WIJZIGING BESTEMMING PERCEEL AAN DE BROEKSESTRAAT TE BABYLONIENBROEK

QUICK-SCAN NATUUR
November 2018

Quick-scan Natuur perceel aan de Broeksestraat te Babyloniënbroek

1

COLOFON
Opdrachtgever
Dhr. D. Groenenboom
Dreefzicht 5
4261 KJ Wijk en Aalburg

Onderzoeker
Jansen Natuur
Drs. Ing. G.W. Jansen, ecoloog
Crocusstraat 55
6708 ER Wageningen
M 06 4974 2162
govertwillemjansen@gmail.com

Versie
30 oktober 2018

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk,
fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder vermelding van de uitgever en de auteur(s).
Deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Noch de makers, noch de uitgever stellen zich echter
aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden in deze
uitgave
Quick-scan Natuur perceel aan de Broeksestraat te Babyloniënbroek

2

INHOUD
1 INLEIDING
1.1 Aanleiding en doel
1.2 beschrijving plangebied

5
5
5

2 STAPPENPLAN EN WERKWIJZE
2.1 Stappenplan project plangebied
2.2 Bronnenonderzoek
2.3 Veldonderzoek
2.4 Rapportage

6
6
6
6
6

3 RESULTATEN
3.1 Wetgeving en beleid
3.2 Inventarisatie
3.3 Analyse
3.3 Waardering

7
7
7
10
11

4 TOETSING (KORTE EFFECTBESCHRIJVING)
4.1 Het plan
4.2 Invloed van het plan

12
12
12

5 SLOTBESCHOUWING
5.1 Conclusies
5.2 Advies

14
14
14

LITERATUUR EN BRONNEN

15

BIJLAGE 1: Gegevens veldverkenning
BIJLAGE 2: Brongegevens planten- en diersoorten

16
17

LOSSE BIJLAGE: Gegevens NDFF

Quick-scan Natuur perceel aan de Broeksestraat te Babyloniënbroek

3

LUCHTFOTO VAN DE LOCATIE AAN DE BROEKSESTRAAT TE BABYLONIENBROEK
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1

INLEIDING

1.1 Aanleiding
De initiatiefnemer en eigenaar van het ongenummerde agrarisch perceel aan de Broeksestraat
(tussen de bebouwde nrs. 57 en 61) te Babyloniënbroek heeft het voornemen om aan de weg een
woning te bouwen. Voor deze ontwikkeling is een herziening van de bestemming vereist.
Gelet op mogelijke aanwezige beschermde natuurwaarden is in het kader van de Wet
natuurbescherming inzicht nodig in de gevolgen van de herziening van de bestemming. Deze quickscan natuur moet een actueel beeld geven van de eventueel voorkomende beschermde planten- en
diersoorten en de mogelijke invloed van de realisatie van het plan daarop - met inbegrip van de
daarbij horende werkzaamheden.
Welmers Burg Stedenbouw BV heeft namens Dhr. D. Groenenboom aan de heer G.W. Jansen uit
Wageningen gevraagd de mogelijke effecten van het plan op beschermde natuurwaarden in beeld te
brengen.

1.2 Beschrijving plangebied
Het perceel maakt deel uit van de lintbebouwing langs de Broeksestraat te Babyloniënbroek.
Het plangebied bestaat uit:
 Grasland (onderdeel van een groter perceel - beweid met schapen), zonder opgaande
beplanting,
 Oevers van de wetering langs de Broeksestraat en sloten met taluds.
Het onderzoek richt zich op eventueel beschermde natuurwaarden van het plangebied en in de
directe omgeving daarvan.
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2
2.1

