpolder. Omstreeks 1395 werd de grote aanwas bedijkt, die was aangeslibd aan de 
zuid- en westkant van de twee genoemde polders: de Nieuw-Ovezandepolder. 
 De kern van het dorp in de vorm van winkels, kerken en kleine bedrijven ligt nog 
steeds op de dijk tussen deze drie polders en heet dan ook de Hoofdstraat. De gemeente streeft 
er naar om de dorpsuitbreidingen in de drie polders zo te plannen dat het oude centrum ook 
qua afstanden het centrum blijft. 
 In de Verlorenkostpolder is een bescheiden uitbreiding voor woningbouw gedacht 
tegen de bestaande dorpsbebouwing aan, maar daar liggen de sportvelden van het dorp 
(voetbal en tennis op het kadastrale perceel AF 1981 van 2 ha). De gedachte uibreiding zal 
gaan ten koste van de westelijke helft van het sportcomplex (tennisbanen en een deel van het  
voetbalveld). Ter compensatie van het verlies aan sportaccommodatie zal een deel van het 
belendende bouwland worden gebruikt (perceel L 1035). Qua Amersfoortcoördinaten is het 
terrein gekarakteriseerd als 046.3/5 – 383.1/2.

Het veranderen van de bestemming van een terrein c.q. het omzetten van sportveld in 
woningbouw en van bouwland in sportveld, moet worden getoetst aan de regels voor de 
bescherming van het milieu van planten en dieren en voor bescherming van de afzonderlijke 
soorten zoals is vastgelegd in de Flora- en faunawet van 2002. Voor de natuurtoets van 
terreinen, waarin alleen algemeen voorkomende, al dan niet beschermde soorten zijn te 
vinden, is de Algemene Maatregel van Bestuur van 1 januari 2005 van belang: het verstoren 
en eventueel onopzettelijk doden van soorten, die algemeen aanwezig zijn in de omgeving, al 
dan niet beschermd volgens de wet, behoeft geen ontheffingsprocedure. 

Geschiedenis
De drie polders die de diverse wijken van het dorp Ovezande herbergen, zijn 

opgewassen en aangewassen polders (wassen = groeien). Dat betekent dat ze grotendeels 
bestaan uit een zandige ondergrond (zandplaat) met een kleidek, dat niet dikker is dan 40 - 80 
cm. Vroeger werd dat in Zeeland een plaatgrond genoemd. Verder van de oude dijk af zit de 
zandplaat dieper en wordt de kleilaag dikker: de laag zware zavel heeft een mooi aflopend 
profiel qua zwaarte en op 80 – 100 cm is er de overgang naar fijn zand. De oude naam 
schorgrond duidt op de ontstaanshistorie.

Door de vrij hoge ligging (+ 1,1 m NAP) en de zandige ondergrond is de ontwatering 
van nature goed. De laag zware zavel op de zandplaat heeft wel moeite om veel neerslag in 
korte tijd te verwerken, doordat hij gemakkelijk dichtzwelt. De plaatgrondpercelen (40 – 80 
cm dek van zware zavel op zand) zijn niet goed opdrachtig en in de zomer loopt de begroeiing 
dan ook het risico van verdroging. 

 600 jaar akkerbouw heeft zijn stempel gedrukt op de ontwikkeling van het gebied. Tot 
in de dertiger jaren van de 20e eeuw was er het gemengde bedrijf (geen kunstmest). De 
veehouderij was nodig voor het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid door gescheurde 
weilanden (groenbemesting) en dierlijke mest. Het goed vast te houden gehalte aan 
organische stof was belangrijk om de grond goed bewerkbaar en goed doorlatend te houden 
voor regenbuien. De intrede van kunstmest en de zaaigoedschoning sinds de dertiger jaren 
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gaven een klap aan de akkeronkruidsoorten, gecompleteerd door het opkomen van de 
herbiciden vanaf 1970. Ook de voortschrijdende mate van ontwatering door de peilbesluiten 
van het waterschap en de sterke depositie door de Westeuropese luchtverontreiniging drukken 
al decennia lang hun stempel op de verscheidenheid aan biotopen en de diversiteit aan daarin 
levende soorten dieren en planten. 

