
 

 

QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING 

Voedselbos Hilkensberg 

 

Evie baant zich een weg door het ruige gras. Ze kijkt om zich heen. In de verte staan wat schapen te grazen. 

“Hoor eens.” zegt Robin. Het tikken van een grote bonte specht op een boomstam galmt door het bos. Evie 

kijkt naar rechts en ziet de bomen van het bos wiegen in de koude herfstwind. Samen lopen ze verder. Terwijl 

Evie haar vingers door het gras laat glijden, noteert ze wat ze ziet: jacobskruiskruid, paardenbloem, bijvoet, 

groot kaasjeskruid. In de lucht zweeft een buizerd op zijn kenmerkende manier. Evie en Robin zijn op bezoek 

in toekomstig Voedselbos Hilkensberg en voeren een quickscan Wet Natuurbescherming uit. 

 

Marloes en Jeroen zijn sinds 2021 de beheerders van Voedselbos 

Hilkensberg. En daarmee komt een droom voor ze uit. Het bos levert in 

de toekomst voedsel voor mensen in de omgeving en houdt het 

natuurlijke systeem in stand. Met de krachten van de natuur meewerken. 

Maar vergis je niet. Het is hard werken. Allereerst moet er een Plan van 

Aanpak komen. Waar komen de paddenpoelen, de groentetuinbedden 

en het wilde bloemenveld? Om maar wat te noemen. En zitten er 

beschermde plant- en diersoorten die door het aanleggen van het bos 

benadeeld worden? 

 

Projectleiders ecologie Evie Schreurs en Robin Janssen gaan tijdens een veldbezoek op onderzoek uit. Zo 

kunnen zij een inschatting maken of er planten- en diersoorten aanwezig of te verwachten zijn, die volgens de 

Wet Natuurbescherming een beschermde status hebben. Met hun zintuigen op scherp en de verrekijker in de 

aanslag struinen ze het gebied beetje bij beetje af.  

 

Ze lopen langs de woonboerderij en wat schuurtjes. 

“Een prima plek voor de gewone dwergvleermuis, 

laatvlieger en ruige dwergvleermuis.”, zegt Robin, 

terwijl ze de gebouwen inspecteren. Ze worden 

vriendelijk toegefloten door de koolmezen en 

pimpelmeesjes. In de boerderij gaan Marloes en 

Jeroen wonen. Een van de schuurtjes wordt een 

klaslokaal.   

 

De ronde gaat verder naar het bos. Robin blijft staan 

met een grote glimlach en wijst naar de grond. “Kijk een 

latrine en nog behoorlijk vers ook!” Het is de poep van 

een das. Dat past helemaal in het plaatje. Al eerder 

hadden ze op verschillende plekken dassenburchten 

gezien en een aantal voetafdrukken van dassen gespot. Ook zijn er in het gebied veel neusputjes te vinden. 

Dit zijn plekken waar de das graaft naar regenwormen, zijn favoriete voedselbron. 
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https://hilkensberg.org/docs/2021-11-18-econsultancy-rapport-quickscan-wet-natuurbescherming-voedselbos-hilkensberg-dutch.pdf


 

 

Evie legt haar hand op de stam van een boom. Niet zomaar een 

boom. Het is de zoete kers. Een van de waardplanten van de in 

de buurt voorkomende grote vos. Met haar verrekijker tuurt ze 

de bomen af. Ze blijft steken bij een boom met spechtenholen. 

Die kunnen in gebruik zijn door spechten, maar ook 

holtebroeders als spreeuw, pimpelmees en boomklever maken 

hier dankbaar gebruik van. Als de boomholten naar boven toe 

uitgerot zijn, zouden ze zelfs in gebruik kunnen zijn door 

boombewonende vleermuizen als ruige dwergvleermuis.  

 

De ronde is klaar. Ze hebben veel gezien vandaag. Nu is het een 

kwestie van “schrijven”. Waar moeten Marloes en Jeroen 

rekening mee houden? Welke aanvullende onderzoeken of 

maatregelen zijn er nodig? Alle bevindingen en adviezen worden gebundeld in een rapport. Daar kunnen 

Marloes en Jeroen mee verder. Het rapport is hier te lezen: https://hilkensberg.org/docs/2021-11-18-

econsultancy-rapport-quickscan-wet-natuurbescherming-voedselbos-hilkensberg-dutch.pdf  
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