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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Woonlinie is voornemens om op de projectlocatie, zoals weergegeven in figuur 1 in 
paragraaf 2.1, een tweetal woningen en een garagebedrijf met werkplaats te ontwikkelen. 
Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt de bestaande bebouwing en de aanwezige 
begroeiing verwijderd.  
 
Binnen het juridische-planologisch kader is het noodzakelijk om enkele onderzoeken uit 
te laten voeren, waaronder een natuurwaardenonderzoek (natuurtoets) om de gevolgen 
voor de flora en fauna op de betreffende locatie inzichtelijk te maken.  
 
Vanuit de Flora- en faunawet is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de 
hoogte te zijn van mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het 
projectgebied. Het doel van de Flora- en faunawet is het instandhouden van de inheemse 
flora en fauna. Het herontwikkelen van een terrein valt onder het begrip 'ruimtelijke 
ontwikkeling' uit de Flora- en faunawet.  
 
Door, voorafgaand aan ruimtelijk ontwikkeling, stil te staan bij aanwezige natuurwaarden, 
kan onnodige schade aan beschermde soorten worden voorkomen of beperkt. Indien 
schade niet te voorkomen is, is een ontheffing ex art. 75 Flora- en faunawet noodzakelijk.  
 
Sinds 23 februari 2005 is het Vrijstellingsbesluit van kracht. Met dit besluit is geregeld 
dat voor algemeen voorkomende soorten (tabel 1 soorten) een vrijstelling geldt bij 
ruimtelijke ingrepen en geen ontheffing meer aangevraagd hoeft te worden. Als er 
beschermde en minder algemene soorten (Tabel 2 & 3 soorten) voorkomen is het 
noodzakelijk om te bepalen of deze negatieve effecten ondervinden door de wijzigingen 
of de werkzaamheden in het plangebied. Bij schade of verstoring van beschermde soorten 
dient een ontheffing aangevraagd te worden bij Dienst Regelingen.  
 
In het kader van deze wetgeving heeft Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. een natuurtoets 
verricht naar de voorkomende, dan wel te verwachten beschermde planten- en 
diersoorten binnen het plangebied.  

1.2 Wettelijk kader 

De Nederlandse natuurwetgeving valt uiteen in gebiedbescherming en soortbescherming. 
Onder de gebiedbescherming vallen bijvoorbeeld gebieden die aangewezen zijn in het 
kader van de Vogel- en/of de Habitatrichtlijn (Natura 2000) of onderdeel zijn van de 
Ecologische Hoofdstructuur. Het projectgebied ligt niet in of nabij een Natura 2000-
gebied en ook niet in of nabij een gebied dat deel uitmaakt van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). Een toetsing van de effecten op de kenmerkende waarden van het 
EHS-gebied is noodzakelijk, indien het plangebied in een EHS-gebied ligt.  
 
De soortbescherming is geregeld in de Flora- en faunawet. Deze geldt overal in Nederland.  
In het kader van de Flora- en faunawet is een groot aantal plant- en diersoorten 
beschermd. Om bij het opstellen van plannen, dan wel bij de uitvoering van de 
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werkzaamheden, rekening te kunnen houden met de aanwezige beschermde plant- en 
diersoorten is het noodzakelijk om te weten welke soorten in het gebied voorkomen.  
 
Indien als gevolg van werkzaamheden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen 
beschermde soorten worden geschaad, is een ontheffing ex art. 75 Flora- en faunawet 
noodzakelijk. Deze moet worden aangevraagd bij het ministerie van LNV. Het is daarbij 
van belang om te weten tot welke beschermingscategorie de aanwezige soorten behoren.  
 
De beschermde soorten zijn ingedeeld in drie categorieën: 
• algemene soorten waarvoor geen ontheffingsplicht geldt wegens een complete 

vrijstelling (tabel 1-soorten); 
• strikt beschermde soorten waarvoor een ontheffingsplicht geldt voor 

werkzaamheden die leiden tot verstoring van deze soorten of vernietiging van het 
leefgebied (tabel 3-soorten); 

• overige soorten ('middengroep') waarvoor een vrijstelling geldt, indien wordt gewerkt 
volgens een goedgekeurde gedragscode. Voor het onderhavige project is een 
dergelijke gedragscode momenteel niet van toepassing, zodat ook voor deze soorten 
een ontheffingsplicht geldt. De voorwaarden waaronder voor deze soorten (tabel 2-
soorten) een ontheffing kan worden verkregen zijn minder streng dan voor de strikt 
beschermde soorten.  

