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Werkwijze 

Het plangebied  (zie figuur 1) is op 7 mei 2012 onderzocht op het voorkomen van beschermde planten 

en strenger beschermde diersoorten. Daartoe werden de watergangen naast het perceel bemonsterd op 

het voorkomen van amfibieën en beschermde vissen, met een steeknet van 70 cm breed. Het 

plangebied werd afgezocht naar geschikte vaste- rust en verblijfplaatsen van beschermde dieren, door 

door te speuren naar uitwerpselen, prooiresten, holen, wissels, etc. Daarnaast werd er in een straal van 

100 meter rond het plangebied gezocht naar jaarrond beschermde vogelnesten. Figuur 1 geeft de 

ligging van het plangebied weer. 
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Figuur 1. Het plangebied (perceel 3957) 

 

Plangebied 

Het plangebied bestaat uit een voedselrijk grasland dat aan de zuid- en oostzijden wordt begrenst door 

een circa 4 meter brede watergang. Het grasland bestaat uit hoog productieve grassoorten en enkele 

wilde soorten als kruipende boterbloem, grote brandnetel, hondsdraf, jacobshruiskruid, haagwinde, 

grote klissmalle weegbree en vossenstaart. De oevers naast de watergangen bestaan grotendeels uit 

riet, met her en der liesgras. In de watergangen bevinden zich riet, puntkroos en veel drijfalgen (als 

gevolg van recente bemesting met meststoffen).  De omgeving rond het plangebied is agrarisch 

ingericht met graslanden en akkers. Zo’n 50 meter ten noorden van het plangebied ligt een oude 

hoogstamboomgaard. Verder is er aan de oostzijde van het plangebied een woonwijk.  
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Resultaten 
De te verleggen watergang  (en de te behouden watergang) hebben mogelijk wel een functie als vaste 

vliegroute en foerageergebied voor vleermuissoorten als watervleermuis en meervleermuis. Vanwege 

de afwezigheid van geleidende beplantingen, holle bomen of gebouwen is het niet te verwachten dat er 

elders in het plangebied vaste vliegroutes of verblijfplaatsen van vleermuizen voorkomen. 

 

In het plangebied werden tijdens het veldbezoek geen strenger beschermde zoogdiersoorten 

aangetroffen. Buiten vleermuizen, is het voorkomen van strenger beschermde zoogdiersoorten niet te 

verwachten. Voor een soort als de waterspitsmuis ogen de watergangen te ‘vervuilt’ met mest en zijn 

er te weinig prooidieren aanwezig. Het is wel mogelijk dat er algemene zoogdiersoorten als mol, 

aardmuis, veldmuis en huisspitsmuis een vaste rust- en verblijfplaats in het plangebied hebben.  

 

In de watergangen rond het plangebied werd tijdens de steeknetbemonstering (slechts) één 

tiendoornige stekelbaars gevangen (niet beschermd krachtens de Flora- en faunawet). Wegens de 

overdadig aanwezige drijfalgen is het voorkomen van beschermde vissoorten en strenger beschermde 

amfibieën hoe dan ook niet te verwachten. 

 

Tijdens het veldbezoek werden de volgende vogelsoorten in en nabij het plangebied waargenomen: 

groenling, zwartkop, witte kwikstaart, tjiftjaf, grasmus, kievit, spreeuw, kauw en merel. Het is 

mogelijk dat tijdens het broedseizoen (redelijk) algemene weidevogels als grasmus, kievit en wilde 

eend in het plangebied gaan broeden. Tijdens het veldbezoek was dit echter niet het geval. In een straal 

van 100 meter rond het plangebied zijn geen jaarrond beschermde vogelnesten aangetroffen.  

 

Conclusies en aanbevelingen 

Vleermuizen 

De watergangen rond het plangebied fungeren mogelijk als foerageergebied en vaste vliegroute van 

watervleermuis en meervleermuis. Een deel van de watergangen zal worden verlegd. Hierdoor zal een 

mogelijk aanwezige vliegroute van vleermuizen worden verlegd. Dit zal netto geen effect op de 

functionaliteit van het plangebied voor vleermuizen hebben. Omdat de net buiten het plangebied 

gelegen bosrand parallel loopt aan de in het plangebied gelegen houtsingel, hebben vleermuizen tussen 

de kap en het aanplanten van nieuwe bomen voldoende dekking om hun vliegroute tijdelijk te 

verleggen. Het is daarom niet nodig een ontheffing op de Flora- en faunawet aan te vragen. 

 

Algemene vogels 

Door het verwijderen van de vegetatie buiten de periode 15 maart tot 15 juli (het broedseizoen van de 

meeste vogels) uit te voeren, wordt directe schade aan algemeen voorkomende vogels, hun nesten en 

eieren voorkomen. 

  

Overige strenger beschermde soorten 

Overige strenger beschermde dieren of beschermde planten zijn in en direct rond het plangebied 

afwezig. 

Beschermde dieren uit de categorie ‘algemene soorten’ 

In het plangebied bevinden zich mogelijk vaste rust- en verblijfplaatsen van zoogdiersoorten uit de 

beschermingscategorie ‘algemeen beschermde soorten’. Voor het vernietigen van holen etc. en 

verstoren van beschermde zoogdieren van de categorie ‘algemene soorten’ voor ruimtelijke ingrepen, 

bestaat een vrijstelling op grond van ‘AMvB artikel 75’ van de Flora- en faunawet (Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2005). Er hoeft daarom geen ontheffing te worden 

aangevraagd.    

 

Zorgplicht 

De in de Flora- en faunawet genoemde ‘algemene zorgplicht’ is ook op beschermde soorten uit de 

categorie ‘algemene soorten’ van toepassing. Beschermde diersoorten (ook die van de categorie 

‘algemene soorten’) die tijdens het verwijderen van vegetatie en het vergraven van grond worden 
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aangetroffen, moeten direct worden gevangen en na afloop van de werkzaamheden in het 

aangrenzende gebied worden vrijgelaten.  

 


