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Notitie : Quickscan flora en fauna Po-
lendwarsweg, Hardenberg 

  

Locatie  : Polendwarsweg , Hardenberg 
Datum : 30 september 2015 
Opdrachtgever : 
Ter attentie van : 
Projectnummer : 212x01177 
Opgesteld door : Ineke Kroes 

 
Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. Door middel van een ver-
kennend flora- en faunaonderzoek is een beoordeling gemaakt van de effecten die het plan zal heb-
ben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de 
natuurwetgeving. 
 
Natuurbescherming in Nederland 
 
De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbeschermings-
wet (NB-wet) en de Flora- en faunawet (FF-wet). Deze wetten vormen een uitwerking van de Europe-
se Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige gebiedsbescherming plaats door 
middel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
 
Natuurbeschermingswet 
De Natuurbeschermingswet heeft betrekking op de Europees beschermde Natura 2000-gebieden en 
de Beschermde natuurmonumenten. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in Neder-
land gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, 
plannen en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optreden, dienen deze vooraf in kaart ge-
bracht en beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een negatief effect 
hebben op de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied (of Beschermd Natuurmonument) zijn 
vergunningsplichtig. 
 
Provinciaal beleid 
De provinciale groenstructuur bestaande uit Ecologische Hoofdstructuur (EHS) het Beleidskader 
Groene en Blauwe Diensten 2006-2015 zijn ruimtelijk vastgelegd in de Omgevingsverordening Over-
ijssel 2013. De EHS is een robuust netwerk van natuurgebieden en tussenliggende verbindingszones. 
Dit netwerk bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuw aan te leggen natuur en verbindingszones 
tussen de gebieden. Ook de beheergebieden voor agrarisch natuurbeheer behoren tot de EHS. De 
feitelijke beleidsmatige gebiedsbescherming vindt plaats middels de uitwerking van het provinciaal 
beleid in de gemeentelijke bestemmingsplannen.  
 
Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdieren, 
(trek)vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en vlinders, op enkele bijzondere en 
min of meer zeldzame ongewervelde diersoorten (uit de groepen kevers, mieren, schelp- en schaaldie-
ren) en op een honderdtal vaatplanten. Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld 
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van de ontheffingsplicht, geldt wel een zogenaamde algemene zorgplicht (art. 2 Flora- en faunawet). 
Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aanwezige 
soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet veront-
rusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode 
van afhankelijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze be-
schermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is ver-
leend.  
 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet naast de zorgplicht ook rekening gehouden worden met de juridisch 
zwaarder beschermde soorten uit 'tabel 2', de bijlage 1 soorten van het besluit vrijstelling beschermde 
dier- en plantensoorten, de soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (tezamen tabel 3) en met alle 
vogels. Op de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ van het Ministerie van LNV 
(augustus 2009) wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën vogelnesten. Van de meeste 
vogelsoorten zijn de nesten uitsluitend beschermd wanneer deze tijdens de broed- en nestperiode in 
gebruik zijn. Het gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten maken. Van een aantal soorten is het 
nest, inclusief de functionele leefomgeving, jaarrond beschermd. Dit zijn een aantal roofvogels en 
uilen, koloniebroeders en gebouw bewonende vogelsoorten (‘categorie 1-4 soorten’).  
Tenslotte is er een categorie nesten van vogelsoorten die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats 
waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed, maar die over voldoende flexibiliteit beschikken om, als die 
broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen (‘categorie 5-soorten’) 
Komen soorten van de hierboven genoemde beschermingsregimes voor dan is de eerste vraag of de 
voorgenomen activiteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er effecten op dan dient er 
gekeken te worden of er passende maatregelen getroffen kunnen worden om de functionaliteit van de 
voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen.  
 
Werkwijze Quickscan flora en fauna 
 
In de Quickscan zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen de aanwezige natuurwaar-
den vanuit de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en planologisch beschermde natuurwaar-
den. Deze werkwijze vloeit voort uit de ‘Wijziging beoordeling ontheffing Flora- en faunawet bij ruimte-
lijke ingrepen’ van het Ministerie van LNV van september 2009.  
 
Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 6 mei en 15 september 2015 door een ecoloog 
van BRO1 een verkennend veldbezoek gebracht aan twee in dit rapport beschreven plangebieden. 
Mogelijke verblijfplaatsen en sporen van dieren zijn onderzocht. Hierbij is onder andere gebruik ge-
maakt van de checklist aanwezigheid (inschatten mogelijke aanwezigheid vleermuizen in een Flora- 
en faunawet vooronderzoek) uit het Vleermuisprotocol versie 25 maart 2013. Naast een veldbezoek is 
er een bronnenonderzoek gedaan. Voor dit bronnenonderzoek is onder meer gebruik gemaakt van 
quickscanhulp (quickscanhulp.nl). De quickscanhulp geeft een overzicht van gegevens (van de afge-
lopen vijf jaar) uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) de meest omvangrijke landelijke 
informatiebron van verspreidingsgegevens. 
 

                                                      
1
  BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en 

heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens 

de door het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010).  

 De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EL&I genoemde voorwaar-

den voor ter zake deskundigen op het gebied van ecologisch onderzoek. 
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Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek is vervolgens beoordeeld welke beschermde soorten 
daadwerkelijk voor (kunnen) komen binnen het plangebied en is vervolgens een inschatting gemaakt 
van de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op beschermde natuurwaarden. 
 
Beschrijving van het plangebied 
 
Ligging van de plangebieden 
Beide plangebieden liggen in het buitengebied van de Gemeente Hardenberg, ongeveer 500 m ten 
westen van de rand van de stad. De Amersfoortcoördinaten van het midden van de locatie zijn X= 
236.208; Y= 511.072. De ligging van het plangebied is te zien in onderstaande afbeeldingen (figuur 1 
en 2). 
 

 
Fig. 1. Ligging van het plangebied (rode ster) 

 
 
Fig. 2. Ligging van het totale plangebied. Het op 6 mei beoor-
deelde plangebied (rood omlijnd) is aangeduid als 1, plangebied 
2 (geel omlijnd) is beoordeeld op 15 september. 

. 

De in dit rapport beschreven plangebieden maken deel uit van het toekomstig Bedrijvenpark Heem-
sterpoort. Fig. 3 geeft dit toekomstige Bedrijvenpark Heemssterpoort weer. Fig. 4 geeft een impressie 
van de toekomstplannen van de onderzochte plangebieden 1 en 2. 
  
Huidige situatie plangebied 1 
Het op 6 mei onderzochte plangebied 1 maakt onderdeel uit van gebied F van het toekomstige bedrij-
venpark. Dit deelgebied F betreft enkele percelen aan de Polendwarsweg 1. In het noordoostelijke 
deel van dit gebied ligt een woonerf met hierop een woning met rieten dak, een garage en een houten 
schuur. Rondom deze woning is een voorheen intensief onderhouden tuin met gazon, borders, hagen 
en houtsingel gelegen. De tuin is de laatste tijd een beetje verwaarloosd. Het zuidelijke deel van het 
gebied F bestaat uit een weide en een heideveldje. Het heideveldje is een resultaat van particuliere 
natuurontwikkeling dat circa twaalf jaar geleden is opgezet. In dit terrein is de bouwvoor afgegraven en 
een poel gegraven. Dit natuurgebiedje maakt geen onderdeel uit van het plangebied. Fig. 5 t/m 11 
geven een impressie van plangebied 1.  
 
Huidige situatie plangebied 2 
Het op 15 september bezochte plangebied 2 maakt onderdeel uit van de gebieden G en J van het 
plangebied Bedrijvenpark Heemssterpoort. Dit plangebied bestaat uit een akker met onlangs ingezaaid 
wintergraan, twee akkers met onlangs gerooide aardappels, een afscheiding in de vorm van een 
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houtwal met een droge greppel en een droge sloot tussen plangebied en de parallelweg van de Jacht-
huisweg. Fig. 12 t/m 16 geven een impressie van plangebied 2. 
 

