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Beoordeling bruikbaarheid ecologische gegevens De Del 6 en 10 
 
De gemeente Rozendaal heeft het voornemen om het gebied De Del te ontwikkelen als 
bouwlocatie voor een nieuwe woonwijk. Hiervoor zijn in het recente verleden diverse 
ecologische onderzoeken uitgevoerd.  

 Quick-scan natuurtoets Her controle natuurwaarden De Del Rozendaal, 15 augustus 
2012, Foreest Groen Consult; 

 Broedvogelinventarisatie De Del Rozendaal, augustus 2012, NL adviseurs; 

 Omgevingscheck De Del Rozendaal, 21 augustus 2012, Foreest Groen Consult; 

 Nader onderzoek De Del te Rozendaal Soortgroep vleermuizen, 6 december 2012, 
Foreest Groen Consult; 

 
De geldigheidsduur van ecologische onderzoeken bedraagt minimaal 2 jaar. Indien er niet veel 
is veranderd kan 3 jaar worden aangehouden. Gegevens ouder dan drie jaar zijn niet meer 
zondermeer bruikbaar.  
 
Op 18 september 2014 is het plangebied bezocht. Het plangebied De Del is sinds medio 2012 
weinig veranderd. De beide voormalige sportvelden zijn niet veranderd. De terreinen worden 
sinds enkele jaren als ruw gras beheerd. Dit is nog steeds het geval. Bij het lage veld direct 
grenzend aan de Del zijn de laatste opgeslagen materialen (puin klinkers e.d.) verwijderd, er is 
opgeruimd. 
In de omringende bosranden is niet gedund of anderszins ingegrepen. De beplanting is iets 
verder uitgegroeid. 
 
Op het voormalige tenniscomplex zijn wel zaken veranderd. Dit terrein is vrij recent 
opgeschoond. Alle gravelbanen, verhardingen, beplantingen en de oude fundatie van de 
kantine/squashbanen zijn verdwenen. Overgebleven is een kale grindrijke zandvlakte waarop 
dit voorjaar jonge bomen (wilgen, berken) zijn opgeslagen. Aan de noordrand van het complex 
ligt materiaal op grote hopen opgeslagen. Deze opslag is begroeid met ruigte kruiden. 
Ecologisch gezien heeft deze opschoonactie op dit moment niet geleid tot een dusdanige 
wijziging dat de gegevens uit het jaar 2012 niet meer bruikbaar zijn. De voor de natuur 
oninteressante gravelbanen, verhardingen en gebouwresten hebben plaats gemaakt voor een 
relatief kale zandvlakte waar de natuur nog geen vat op heeft gekregen. Deze zandvlakte 
biedt op termijn wel meer kans voor de natuur dan de oorspronkelijke situatie. 
 
De gegevens uit 2012 kunnen daarmee als representatief worden aangemerkt. De gegevens 
zijn daarmee voldoende actueel en bruikbaar. 
 
Laag-Keppel 
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