 
Daarnaast geldt voor alle soorten, ook de niet beschermde soorten, een algemene 
zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer redelijkerwijs maatregelen 
neemt, dan wel redelijkerwijs handelingen met negatieve effecten achterwege laat, om 
schade aan plant- en diersoorten zoveel mogelijk te beperken.  
 
In bijlage 1 wordt nader ingegaan op de huidige natuurwetgeving.  

1.3 Doel 

Het doel van voorliggende toetsing is het opsporen van strijdigheden van de 
voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling met de huidige Flora- en faunawet. Op basis van de 
uitkomsten van het onderzoek worden vervolgstappen aangegeven (bijvoorbeeld het 
aanvraag van een ontheffing ex art. 75 Flora- en faunawet). 

1.4 Werkwijze 

Om eventuele strijdigheden van de plannen met de Flora- en faunawet op te sporen, 
dienen de volgende vragen te worden beantwoord: 
1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status 

hebben deze soorten? 
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de (strikt) 

beschermde soorten? 
3. Hoe kunnen eventuele negatieve effecten op (strikt) beschermde soorten voorkomen 

dan wel verzacht worden (mitigerende maatregelen)? 
4. Indien negatieve effecten niet (geheel) te voorkomen zijn, welk vervolg traject dient 

dan doorlopen te worden? 
 
Om bovenstaande vragen te beantwoorden zijn de volgende stappen doorlopen. 
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Stap 1. Bureaustudie 
Op basis van reeds literatuuronderzoek en verspreidingsatlassen is nagegaan of er 
wettelijk beschermde planten- of diersoorten in het projectgebied voorkomen. Bij het 
Natuurloket is gecontroleerd of actuele verspreidingsgegevens verkregen kunnen worden. 
 
Stap 2. Veldbezoek 
Na het bureauonderzoek is een veldbezoek uitgevoerd in het projectgebied. Hierbij is, op 
basis van de gegevens van de bureaustudie, beoordeeld voor welke soorten het 
projectgebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en daarmee welke soorten er 
daadwerkelijk voor kunnen komen. 
 
Stap 3. Effectenonderzoek 
Op basis van de beschrijving van de voorgenomen ingreep en de verzamelde gegevens 
van stap 1 en 2 zijn de (mogelijke) effecten (vernietiging, verstoring, versnippering 
biotoop) op de verwachte beschermde soorten beschreven. Voor de beschreven negatieve 
effecten stellen worden verzachtende (mitigerende) maatregelen voorgesteld. 
 
Stap 4. Conclusies en advies met betrekking tot een ontheffingsaanvraag 
Op basis van stap 1 tot en met 3 zijn conclusies getrokken met betrekking tot eventuele 
overtredingen van verbodsbepalingen zoals genoemd in de Flora- en faunawet art. 75. Het 
rapport wordt afgerond met aanbevelingen voor vervolgstappen. 

1.5 Leeswijzer 

De kern van het rapport bestaat uit de conclusies en aanbevelingen van de toetsing. Deze 
zijn beschreven in hoofdstuk 4. Aangegeven wordt welke vervolgstappen noodzakelijk 
zijn. De achtergrondinformatie van de toetsing is beschreven in de hoofdstukken 2 en 3. 
In hoofdstuk 2 is beschreven welke beschermde soorten op basis van de met de 
bureaustudie en het veldbezoek verzamelde informatie in het projectgebied verwacht 
mogen worden. In hoofdstuk 3 zijn de voorgenomen ingrepen beschreven. Vervolgens is 
aangegeven wat de effecten hiervan op de verwachte beschermde soorten zijn. Zo nodig 
zijn maatregelen voorgesteld om effecten te voorkomen, dan wel te beperken. In bijlage 1 
zijn de wettelijke achtergronden weergegeven van de voor dit onderzoek van belang 
zijnde natuurwetgeving.  
 