 
 
Fig. 3 Toekomstig bedrijvenpark Heemsterpoort. Plangebied 1 is 
onderdeel van Gebied F, Plangebied 2 is onderdeel van Gebied G 
en J  

 
 
Fig. 4 Gewenste ontwikkeling voor plangebieden 1 en 2. De ge-
schreven getallen (1 tm. 5) geven flora- en fauna aandachtspun-
ten aan. 
 

 
 
Fig. 5. Plangebied 1 
Woning met rieten dak 
 

 
 
Fig. 6. Plangebied 1 
Natuurlijke tuin bij woning met rieten dak 

 
 
Fig. 7. Plangebied 1 
Deel van de zijtuin aan de noordwestkant 

 
 
Fig. 8. Plangebied 1 
Zijtuin aan de noordoostkant 
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Fig. 9. Plangebied 1 
Oprit naar woonhuis met rechts het particulier ontwikkelde natuur-
ontwikkelingsgebiedje 
 

 
 
Fig. 10. Plangebied 1 met op de achtergrond plangebied 2. 
Nr. 1. Hier komt een noodontsluiting. Er worden een paar bomen 
gekapt en de sloot wordt gedempt. 

 
 
Fig. 11. Plangebied 1 
Hier is een doorgang gepland naar de oprit van de Polderdwars-
weg. Wellicht zal de berk moeten verdwijnen. 
 

 
 
Fig. 12.Plangebied 2 
De dammetjes in de droge sloot gaan verplaatst worden.  
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Fig. 13. Plangebied 2. 
Nr. 2 en 3. De bossingel wordt ontdaan van bosschage en bomen 
worden opgesnoeid.  
 

 
 
Fig. 14. Plangebied 2.  
Nr. 2 en 3. De bossingel wordt ontdaan van bosschage en bomen 
worden opgesnoeid.  
 

 
 
Fig 15. Plangebied 2 
Nr. 4 en 5. Hier is een aarden wal en een sloot gepland. 
 

 
 
Fig 16. Plangebied 2. 
Nr. 4 en 5. Hier is een aarden wal en een sloot gepland. 
 

 
Toekomstige (geplande) situatie  
De gemeente is voornemens om een bedrijvenpark op het plangebied te realiseren; de Heemserpoort. 
Om ruimte te maken voor het bedrijvenpark zal onder meer bebouwing worden gesloopt en opgaand 
groen worden verwijderd. Toekomstige situatie voor dit deelplan is de realisatie van een AZC. Voor dit 
deelplan zal echter geen sloop van gebouwen plaatsvinden.  
 
Toetsing gebiedsbescherming 
 
Wettelijke gebiedsbescherming 
Het dichtstbijzijnde wettelijk beschermde natuurgebied, het Natura 2000-gebied Vecht- en Beneden- 
Reggegebied ligt op ruim 6,5 kilometer afstand van het plangebied. Dit Natura 2000-gebied is aange-
wezen voor een aantal habitattypen, habitatsoorten en broedvogelsoorten die onder meer (zeer) ge-
voelig zijn voor vermesting en verzuring door stikstofdepositie (zie Fig. 15). Een eventuele toename 
van stikstofdepositie op het Natura2000-gebied (en overige Natura 2000-gebieden) is met de geplande 
ontwikkeling niet op voorhand uitgesloten. In de ten behoeve van de afwijkingsprocedure opgestelde 
ruimtelijke onderbouwing wordt hier nader aan getoetst. 
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Fig 15. Effectenindicator Natura2000-gebied Vecht- en Beneden-Reggegebied 
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(bron http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/) 

Planologische gebiedsbescherming 
Het plangebied ligt geheel buiten de EHS of het Beleidskader Groene en Blauwe diensten zoals deze 
is vastgesteld op de kaart van de Omgevingsverordening Overijssel 2013. Gezien de ligging buiten de 
begrensde planologische gebiedsbescherming zal hiervoor in de planvorming verder geen rekening 
gehouden hoeven te worden. 
 