Het terrein
  Op de topografische kaart van 1972 staat het terrein nog aangegeven als boomgaard 
(veldwerk 1970). In het boek De Zak in vogelvlucht staat een luchtfoto van omstreeks 1970 
met duidelijk het grasveld en de nog jonge, rondgeplante singel. Tennisvoorzieningen zijn op 
die foto niet aanwezig. 
 Langs de noord- en oostkant van de sportvelden staan bomen met een dichte 
ondergroei van struiken als windsingel van 3 m breed en 5 – 7 m hoog. De bepalende 
boomsoort is de spaanse aak. Daartussen staat af en toe een exemplaar van een andere soort 
als gewone esdoorn, zwarte els en es. De struiklaag is echt een confectie-assortiment, allerlei 
soorten die ten dele niet thuishoren op deze grond. Het gaat om gelderse roos, spaanse aak, 
hazelnoot, gewone esdoorn, zware els en veldiep; sporadisch kardinaalsmuts en meidoorn. 
Als liaan is de heggerank er. De kruidlaag is slecht ontwikkeld, de grote brandnetel geeft het 
ruderale karakter weer. 
 De omgevende sloot voert water in een klein deel van het jaar. In de herfst fungeert hij 
als bladvanger.

Soorten van wilde planten en dieren
 De voorgaande paragraaf geeft al aan, dat het gaat om een terrein dat intensief wordt 
gebruikt door de mensen. Sportaccommodaties zijn armer aan soorten vogels en zoogdieren 
dan ruime woonwijken. Ook het bouwland is globaal niet beter dan de sportvelden als wordt 
gekeken naar de leefmogelijkheden voor planten en dieren, zelfs nog beperkter door het 
voortdurend ingrijpen met toepassingen van bemesting en bewerking (machines en 
bestrijdingsmiddelen). Een positieve factor in de eenvormigheid wordt gevormd door de 
singels en sloten die het sportterrein omgeven. 

De vogelsoorten die zich nog laten zien betreffen broedvogels en voedselzoekende 
vogels. Als broedvogels zijn de volgende soorten de gewone: houtduif, merel, zanglijster, 
heggemus, misschien roodborst en winterkoning. Zij zoeken hun eten in en langs de singels. 
Op de sportvelden zijn af en toe fouragerende groepen houtduiven en kauwen te zien, ook wel 
spreeuwen en ’s winters kramsvogels en koperwieken. De kleine soorten als heggemus, 
roodborst en winterkoning komen eigenlijk nauwelijks buiten de singels en een smalle zone 
daarlangs. Wat betreft voedsel zoeken vallen ’s zomers ook de huis- en boerenzwaluw op, die 
langs de boomsingels jagen in de gestuwde troepen mugachtigen en andere insecten.  

De weinige vleermuizen die in het dorp hun onderdak hebben (vnl. dwergvleermuis) 
jagen ook langs de singels rond het sportveld vanwege de gestuwde insectenmassa. Er zijn 
geen bomen in het plan die holten vertonen, die geschikt zouden zijn voor vleermuizen. 

Andere soorten zoogdieren zijn bosmuis en aardmuis die langs de meestal droge sloten 
en in de windsingels leven; misschien ook enkele egelindividuen. Zeldame, bedreigde soorten 
als de noordse en de ondergrondse woelmuis kunnen hier niet leven. Voor mollen is er geen 
serieuze levenskans in het gebied. Langs het bouwland is er nog kans op een paar veldmuizen. 
Voor de kleine roofdieren als wezel en hermelijn zijn er eigenlijk geen kansen op een 
behoorlijk onderkomen; heel misschien nog net onder een barak van de tennisclub. Egel en 
mol zijn er maar sporadisch door de grote en continue menselijke druk van onrust door 
mensen en huisdieren, vnl. katten. Ook voor konijn en haas is het gebied onleefbaar door 
diezelfde menselijke drukte.
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 Voor het bouwland geldt in grote lijnen hetzelfde, maar het aantal soorten zoogdieren 
en vogels is er nog minder. Dat komt door het open, eentonige karakter van land met één 
gewas per jaar. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen dat daar sinds 1970 voortduurt zorgt 
voor armoede aan onkruiden en insecten als mogelijk voedsel voor vogels. In de slootkant 
leven wellicht een paar bosmuizen (langs de singels van het sportveld) en een paar 
veldmuizen in de slootkant. Hazen zullen er zich af en toe even laten zien als ze het gebied 
verkennen.

Qua amfibieën is het armoe troef. Omdat de sloot droog staat het grootste deel van het 
jaar, dus inclusief de periode van voortplanting, zijn amfibieën niet te verwachten. Het is niet 
helemaal uit te sluiten dat vanuit vijvers bij de huizen enkele dieren wegtrekken om te 
overwinteren onder het strooisel in de droge sloot (padden en salamanders). De dynamische 
rugstreeppad kan hier ook beslist zijn biotoop niet vinden. 