 
 

 projectnr. 231278 Rijksstraatweg 180 Sleeuwijk 
 juni 2010,  revisie 01 Natuurtoets  
   

 blad 5 van 17   

2 Gebiedsbeschrijving 

2.1 Beschrijving projectgebied 

Het plangebied is gelegen aan de zuidzijde van de plaats Sleeuwijk in de gemeente 
Werkendam. Het plangebied wordt aan de westelijke zijde begrenst door de weg 
Transvaal, aan de zuidzijde door de Rijksstraatweg en aan de noordoostelijke zijde door 
een fietspad die een verbinding vormt tussen beide genoemde wegen.  
 
Het plangebied zelf betreft een leegstaande woning en schuur, waaromheen een grasveld 
gelegen is met enkele bomen en struiken. Langs de rand van het plangebied is een slootje 
aanwezig. 
 
De ligging van het plangebied is globaal weergegeven in figuur 1. 
 

 
Figuur 1: Ligging plangebied (rode omlijning) (bron ondergrond: GoogleMaps, 2010). 
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2.2 Bureaustudie 

Om een indruk te krijgen van de beschermde 
natuurwaarden in de omgeving van het 
plangebied is het Natuurloket geraadpleegd. 
Het Natuurloket is een database waarin op 
kilometerhok niveau ecologische gegevens zijn 
opgeslagen. Het plangebied bevindt zich in 
kilometerhok X:124/Y:424 (zie figuur 2).  
 
Het voorkomen van beschermde soorten 
binnen dit kilometerhok is voor vaatplanten 
(één tabel 1-soort), amfibieën (vier tabel 1-
soorten, één tabel 2/3-soort), dagvlinders (één 
tabel 2/3-soort) en libellen goed onderzocht en 
voor watervogels en vissen redelijk (twee tabel 
2/3-soorten). Zoogdieren (twee tabel 1-
soorten, één tabel 2/3-soort) en broedvogels zijn slecht onderzocht. De overige 
soortgroepen met beschermde soorten zijn in dit kilometerhok niet onderzocht. Zie ook 
figuur 3. 
 

 
Figuur 3: Onderzoeksgegevens van het kilometerhok waarin het plangebied ligt (Natuurloket.nl, 2010) 

 
Op basis van inventarisatiegegevens uit verschillende verspreidingsatlassen, 
rapportages, artikelen, enkele internetsites met ecologische gegevens en expert 
judgement is van het aanwezige biotoop en landschap een inschatting gemaakt over het 
voorkomen van beschermde soorten. Het betreft hier gegevens van de soortgroepen 
vaatplanten, zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen, insecten en overige 
ongewervelden. Deze gegevens geven een globaal beeld van soorten in de ruime 
omgeving van het projectgebied. 

Figuur 2: Kilometerhok waarin het plangebied ligt 
(Natuurloket.nl, 2010)
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2.3 Veldbezoek 

Op 28 mei 2010 is het projectgebied door een ecoloog van Oranjewoud bezocht. Het 
volledige plangebied en haar omgeving is bekeken. Gedurende het veldbezoek is een 
inschatting gemaakt van de aanwezige biotopen en de daarbij behorende beschermde 
natuurwaarden. Op de volgende pagina's is een impressie van de ecologische waarde van 
het plangebied gegeven door middel van een aantal foto�s. 
 
Het plangebied betreft een leegstaande woning, schuur, grasveld en slecht onderhouden 
struiken en tuinstrook. Langs de rand van het plangebied is een slootje aanwezig met 
enkele soorten waterplanten en ruigtekruiden op de oeverzone. 
 

   
Sloot en oeverzone Grasveld rondom woning en schuur 

   
Te slopen huis Te slopen schuur 

       
Huis en schuur Sloot/oeverbeplanting Muizenhol 
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2.4 Waargenomen en te verwachten beschermde soorten 

Vogels 
Tijdens het veldbezoek zijn algemene vogels waargenomen, te weten fazant, merel en 
koolmees. Er zijn geen zeer bijzondere vogelsoorten waargenomen. Het biotoop ter 
plaatse van het plangebied (bomen, struweel, tuinplanten, verruigde zones en 
oevervegetatie) is geschikt voor verschillende soorten vogels. 
 