Toetsing Flora- en faunawet 
 
Vaatplanten 
Binnen geen van de twee plangebieden zijn beschermde vaatplanten aangetroffen. Uit bronnenonder-
zoek blijkt wel dat in de nabije omgeving de brede orchis, jeneverbes, kleine zonnedauw, lange ere-
prijs, steenanjer en waterdrieblad (tabel 2) voorkomen. Echter, plangebied 1 bestaat uit een, tot voor 
kort, goed onderhouden tuin met boomgaard. Plangebied 2 bestaat uit bemest akkerland en een 
houtwal met droge greppel. In deze gebieden zijn geen beschermde vaatplanten te verwachten. Ge-
zien de aard en het gebruik van deze plangebieden is het voorkomen van beschermde vaatplanten 
redelijkerwijze uit te sluiten.  
 
Grondgebonden zoogdieren 
Zowel plangebied 1 als 2 vormt geschikt habitat voor enkele soorten algemeen beschermde (tabel 1) 
grondgebonden zoogdieren zoals veldmuis, bosmuis, rosse woelmuis, bunzing, mol, konijn, haas, egel 
en ree. Uit bronnenonderzoek blijkt dat de eekhoorn en steenmarter (tabel 2), boommarter en de das 
(tabel 3) in de omgeving voorkomen. Er zijn in de bomen geen eekhoornnesten aangetroffen. Er zijn 
ook geen vraatsporen gevonden van de eekhoorn. Er zijn binnen deze plangebieden geen naaldbo-
men aanwezig. Daarnaast liggen de bosschages en bomen binnen deze gebieden geïsoleerd. De 
aanwezigheid van de eekhoorn is om die reden redelijkerwijze uit te sluiten. In het verleden zijn door 
de bewoners waarnemingen gedaan van de steenmarter. Er zijn echter geen verblijfplaatsen van de 
steenmarter gevonden binnen een van de twee plangebieden. Plangebied 1 kan echter mogelijk wel in 
geringe mate dienst doen als leefgebied voor de steenmarter. Echter, dit plangebied zal niet sterk van 
karakter veranderen. Er zal geen essentieel leefgebied voor de steenmarter verdwijnen. Streng be-
schermde boommarters zijn, meer dan steenmarters, gebonden aan grotere boscomplexen. Deze grotere 

boscomplexen komen in het plangebied niet voor. Boommarters kunnen, met uitzondering van een enkel 

zwervend dier, redelijkerwijze worden uitgesloten. Binnen geen van beide plangebieden zijn sporen gevon-

den van de das. Voor de das is het plangebied mogelijk geschikt als leefgebied. Het aanleggen van 
dammen begroeid met bodembedekkers rondom plangebied 2, is juist gunstig voor de das. Deze kun-
nen dienen als alternatieve looproute en hierdoor zal meer beschutting ontstaan voor de das. 
 
Effectenbeoordeling 
Voor de genoemde soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet bij 
ruimtelijke ontwikkelingen. In het kader van de algemene zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om 
voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke 
gedaan dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. In het kader van de algemene 
zorgplicht zijn geen specifieke maatregelen nodig. 
Het aanleggen van de dammen, begroeid met bodembedekkers rondom plangebied 2, is gunstig voor 
de das. Deze kunnen dienen als alternatieve looproute en hierdoor zal meer beschutting ontstaan voor 
de das.  
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Voor de steenmarter verdwijnt mogelijk in geringe mate foerageergebied. Er is echter geen sprake van 
het verdwijnen van essentieel foerageergebied. Negatieve effecten voor de das en de steenmarter 
worden op voorhand uitgesloten.  
 