STAPPENPLAN EN WERKWIJZE
Stappenplan

Onderzoek naar de effecten op beschermde natuurwaarden is gericht op beantwoording van de
vraag of door het voorgenomen plan (bestemmingsplanwijziging en woningbouw) algemene
verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming worden overtreden.
Het onderzoek naar de effecten van het voorgenomen plan omvat de volgende stappen:
1. Voorbereiding
• uitzoeken van de voor het plangebied relevante wetgevingsaspecten (in verband met de
nieuwe Wet natuurbescherming van 1 januari 2017,
• bronnenonderzoek beschermde soorten,
• opstellen lijst van te onderzoeken groepen/soorten ten behoeve van de veldverkenning.
2. Veldverkenning
• aanvullende veldinventarisatie en/of toetsing van de te onderzoeken groepen/soorten.
3. Analyse en beoordeling (toetsing)
• aangeven van kwetsbaarheid van de aangetroffen soorten en hun leefgebied,
• beoordeling van het belang van het plangebied als (potentieel) leefgebied voor soorten uit
de Wet natuurbescherming,
• toetsen van de effecten van het voorgenomen plan (werkzaamheden) op de beschermde
soorten,
• aangeven van de gevolgen van de vastgestelde effecten.
4. Advisering
• aangeven van maatregelen ter voorkoming van mogelijke negatieve effecten,
• advisering over eventueel nader onderzoek.

2.2 Het bronnenonderzoek
Het bronnenonderzoek omvat:
• het opvragen en analyseren van gegevens van NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna),
• raadplegen van relevante rapporten,
• raadplegen van de website Verspreidingsatlas.nl.
Op basis van de brongegevens zijn groepen/soorten geselecteerd voor de veldverkenning.

2.3 De veldverkenning
De veldverkenning omvat:
• inventarisatie van relevante (beschermde) natuurwaarden,
• inschatting van de potenties voor de geselecteerde groepen/soorten uit het bronnenonderzoek.

2.4 De rapportage
Na de veldverkenning en analyse van de gegevens volgt de opstelling van het rapport.
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3 RESULTATEN
3.1 Wetgeving en beleid
Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming uit 2017 bevat drie (beschermings)onderdelen:
1. Gebiedsbescherming.
2. Soortenbescherming.
3. Bescherming (hout)opstanden.
Ad 1) Gebiedsbescherming
Dit omvat de bescherming van Natura 2000-gebieden. In de directe omgeving van het plangebied
komen geen Natura 2000-gebieden voor. Toetsing aan de Wet natuurbescherming, onderdeel
gebiedsbescherming, is niet nodig.
Ad 2) Soortenbescherming
Dit onderdeel gaat over de bescherming van soorten. Toetsing aan de Wet natuurbescherming is hier
aan de orde.
Ad 3) Bescherming (hout)opstanden
Dit omvat de bescherming van houtopstanden als zelfstandige eenheid met een oppervlakte van
minimaal 10 are of bomenrijen met meer dan 20 bomen rijbeplanting. In het plangebied komen
dergelijke (hout)opstanden niet voor. Toetsing aan de Wet natuurbescherming, onderdeel
bescherming houtopstanden is niet nodig.
Natuurnetwerk Noord-Brabant
Het Natuurnetwerk Noord-Brabant (onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland) is een
samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en
provinciaal belang. Het Natuurnetwerk Noord-Brabant bestaat uit alle terreinen binnen de
voormalige EHS en bevat tevens een zoekgebied voor nieuwe natuur. In de omgeving van het
plangebied bevinden zich geen elementen van het Natuurnetwerk Noord-Brabant. In dit rapport is
aan het Natuurnetwerk Noord-Brabant verder geen aandacht besteed.