Zoogdieren 
Op een aantal plekken in het plangebied zijn verruigde locaties te vinden die een sterke 
grens vormen met het gemaaide grasveld. Om deze reden zijn verschillende kleine 
soorten zoogdieren te verwachten in het plangebied. Hierbij kan gedacht worden aan 
algemeen voorkomende soorten als veldmuizen en spitsmuizen. Tijdens het veldbezoek 
zijn ook muizenholen waargenomen. 
Daarnaast zijn ook middelgrote zoogdieren zoals konijn en egel, maar ook bunzing en 
wezel te verwachten (allen tabel 1-soorten).  
 
In het kilometerhok is een streng beschermde zoogdiersoort bekend. Boven het 
plangebied zijn jagende vleermuizen te verwachten. Alle soorten vleermuizen zijn strikt 
beschermd onder de Flora en faunawet (tabel 3 soorten). De gebouwen binnen het 
plangebied zijn niet bewoond/geschikt door vleermuizen en tevens goed afgesloten. De 
bomen in het plangebied zijn nog te jong en vitaal om een geschikt habitat te vormen voor 
vleermuizen. Het plangebied zelf bevat dus geen bijzondere waarde voor deze soorten. De 
in de omgeving voorkomende vleermuissoorten maken naar alle waarschijnlijkheid 
gebruik van de bomenrijen langs de Rijksweg en Transvaal, welke buiten het plangebied 
liggen, als vlieg- en foerageerroute. 
 
Reptielen 
Beschermde reptielen worden niet verwacht in het plangebied. 
 
Amfibieën 
Het plangebied bevat een sloot waarin vrij veel  waterplanten groeien. Gezien de 
habitatmogelijkheden worden voornamelijk algemeen en wijdverspreide 
amfibieënsoorten verwacht, zoals bruine kikker, kleine watersalamander en de gewone 
pad (allen tabel 1-soorten). Daarnaast kan het om de sloot gelegen terrein gebruikt 
worden als landhabitat door amfibieën.  
Volgens het Natuurloket is er één streng beschermde amfibiesoort aanwezig in het 
plangebied.  De verspreidingskaarten van het RAVON geven aan dat in de buurt van het 
plangebied de poelkikker en rugstreeppad aanwezig zijn (beide tabel 3-soorten). Gezien 
het biotoop van de poelkikker (voorkeur voor zwak zure, stilstaande wateren in bos- en 
heidegebieden op de hogere zandgronden, in vennen, poelen en watergangen in 
hoogveengebieden, en in uiterwaarden) en de rugstreeppad (zandige terreinen met een 
betrekkelijk hoge dynamiek) worden deze soorten niet verwacht in het plangebied.  
 
Vissen 
Binnen het kilometerhok zijn een tweetal beschermde vissoorten bekend. Volgens 
verspreidingskaarten van het RAVON zijn in de buurt van het plangebied de bittervoorn 
(tabel 3-soort), grote modderkruiper (tabel 3-soort) en kleine modderkruiper (tabel 2-
soort) waargenomen. De sloot zelf betreft een smalle, goed onderhouden sloot met 
stilstaand water en veel oever- en waterplanten. De bittervoorn (biotoop: bredere sloten, 
weteringen en vaarten, daarnaast soms veelvuldig in vegetatierijke uiterwaardenplassen) 
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wordt om deze reden niet verwacht in het plangebied. De grote modderkruiper 
(stilstaande of langzaam stromende wateren en aangepast om onder zuurstofarme 
omstandigheden te overleven) en kleine modderkruiper (stilstaande en stromende 
wateren) maken mogelijk wel gebruik van de sloot als leefgebied. 
 
Insecten 
Er is één zwaar beschermde insectensoort aangetroffen binnen het kilometerhok waarin 
het plangebied ligt. Dit betreft naar alle waarschijnlijkheid de dagvlinder rouwmantel, 
welke hier meerdere malen in de buurt is waargenomen (Telmee.nl, 2010). Aangezien de 
rouwmantel een soort van vochtige bossen/bosranden met wilgen, wordt de soort niet in 
het plangebied verwacht. Een dergelijk biotoop is in het plangebied niet aanwezig. 
 
Ongewervelden 
Beschermde ongewervelden worden niet verwacht in het plangebied. 
 
Vaatplanten 
Binnen het kilometerhok is een beschermde (tabel 1) plantensoort bekend. Op basis van 
terreingesteldheid en het veldbezoek kan worden geconcludeerd dat er geen beschermde 
plantensoorten voorkomen in het plangebied. 