Vleermuizen 
Uit de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van meerdere soorten vleermuizen 
waaronder gewone dwergvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, gewone 
grootoorvleermuis, meervleermuis en watervleermuis.  
Plangebied 1 zelf leent zich voor foeragerende vleermuizen. Er zijn meerdere dikke bomen op het 
plangebied met mogelijk vaste rust en verblijfplaatsen in de boomholtes of spleten (boombewonende 
vleermuizen) op diverse plaatsen binnen het plangebied. Er is opgaande begroeiing, en er zijn lijnele-
menten hoger dan 1,5 m, die dienst kunnen doen als foerageergebied en/of vliegroute. De gebouwen 
op dit plangebied lenen zich mogelijk voor vleermuizen. Plangebied 2 is niet geschikt voor vleermui-
zen, voor wat betreft de akkers. De bosschages in de houtwal gaan verdwijnen, de bomen worden 
opgesnoeid. Er zijn hier echter geen bomen aangetroffen met holtes geschikt voor vleermuizen. De 
houtwal zal momenteel mogelijk in geringe mate als foerageerplek kunnen fungeren, en in geringe 
mate als doorgaande vliegroute.  
 
Effectenbeoordeling 
Plangebied 1 kan waarde hebben als vaste rust of verblijfplaats van zowel boombewonende als ge-
bouwbewonende vleermuizen. Het kan onderdeel zijn van het foerageergebied voor vleermuizen uit de 
omgeving. Echter, er vindt geen sloop plaats op plangebied 1, en de enkele bomen die gekapt worden 
bevatten geen holtes of spleten die geschikt zijn voor vleermuizen. Er verdwijnen door de ontwikkeling 
geen vaste rust- of verblijfplaatsen voor vleermuizen op plangebied 1. Ook blijven er in ruim voldoende 
mate bosschages en bomen staan op plangebied 1. De akkers van plangebied 2 zijn niet geschikt voor 
vleermuizen. De bosschages op plangebied 2 verdwijnen en de bomen worden opgesnoeid. Er zijn 
geen holtes of spleten in de bomen. Er blijft echter in voldoende mate foerageergebied aanwezig voor 
vleermuizen, zowel langs de huidige houtwal als op plangebied 1. Er zal geen vaste rust- of verblijf-
plaats of essentiële foerageerplek/vliegroute verloren gaan door de ontwikkeling. Negatieve effecten 
voor vleermuizen kunnen op voorhand worden uitgesloten.  
 
Vogels 
Tijdens het veldbezoek zijn op het plangebied 1 in de houtige beplanting diverse zangvogels, duiven, 
merels, kauwen en eksters aangetroffen. Het veldbezoek is uitgevoerd in het broedseizoen. Er zijn 
nesten van deze vogels aangetroffen in het opgaand groen. Uit bronnenonderzoek blijkt dat in de om-
geving jaarrond beschermde rust- en verblijfplaatsen voorkomen van de boomvalk, buizerd, gierzwa-
luw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, ooievaar, ransuil, roek en sperwer. De dakconstruc-
ties van de gebouwen op plangebied 1 lenen zich niet voor gierzwaluwen. Het veldbezoek is uitge-
voerd in de periode dat huismussen grotendeels in de directe omgeving van de nestlocaties aanwezig 
zijn. Tijdens het veldbezoek zijn er echter geen huismussen binnen het plangebied en omgeving aan-
getroffen. Om deze redenen wordt het voorkomen van gierzwaluw en huismus binnen het plangebied 
uitgesloten. Binnen het plangebied zijn geen nesten aangetroffen van overige jaarrond beschermde 
vogels. Wel zijn in het verleden in de omgeving braakballen en uitwerpselen gevonden van een kerk-
uil. Het zou in dit geval gaan om een roestplaats. Ook is er een persoonlijke melding van een bewoner 
dat er in een nabijgelegen boerderij een uil zou zitten. Hij wist echter niet om welke soort het ging. 
Grote gele kwikstaart komt in de omgeving voor en nestelt in allerlei nissen en holen. Het is niet uitge-
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sloten dat zich binnen het plangebied jaarrond beschermde nesten bevinden van de grote gele kwik-
staart. Er zal mogelijk leefgebied van de grote gele kwikstaart verdwijnen. 
Binnen plangebied 2 zijn tijdens het tweede bezoek geen vogels of nesten aangetroffen. Het veldbe-
zoek aan plangebied 2 is uitgevoerd na het broedseizoen.  
 
