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Inleiding
Een aantal partijen wil gezamenlijk op de voormalige kwekerij Excelsior wonin-
gen realiseren. De kwekerij ligt sinds enige tijd braak. Daarnaast is het nodig om 
de aangrenzende begraafplaats uit te breiden. Voor de bestemmingswijziging 
wordt een ruimtelijke onderbouwing voorbereidt. Ten behoeve van de ruimtelij-
ke procedure is een onderzoek naar beschermde planten en dieren in het kader 
van de Flora en Faunawet verricht.
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Beschrijving
De voormalige kwekerij ligt in een woonwijk te Winterswijk. Zowel vanaf de Le-
liestraat als de Tuunterstraat is de kwekerij te benaderen. De kwekerij ligt naast 
de begraafplaats en achter een rij woningen (aan de 3e Gasthuisstraat). Er is 
geen relatie met het buitengebied van de gemeente. Aan de Tuunterstraatzijde 
staan enkele grote bomen.

De kwekerij wordt sinds enkele jaren niet meer gebruikt. Er staan nog enkele 
restanten van plantgoed, vooral enkele coniferen. Verder liggen verschillende 
delen van de kwekerij momenteel braak. Op de kwekerij staat één relatief nieuw 
gebouw.

De begraafplaats wordt vrij intensief benut en is goed onderhouden.
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Waarnemingen
Op de kwekerij is op de paden een tredvegetatie ontwikkeld. Deze vegetatie is te 
typeren als het vetmuur en zilvermos (Bryo-Saginetum procumbentis). In dit ve-
getatietype komen vrijwel nooit beschermde planten voor. De vegetatie is zeer 
algemeen in Nederland.
De vegetatie van de plantbedden heeft een pionierkarakter en neigt naar een 
akkerkruidenvegetatie. Mede door de braaklegging is deze vegetatie niet te ty-
peren en als een overgangstype naar graslanden te beschouwen. In West-Ne-
derland is op boomkwekerijen met enige regelmaat dwerggras (Mibora minima) 
aangetroffen. De verspreiding van dwerggras vertoond een sterk inventarisa-
tiegericht beeld. Boomkwekerijen worden over het algemeen slecht tot niet 
geïnventariseerd. Niet mag worden uitgesloten dat het verspreidingsbeeld forse 
hiaten vertoond en de soort ook in Oost-Nederland kan worden aangetroffen. 
Aangezien dat gras zeldzaam is, zijn de plantbedden steeksproefgewijs onder-
zocht op aanwezigheid van dit gewas. Op geen enkele plek is echter een exem-
plaar aangetroffen. Ook lijken de groeiomstandigheden niet (meer) ideaal voor 
deze soort.

De aanwezige grote bomen zijn geïnspecteerd op aanwezige holten. In geen 
van de bomen is echter een holte geschikt voor vleermuizen of holtebroeders 
aangetroffen. Bekend is dat op de begraafplaats en de kwekerij een steenmarter 
(Martes fiona) voorkomt. De steenmarter staat op tabel 2 van de Flora en Fau-
nawet en is derhalve beschermd. Steenmarters zijn vrij schuw, maar hebben 
echter geen last van permanente bewoning. Verwacht wordt dat de steenmarter 
geen hinder ondervind van de nieuwe woningen (de omgeving houdt een groen-
karakter en blijft een geschikt habitat). Mogelijk dat de steenmarter wel enige 
last ondervind van de bouwactiviteiten. Na afronden zal hij echter weer gebruik 
maken van zijn leefgebied.

Langs de begraafplaats is een patrouillerende paardenbijter (Aeshna mixta) aan-
getroffen. Deze libellen jagen vaak op grote afstand van het voortplantingswa-
ter. In de omgeving van Winterswijk is de paardenbijter geen algemene verschij-
ning. De soort is niet beschermd en vrij algemeen in Nederland.

Vooral langs de randen, maar wellicht ook in een van de coniferen kunnen vo-
gels broeden.



7 Excelsior te Winterswijk

Conclusie en advies
De enige beschermde soort die is aangetroffen is de steenmarter. Deze zal ech-
ter slechts tijdelijk verstoord worden (alleen tijdens de bouw). Mede vanwege de 
eventueel aanwezige broedvogels wordt geadviseerd om niet tijdens de broed-
tijd te starten met de bouw of de voorbereidingswerkzaamheden.

Er is geen ontheffing ex art.75 Flora en Faunawet noodzakelijk.