2.5 Conclusies natuurwaarden 

Uit de bureaustudie en het terreinbezoek komt naar voren  dat in en in de directe 
omgeving van het plangebied beschermde flora en fauna worden verwacht. Het gaat dan 
met name om soorten die algemeen in Nederland voorkomen, maar ook om zwaarder 
beschermde diersoorten.  
 
In de omgeving komt een streng beschermde vleermuissoort voor en ook de 
rugstreeppad, poelkikker, bittervoorn, grote modderkruiper, kleine modderkruiper en 
rouwmantel. Het plangebied zelf vormt alleen een geschikt biotoop voor de grote 
modderkruiper en kleine modderkruiper. Voor verschillende licht beschermde zoogdieren 
en amfibieën heeft het plangebied een functie, maar zeldzame soorten worden niet 
verwacht. In het plangebied worden geen andere beschermde soorten verwacht.  
 
Alle vogelsoorten zijn beschermd in het broedseizoen en er zijn verschillende soorten 
broedvogels in en rond het plangebied te verwachten.  
 
Het plangebied maakt geen onderdeel uit of ligt in de buurt van gebieden welke 
beschermd zijn in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Het plangebied ligt 
tevens niet in of nabij de (provinciale) Ecologische Hoofdstructuur. Daarom is toetsing op 
effecten van de voorgestane ingreep op de wezenlijke waarden van de EHS niet nodig. 
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3 Toetsing effecten voorgenomen ingrepen 

3.1 Beschrijving ingreep 

Binnen het plangebied wordt een tweetal nieuwe woningen gebouwd. Tevens wordt een 
garagebedrijf met werkplaats op het terrein gebouwd. De huidige woning Rijkstraatsweg 
180 blijft gehandhaafd, de bestaande schuur wordt gesloopt. Binnen het plangebied 
wordt een 36-tal parkeerplaatsen aangelegd.  
Bij de inrichting van het gebied kan er vanuit gegaan worden dat, behalve de bestaande 
woning, het volledige terrein geherstructureerd wordt. 
 
Ten behoeve van de waterberging dient mogelijk de sloot naast het te bebouwen gebied 
te worden vergroot in capaciteit. Dit betekent dat de sloot verbreed wordt en de oevers 
geherprofileerd. 
 

 
Figuur 4: Globale plankaart locatie Rijksstraatweg 180 Sleeuwijk (AGEL adviseurs, 2010) 
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3.2 Effecten op beschermde soorten 

Uit de bureaustudie en het terreinbezoek blijkt dat in het plangebied enkele algemeen 
beschermde soorten verwacht worden en een aantal zwaarder beschermde soorten. Per 
soortgroep zijn de mogelijke effecten van de voorgenomen ingrepen in beeld gebracht. Zo 
nodig zijn mitigerende maatregelen voorgesteld in paragraaf 3.3. 
 
Vogels 
Er worden verschillende soorten vogels in het plangebied verwacht. Het volledige 
plangebied is vanwege zijn verschil in aanwezige biotopen, geschikt als broedbiotoop. 
Verstoring van broedende vogels leidt voor de meeste soorten tot negatieve effecten, 
zoals het in de steek laten van eieren of jongen. Door gebruik te maken van mitigerende 
maatregelen (paragraaf 3.3), wordt voorkomen dat het voortbestaan van de populaties 
vogels significant wordt beïnvloed. 
 
De nieuwe terreininrichting heeft tot gevolg dat het volledige broedbiotoop zoals het nu 
aanwezig is verloren gaat. Dit betekent een verlaging van het beschikbare broedbiotoop 
voor de vogelsoorten die hiervan gebruik maken. Aangezien de oppervlakte van het 
plangebied gering is en dergelijke biotopen meer in de omgeving voorkomen, wordt 
hierdoor geen negatief effect verwacht op de vogelpopulatie. Zolang aan de zorgplicht 
wordt voldaan wordt er geen negatief effect op broedvogels verwacht. 
 
De gunstige staat van instandhouding van de in het onderzoeksgebied voorkomende 
vogels komt als gevolg van de voorgenomen plannen niet in gevaar, mits met de 
mitigerende maatregelen wordt rekening gehouden. 
 