Effectenbeoordeling 
Binnen zowel plangebied 1 als plangebied 2 wordt de aanwezigheid van nestlocaties van vogelsoorten 
met jaarrond beschermde nesten uitgesloten, met uitzondering van de grote gele kwikstaart. Voor de 
grote gele kwikstaart geldt een vrijstelling, mits gebruik gemaakt wordt van de gedragscode Ruimtelij-
ke Ontwikkeling. Beide plangebieden zijn geschikt als leefgebied voor vogelsoorten met jaarrond be-
schermde nesten, zoals bijvoorbeeld de steenuil, buizerd of sperwer. Bij de herinrichting zal hiermee 
rekening gehouden moeten worden. Indien de herinrichting van het plangebied zodanig plaatsvindt dat 
de nieuwe situatie gunstig is voor genoemde soorten, dan komt de gunstige staat van instandhouding 
niet in gevaar. 
 
Voor de voorgenomen ontwikkeling zullen bomen, bosschages, ruigtebegroeiing en grasvegetatie 
worden weggehaald. De nesten van vogelsoorten die hierin kunnen broeden zijn uitsluitend be-
schermd gedurende de periode dat deze nesten in gebruik zijn, dat wil zeggen de broed- en nestperi-
ode. Het is in de praktijk niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het verwijderen of verstoren 
van deze nesten in deze periode. Als broedseizoen kan de periode tussen half maart en half juli glo-
baal worden aangehouden. Door werkzaamheden buiten deze broedperiode uit te voeren, wordt het 
risico op verstoring van broedsels sterk verminderd.  
 
De broedperiode verschilt per soort en soms ook per jaar en in het kader van de Flora‐ en faunawet 
wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van belang is of een broedgeval 
wordt verstoord, ongeacht de datum. Indien op een locatie geen broedende of nestelende vogels aan-
wezig zijn, mogen ook tijdens het broedseizoen werkzaamheden worden uitgevoerd. Door inspectie 
voor aanvang van werkzaamheden op aanwezige legsels of nestjongen en indien deze aanwezig zijn, 
de werkzaamheden uit te stellen tot nadat de jongen zijn uitgevlogen, worden negatieve effecten voor 
vogels uitgesloten. 
 

Vissen, amfibieën en reptielen 
Er zijn zowel binnen plangebied 1 als 2 diverse greppels, die regelmatig droog staan en niet water-
houdend zijn. Uit de omgeving van het plangebied zijn geen waarnemingen bekend van beschermde 
vissen of amfibieën, behalve de kleine watersalamander (tabel 1). De aanwezigheid van strenger be-
schermde vissen en voortplantingsplaatsen van strenger beschermde amfibieën is daarmee redelij-
kerwijze uit te sluiten. Incidenteel voorkomen van een zwervend exemplaar van de gewone pad of de 
kleine watersalamander (beide tabel 1) binnen het plangebied kan niet helemaal uitgesloten worden. 
Er zijn geen reptielen aangetroffen in het plangebied, maar bronnenonderzoek toont aan dat in de 
omgeving de levendbarende hagedis (tabel 2) voorkomt. Echter, de levendbarende hagedis is vooral 
te verwachten binnen het natuurgebiedje naast plangebied 1. Incidenteel voorkomen van een zwer-
vend exemplaar van de levendbarende hagedis binnen het plangebied kan niet helemaal uitgesloten 
worden.. 
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Effectenbeoordeling 
Beschermde vissen en amfibieën zijn redelijkerwijze uit te sluiten. Een incidenteel zwervend exem-
plaar van de levendbarende hagedis in Plangebied 1 kan niet helemaal uitgesloten worden. Voor de 
levendbarende hagedis geldt een vrijstelling, mits gebruik gemaakt wordt van de gedragscode Ruimte-
lijke Ontwikkeling. 
Voor soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en Faunawet bij ruimtelijke ont-
wikkelingen. In het kader van de algemene zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om voldoende 
zorg te dragen voor de aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan 
dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. In het kader van de algemene zorgplicht 
zijn geen specifieke maatregelen nodig. 
 