3.2 Inventarisatie
Abiotiek
Bodem en water
De bodem bestaat uit zavelige grond. In de wetering langs de Broeksestraat en in de sloten haaks
daarop is de grondwaterstand relatief - tot aan de stuwen. Achter de stuwen staan de sloten aan
beide zijden van het plangebied bijna droog. Op de agrarische percelen is de waterstand laag.
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Onderzoek Flora en fauna
Van het plangebied zijn geen natuurgegevens beschikbaar. Uit gegevens van NDFF (levering HNL2018-265) blijkt dat in het relevante kilometerhok (130/417) van de beschermde soorten, 9 soorten
landzoogdieren, 22 soorten broedvogels en 1 dagvlindersoort zijn aangetroffen. Van de vleermuizen,
reptielen, amfibieën, vissen, libellen en plantensoorten zijn geen beschermde soorten waargenomen
in de afgelopen 10 jaar. Uit de effectenindicator (Ministerie van Economische Zaken) blijkt dat van
het plangebied geen wettelijk beschermde soorten bekend zijn die negatieve effecten zouden
kunnen ondervinden van de activiteiten woningbouw en inrichting.
In bijlage 1 staan de gegevens van de veldverkenning en in bijlage 2 de verzamelde brongegevens.
Vrijwel alle brongegevens zijn afkomstig van de website Verspreidingsatlas.nl (op basis van 5x5
kilometerhokken); enkele brongegevens zijn gecheckt met de waarnemingen van Waarneming.nl
van de periode 2013-2018 (gebied Babylonienbroek). Veel van de soorten van de aangegeven
groepen zullen niet in het plangebied en directe omgeving voorkomen. Omdat er vrijwel geen
natuurgegevens uit bronnen van het plangebied beschikbaar zijn, wordt in deze rapportage veelal
gesproken over in potentie aanwezige soorten.
De veldverkenning heeft plaatsgevonden op 24 oktober 2018 onder goede weersomstandigheden
(zie bijlage 1). Verkregen gegevens over de fauna tijdens de veldverkenning betreffen incidentele
waarnemingen. De veldverkenning is een momentopname en zal daarom geen volledig overzicht
geven van flora en fauna.
Flora
Bronnenonderzoek
Uit het bronnenonderzoek blijkt dat van het plangebied geen beschermde plantensoorten bekend
zijn.
Veldverkenning
Het plangebied is doorkruist waarbij het grasland en de sloten zijn geïnventariseerd en de
plantensoorten zijn genoteerd. Niet direct herkende plantensoorten zijn gedetermineerd met de
Flora van Nederland. Er zijn circa 25 plantensoorten aangetroffen in het plangebied (zie bijlage 1),
voornamelijk van grasland en sloottaluds. Er zijn in het plangebied geen beschermde plantensoorten
aangetroffen. Deze zijn ook niet te verwachten, gelet op de terreintypen.
Fauna zoogdieren
Bronnenonderzoek
In bijlage 2 staan de zoogdiersoorten op basis van de gegevens van 5 x 5 kilometerhokken
(Verspreidingsatlas.nl). Een aantal van de in bijlage 2 aangegeven soorten kan in potentie voorkomen
in het plangebied zoals de mol. De bijzondere soorten zoals bijvoorbeeld de bever zullen niet in het
plangebied voorkomen. Er zijn geen vleermuiswaarnemingen bekend van Babyloniënbroek van de
afgelopen jaren. Van het plangebied zijn geen waarnemingen van zoogdieren bekend.
Veldverkenning
Het grasland en de sloten zijn geïnspecteerd op sporen van zoogdieren en op potenties voor
verblijfplaatsen. Er zijn geen zoogdieren noch sporen ervan aangetroffen in het plangebied.
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Structuren
In het plangebied zijn geen structuren - zoals bomenrijen - aanwezig die een functie zouden kunnen
hebben voor vliegbewegingen van vleermuizen.
Potenties
Het plangebied heeft geen potenties voor verblijfplaatsen voor vleermuizen, mogelijk alleen voor
algemene zoogdiersoorten zoals haas en mol.
Fauna vogels
Bronnenonderzoek
Uit het bronnenonderzoek blijkt dat er van de omgeving van het plangebied ongeveer 66
vogelsoorten bekend zijn waaronder vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten. Van het
plangebied zijn geen vogelwaarnemingen bekend. Op circa 200 meter van het plangebied is de
boerenzwaluw aangetroffen (bij de Broekse Vijver aan de overzijde van de Broeksestraat). Van de
vogelsoorten met beschermde nesten zijn verder geen waarnemingen bekend van de omgeving van
het plangebied. Het grootste deel van de circa 66 soorten zal niet in het plangebied zelf voorkomen.
Veldverkenning
Tijdens het doorkruisen van het plangebied zijn alle waarnemingen en/of sporen van vogels
genoteerd. Er zijn tijdens de veldverkenning in het plangebied twee vogelsoorten waargenomen: de
meerkoet (in sloot) en een overvliegende houtduif. Er zijn geen sporen - nesten - van vogelsoorten
met jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Dit geldt ook voor andere vogelsoorten.
Potenties
Het plangebied heeft potenties als (deel)leefgebied voor algemene watervogels en als
deelfoerageergebied voor roofvogels/uilen.
Fauna reptielen en amfibieën
Bronnenonderzoek
Van het 5 x 5 kilometerhok zijn 7 soorten amfibieën bekend. Van de reptielen zijn er geen
waarnemingen. Van het plangebied zijn geen waarnemingen van amfibieën bekend. Alle soorten
reptielen en amfibieën zijn beschermd op basis van de Wet natuurbescherming. De bruine kikker en
gewone pad zijn nationale soorten met een minder strikt beschermingsregime dan de strikt
beschermde soorten (Wet natuurbescherming 2017).
Veldverkenning
Tijdens het doorkruisen van het plangebied is gelet op het voorkomen van (sporen van) amfibieën en
reptielen en eventueel geschikt leefgebied. Er zijn geen reptielen en amfibieën waargenomen of
sporen hiervan. Het plangebied is ongeschikt voor kritische soorten reptielen en amfibieën.
Algemene amfibieënsoorten zoals bruine kikker en gewone pad zouden in potentie delen van het
plangebied kunnen gebruiken als zomerbiotoop (grasland en sloottalud) of als voortplantingsbiotoop
(sloten).
Potenties
Het plangebied heeft mogelijk potenties als deelleefgebied voor algemene amfibieënsoorten.
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Fauna vissen
Bronnenonderzoek
Uit het bronnenonderzoek (Verspreidingasatlas.nl.) blijkt dat in het relevante 5x5 kilometerhok
enkele beschermde vissoorten zijn aangetroffen. Van het plangebied zijn geen waarnemingen van
vissen bekend.
Veldverkenning
Er zijn watervoerende sloten aanwezig op de grenzen van het perceel. Er zijn geen vissen
aangetroffen in het plangebied. De sloten van het plangebied blijven gehandhaafd.
Potenties
Er zijn potenties voor vissoorten van sloten zoals ruisvoorn.
Fauna dagvlinders
Bronnenonderzoek
Uit het bronnenonderzoek is gebleken dat er een beschermde dagvlindersoort is aangetroffen in het
plangebied en omgeving; het gaat om een eenmalige waarneming van de keizersmantel.
Veldverkenning
Tijdens het doorkruisen van het plangebied is gelet op het voorkomen van (beschermde)
dagvlindersoorten en de potenties hiervoor. Er zijn geen (beschermde) dagvlindersoorten
aangetroffen in het plangebied en geschikt leefgebied ontbreekt.
Potenties
De potenties voor dagvlinders zijn niet aanwezig in het plangebied, ook niet voor de keizersmantel.