Zoogdieren 
In het plangebied komen naar verwachting verschillende algemeen beschermde 
zoogdieren voor. De ingreep zal naar verwachting effect hebben op in het plangebied 
voorkomende, meer algemene soorten zoals wezel en konijn. Dergelijke soorten zullen, 
indien zij aanwezig zijn in het plangebied, door de werkzaamheden het projectgebied 
verlaten. De kans dat ze gedood of verwond raken door de ontwikkeling is niet 
waarschijnlijk. Kleinere soorten, zoals muizen, zijn bij het vergraven van het terrein 
kwetsbaarder. Voor deze soorten geldt echter een algehele vrijstelling, mits voldaan 
wordt aan de zorgplicht (zie paragraaf 4.2).  Gezien de hoeveelheid geschikt biotoop in de 
omgeving wordt door de werkzaamheden geen negatief effect op de populatie verwacht.  
 
Wat betreft vleermuizen is er geen risico van verstoring, deze soorten jagen alleen boven 
het terrein. Het plangebied en omgeving behoudt zijn functie als foerageergebied voor 
vleermuizen. Er zijn geen vaste verblijfplaatsen of migratieroutes in het plangebied 
aanwezig die verstoord of aangetast worden of verloren gaan.  
 
De gunstige staat van instandhouding van de in het onderzoeksgebied voorkomende 
zoogdieren komt als gevolg van de voorgenomen plannen niet in gevaar, mits met de 
mitigerende maatregelen wordt rekening gehouden. 
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Vissen 
De grote en kleine modderkruiper komen mogelijk voor in de sloot rondom het 
plangebied. Indien er maatregelen worden getroffen welke effect hebben op deze 
watergang, zoals het verbreden van de sloot of herprofileren van de oever, is niet uit te 
sluiten dat als gevolg van de werkzaamheden individuen van de modderkruipers 
beschadigd worden.  
 
Aangezien het hier om strikt beschermde soorten gaat, zal er via een aanvullend 
onderzoek aangetoond moeten worden of de soorten al dan niet aanwezig zijn. Als zij 
worden aangetroffen zal ontheffing voor de voorkomende soorten moeten worden 
aangevraagd. 
 
De gunstige staat van instandhouding van de in het onderzoeksgebied voorkomende 
vissen komt niet in gevaar, mits er geen maatregelen worden genomen welke de sloot 
rondom het plangebied beïnvloeden.  
Het voorkomen van de zwaar(der) beschermde grote modderkruiper en kleine 
modderkruiper kan niet worden uitgesloten. Indien er maatregelen worden getroffen 
welke van invloed zijn op de sloot rondom het plangebied, is een nader onderzoek naar 
het voorkomen van het de genoemde vissoorten vereist. 

3.3 Mitigerende maatregelen 

Om tijdens de werkzaamheden, zoals graafwerkzaamheden, flora en fauna niet te 
verstoren zijn mitigerende maatregelen vereist. Deze maatregelen zijn voornamelijk 
gericht op de uitvoeringsperiode en werkwijze. Per soortgroep is een advies met 
betrekking tot deze mitigerende maatregelen gegeven.  
 
Vogels 
Verstoring van broedende vogels leidt voor de meeste soorten tot negatieve effecten, 
zoals het in de steek laten van eieren of jongen. Vanuit de Flora- en faunawet is het 
daarom verboden om broedende vogels te verstoren. Hiervoor kan ook geen ontheffing 
worden verkregen. In de praktijk betekent dit dat bosschages en bomen niet tijdens het 
broedseizoen gekapt mogen worden. Om te voorkomen dat tijdens de lente broedvogels 
zich gaan vestigen waardoor de werkzaamheden moeten worden stilgelegd, is het aan te 
raden het kappen van bomen en verwijderen van ondergroei voor het broedseizoen uit te 
voeren. Globaal loopt het broedseizoen van circa 15 maart t/m circa 15 juli. Wanneer in 
deze periode groen verwijderd moet worden is het aan te raden om alsnog een ecoloog 
het plangebied te laten controleren op broedende vogels, aangezien vele soorten al in 
februari op eieren kunnen zitten. 
 