Er zijn weinig wettelijk beschermde insectensoorten in Nederland. De enige van 
belang, de veenmol, kan niet leven in de kleiige grondsoort van dit terrein. Wat betreft 
dagvlinders, zweefvliegen en andere insectengroepen kan gesteld worden dat het gebied 
uiterst arm aan soorten is en dat alleen de zogenaamde cultuurvolgers kunnen worden 
waargenomen zoals de vlindersoorten atalanta, kleine vos, de soorten koolwitjes en de y-uil 
die door het terrein komen vliegen op zoek naar voedsel- en waardplanten. Mutatis mutandis 
gaat hetzelfde op voor andere groepen van insecten. 
   
 Als de flora wordt bekeken op de aanwezige plantensoorten, wordt het duidelijk dat 
het intensief beheerde gebied geen soorten kent die een wettelijk beschermde status hebben. 
Zelfs een soort als de grote kaardenbol is niet te zien, terwijl hij toch in Zeeland veel 
voorkomt. Hetzelfde geldt practisch voor mossen en paddenstoelen. 

Globaal rapport van het Natuurloket

 Als bijlage is het Globale rapport van het Natuurloket over het kilometerhok 046 – 383 
per 25.IX.06 toegevoegd. Maar twee groepen organismen worden genoemd als ‘goed 
onderzocht’ in dit kilometerhok, zijnde vaatplanten en watervogels. De dagvlinders worden 
genoemd als matig onderzocht. Dat geeft duidelijk de interesse aan van de gangbare groepen 
veldbiologen die inventariseren. Dat zijn grootendeels leden van de KNNV als Vereniging 
voor veldbiologie die opereren in verschillende werkgroepen. Zij kiezen voor de 
“leukste”gebieden om hun veldbiologische hobby uit te leven. Een gebied als het onderhavige 
geeft de specialisten geen aanwijzingen voor het mogelijke voorkomen van bijzondere 
soorten, die zij zouden willen verzamelen, c.q. vaststellen qua aanwezigheid. Daarom wordt 
het niet verder geinventariseerd. De genoemde gegevens over waterwild slaan op terreinen die 
een stuk buiten dit kilometerhok liggen.

Samenvatting en conclusie
Het terrein wordt gekenmerkt door de sterk verarmde natuurelementen van 

sportvelden en akkerbouw op voedselrijke gronden onder de druk van de verontreiniging door 
landbouw en industrie. Ook de menselijke bewoning speelt een grote rol in deze armoede. 
Daardoor gaat het alleen om de meest ordinaire soorten planten en dieren in het menselijk 
leefgebied. Zeldzame of anderszins bijzondere soorten zijn niet in de percelen van de 
sportvelden en het betrokken bouwland aan te treffen. 
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 Door de verandering van bestemming verandert voor een aantal soorten vogels en 
zoogdieren de leefruimte wel,  maar geen van de soorten wordt bedreigd in zijn voortbestaan 
in de streek. Voor vleermuizen verandert er globaal weinig; ze behouden hun jachtgebied van 
de tuinen en boomsingels buiten de sportvelden; tijdelijk zullen er minder rijen bomen rond 
de velden zijn, waarlangs insecten als vleermuis- en zwaluwvoedsel worden gestuwd. 
  Er mag alleen buiten de broedperiode (maart – juli) worden gerooid en gebouwd, 
omdat alle broedvogelsoorten moeten worden ontzien volgens de Flora- en faunawet van 
2002.

Van een aantal dieren met de beschermde status is niet helemaal uit te sluiten dat een 
of enkele individuen in de windsingels en begroeiing van sloottaluds aanwezig zijn (kleine 
zoogdieren) en verdreven zullen worden door de activiteiten van rooien en bouwen. Mogelijk 
kunnen een paar exemplaren worden gedood door de activiteiten.  

Gelet op het algemeen voorkomen van de genoemde soorten zoogdieren in de 
omgeving uit de rubrieken  “soort niet bedreigd, maar onopzettelijke doding toegestaan” en 
“soort niet bedreigd, eventueel opzettelijke doding toegestaan”, hoeft volgens de Algemene 
maatregel van Bestuur van 1 januari 2005 geen ontheffing ex art. 75 van de Flora- en 
faunawet te worden aangevraagd. 
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