Beschermde ongewervelde diersoorten 
In de omgeving komt het streng beschermde heideblauwtje voor. Binnen deze twee plangebieden is zo 

goed als geen hoogwaardig leefgebied voor dagvlinders aanwezig. Het heideblauwtje is honkvast en legt 

geen afstanden af groter dan twintig m. Deze soort is in het verleden aangetroffen in het heideveld in het 

Gemeente Bos. Gezien de afstand en het beperkte oppervlak van vegetatie waarin de waardplant van het 

heideblauwtje voorkomt binnen het plangebied, is het niet aannemelijk dat deze soort voorkomt in het plan-

gebied. Voor overige beschermde ongewervelde soorten heeft het plangebied weinig waarde door het 
ontbreken van geschikt habitat. Het voorkomen van strenger beschermde ongewervelde soorten (tabel 
2 en 3) is met voldoende zekerheid uit te sluiten omdat dergelijke soorten zeer specifieke eisen aan 
hun leefomgeving stellen.  
 
Conclusie en aanbevelingen 
 
• Negatieve effecten voor de das en de steenmarter zijn op voorhand uitgesloten. Door de aanleg 

van dammen rondom het plangebied wordt de situatie voor de das juist gunstiger.  
• Uit de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van meerdere soorten vleermui-

zen (allen zwaar beschermde soorten van tabel 3). Plangebied 1 is geschikt voor zowel boombe-
wonende als gebouwbewonende vleermuizen. Echter er worden geen bomen gekapt met holtes of 
spleten, en er worden geen gebouwen gesloopt. Er blijft voldoende essentieel foerageergebied en 
er verdwijnen door de ontwikkeling geen vliegroutes. Negatieve effecten op vleermuizen zijn rede-
lijkerwijze uitgesloten.  

• Binnen beide plangebieden wordt de aanwezigheid van nestlocaties van vogelsoorten met jaar-
rond beschermde nesten uitgesloten, met uitzondering van de grote gele kwikstaart. Voor de grote 
gele kwikstaart geldt een vrijstelling, mits gebruik gemaakt wordt van de gedragscode Ruimtelijke 
Ontwikkeling. 

• Beide plangebieden zijn geschikt als leefgebied voor vogelsoorten met jaarrond beschermde nes-
ten, zoals bijvoorbeeld de steenuil, buizerd of sperwer. Bij de herinrichting zal hiermee rekening 
gehouden moeten worden. Indien de herinrichting van het plangebied zodanig plaatsvindt dat de 
nieuwe situatie gunstig is voor genoemde soorten, dan komt de gunstige staat van instandhouding 
niet in gevaar. 

• Binnen het plangebied zijn broedende vogels te verwachten in de aanwezige vegetatie. De nesten 
van vogelsoorten die hier kunnen broeden zijn uitsluitend beschermd gedurende de periode dat 
deze nesten in gebruik zijn, dat wil zeggen de broed- en nestperiode. Het is in de praktijk niet mo-
gelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het verwijderen of verstoren van deze nesten in deze 
periode. Voor de binnen het plangebied voorkomende vogelsoorten kan de periode tussen half 
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maart en half augustus worden aangehouden als broedseizoen. Door  werkzaamheden buiten de 
broedperiode uit te voeren en/of inspectie voor aanvang van werkzaamheden op de aanwezigheid 
van broedende vogels, kunnen negatieve effecten voorkomen worden. 

• Een incidenteel zwervend exemplaar van de levendbarende hagedis in Plangebied 1 kan niet he-
lemaal uitgesloten worden. Voor de levendbarende hagedis geldt een vrijstelling, mits gebruik ge-
maakt wordt van de gedragscode. 

• Binnen het plangebied zijn geen zwaarder beschermde soorten vissen, amfibieën, en overige on-
gewervelden (zoals bijv. zeldzame dagvlinders en libellen) te verwachten. Negatieve effecten voor 
deze soortgroepen zijn op voorhand uitgesloten met inachtneming van de zorgplicht. 

• In het kader van de algemene zorgplicht is het noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor 
aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om 
het doden van individuen te voorkomen. Er zijn echter geen specifieke maatregelen nodig voor 
zoogdieren, amfibieën en overige ongewervelden. 

 
 