Zoogdieren 
Om de negatieve effecten op kleine zoogdieren te verminderen wordt aanbevolen om de 
graaf- en ruimwerkzaamheden vanuit één richting te starten, zodat dieren kunnen 
vluchten. Het wordt aanbevolen om ten behoeve van de winterslaap van een aantal 
zoogdieren, buiten hun inactieve periode (zie zorgplicht, paragraaf 4.2) te werken. 
 
Conclusie uitvoeringsperiode 
Wanneer bovenstaande werkperiodes in acht worden genomen, kunnen de grootschalige 
verstorende werkzaamheden het best in de periode van half juli tot november uitgevoerd 
worden. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusie 

In het plangebied komt een aantal beschermde soorten voor. Het gaat om enkele meer 
algemeen voorkomende soorten die onder het lichtste beschermingsregime (tabel 1) van 
de Flora- en faunawet vallen, zoals konijn en veldmuis. Ook komen er zwaarder 
beschermde vissoorten (tabel 2/3) en (in hun broedseizoen beschermde) vogelsoorten 
(tabel 3) in het plangebied voor. 
 
Voor broedvogels (tabel 3) geldt dat, indien aan de gestelde voorschriften wordt voldaan, 
er geen negatief effect zal optreden.  
 
Voor de grote modderkruiper (tabel 3) en de kleine modderkruiper (tabel 2) geldt dat, 
indien er maatregelen worden getroffen die effect hebben op de watergang, er via een 
aanvullend onderzoek aangetoond moeten worden of de soorten al dan niet aanwezig 
zijn. Als zij worden aangetroffen zal ontheffing voor de voorkomende soorten moeten 
worden aangevraagd. Als er geen maatregelen worden getroffen die effect hebben op de 
watergang, zal er geen negatief effect optreden.  
 
Voor meer algemene soorten zoogdieren, de zogenaamde tabel 1-soorten van de Flora- en 
faunawet (zoals het konijn), geldt een algemene vrijstelling. Wel dient er rekening te 
worden gehouden met de zorgplicht, die ook voor deze soorten geldt. Deze wordt in de 
volgende paragraaf toegelicht. 

4.2 Zorgplicht 

Voor alle beschermde soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de 
ontheffingsplicht, geldt een zogenaamde �algemene zorgplicht� (art. 2 Flora- en faunawet). 
Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade 
aan beschermde soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het 
bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de 
winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen. In dit 
geval verdient het aanbeveling het plangebied voor de winter te maaien en het maaisel op 
te ruimen, zodat hierin geen soorten in winterslaap gaan. 
De kwetsbare perioden voor de verschillende soortgroepen zijn niet alle gelijk. Als 
�veilige� periode voor alle groepen geldt in het algemeen de periode van eind augustus tot 
november, de periode waarin de voortplantingstijd achter de rug is en dieren als Egel en 
amfibieën nog niet in winterslaap zijn. Indien een locatie in die periode gemaaid wordt, 
kan daarna gedurende het winterseizoen en het daarop volgende voorjaar probleemloos 
worden gewerkt. 
 
Indien vooraf bekend is dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de 
kwetsbare perioden van de betreffende soorten, is het zaak ervoor te zorgen dat het 
gebied tegen die tijd ongeschikt is als leefgebied voor die soorten. Zo kan bijvoorbeeld 
vegetatie gedurende het groeiseizoen kort gemaaid worden, zodat er geen vogels gaan 
broeden en het tegen de winter ook ongeschikt is voor kleine zoogdieren die in 
winterslaap gaan.  
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Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermde soorten worden 
waargenomen dienen maatregelen te worden genomen om schade aan deze individuen zo 
veel mogelijk te beperken (bijvoorbeeld wegvangen en verplaatsen). 

4.3 Voorbehoud 

De voorliggende natuurtoets is gebaseerd op beperkte inventarisatiegegevens van 
derden, een éénmalig veldbezoek en literatuuronderzoek. 
Deze gegevens geven geen garantie dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 
geen (andere) beschermde soorten kunnen worden waargenomen. Natuur is vaak 
verrassend. Om de risico�s zo veel mogelijk te verkleinen wordt aanbevolen om vlak 
voordat de werkzaamheden beginnen, het terrein te controleren op de aanwezigheid van 
(andere) beschermde soorten. 
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Bijlage 1: Natuurwetgeving 

De Nederlandse natuurwetgeving valt uiteen in gebiedbescherming en soortbescherming. 
In het geval van de locatie in dit rapport is alleen de soortbescherming van toepassing. 
 
Flora- en faunawet 
De soortbescherming is opgenomen in de Flora- en faunawet. Deze wet omvat ook de 
bescherming van Habitatrichtlijnsoorten buiten de aangewezen Speciale 
Beschermingszone (SBZ) welke zijn vermeld in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. 
De Flora- en faunawet regelt de bescherming van de opgenomen soorten tegen plukken,  
uitsteken, opsporen, verstoren, doden en vervoeren. Deze bescherming geldt overal in 
Nederland, ook in de beschermde gebieden. De soortbescherming kent op zich geen 
externe werking, maar voor enkele soorten worden de begrippen in de Flora- en faunawet 
ruimer uitgelegd, bijvoorbeeld voor vleermuizen. Afhankelijk van de betreffende soorten 
worden projecten getoetst aan de directe invloed op beschermde waarden binnen de 
grenzen van het projectgebied. Daarbij moet echter wel rekening worden gehouden met 
de functionele omgeving van een soort. Een verblijfplaats van een soort staat niet los van 
zijn directe omgeving. Verstoring van de directe omgeving leidt voor veel soorten tot 
verstoring van de verblijfplaats. De grootte van die directe omgeving is soortafhankelijk 
en terreinafhankelijk en kan de grenzen van het projectgebied overschrijden. De toetsing 
besteed onder andere aandacht aan deze aspecten. 
 
In het kader van de Flora- en faunawet wordt een groot scala aan dier- en plantsoorten 
beschermd. De aanvankelijke ruime bescherming van een grote groep gewervelde dieren 
(o.a. zoogdieren en vogels) en een beperkte groep ongewervelden (o.a. enkele 
vlindersoorten en libellensoorten) in Nederland is met ingang van het nieuwe 
Vrijstellingenbesluit 1 genuanceerd. Op basis van dit besluit zijn drie categorieën 
beschermde soorten te onderscheiden, gegroepeerd in drie tabellen. 
 
Tabel 1.  Algemeen voorkomende soorten, waarvoor een vrijstelling geldt voor 

overtredingen van artikel 8 t/m 12 bij de uitvoering van ruimtelijke 
ontwikkeling en bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik. 

 
Tabel 2.  Overige soorten, die minder algemeen voorkomen en veelal zeldzaam 

zijn of bedreigd. Voor deze soorten geldt een vrijstelling wanneer 
gewerkt wordt met behulp van een door het ministerie van LNV 
goedgekeurde gedragscode. In deze categorie vallen ook alle 
vogelsoorten. De vrijstelling is alleen van toepassing op werkzaamheden 
als 'bestendig beheer en onderhoud', 'bestendig gebruik' of 'ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting'. Wanneer niet volgens een dergelijke 
gedragscode wordt gewerkt of als het andere ingrepen betreft, is een 
ontheffing nodig. De ontheffing voor deze soorten wordt getoetst aan het 
criterium 'doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 
van de soort'. Zonder gedragscode vallen broedvogels niet hieronder, 
maar onder het zwaardere toetsingsregiem, genoemd onder 3.  

                                                             
1 Besluit van 10 september 2004, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in 
verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen. Dit besluit is sinds 
eind februari 2005 van kracht. 
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Tabel 3.  Strikt beschermde soorten die zeldzaam en veelal bedreigd zijn.  
Hieronder vallen tevens de soorten die zijn opgenomen in bijlage IV van 
de Habitatrichtlijn. Voor deze soorten geldt een vrijstelling voor 
werkzaamheden in het kader van 'bestendig beheer en onderhoud' en 
'bestendig gebruik' als gewerkt wordt conform een goedgekeurde 
gedragscode. Als het andere werkzaamheden betreft of als niet gewerkt 
wordt conform een gedragscode moet voor deze soorten een ontheffing 
worden aangevraagd. Voor deze soorten geldt een streng toetsingskader 
waarbij moet worden aangetoond dat er sprake is van een in of bij de wet 
genoemd belang, er geen alternatieven zijn en de ingreep geen afbreuk 
doet aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. 

 
 
 
 
 