3.2 Analyse
Flora
De aangetroffen plantensoorten zijn indicatief voor matig voedselrijke tot voedselrijke
omstandigheden (grasland) en/of ruige biotopen (sloottalud). De aangetroffen waterplanten in de
sloten duiden op voedselrijk water.
Fauna
Zoals reeds is aangegeven, zijn veel faunagegevens afkomstig van Verspreidingsatlas.nl. en SOVON.nl.
Het grootste deel van de aangegeven soorten van bijlage 2 zal niet voorkomen in het plangebied.
Zoogdieren
De in potentie voorkomende soorten zijn algemeen soorten van graslanden. Er zijn in het plangebied
geen verblijfplaatsen en/of sporen aangetroffen van strikt beschermde soorten van de Wet
natuurbescherming.
Vogels
Het plangebied is potentieel geschikt als leefgebied voor enkele algemene vogelsoorten van sloten
en graslanden en mogelijk als deelfoerageergebied voor roofvogels/uilen. Er zijn geen aanwijzingen
gevonden dat er vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten voorkomen in het plangebied.
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Reptielen, amfibieën en vissen
Het plangebied is ongeschikt als compleet leefgebied voor kritische soorten reptielen, amfibieën en
vissen. In potentie zijn er alleen deelleefgebieden aanwezig voor algemeen voorkomende amfibieën
en voor vissoorten van sloten.
Dagvlinders
Het plangebied is ongeschikt als leefgebied voor beschermde dagvlindersoorten.

3.3 Waardering
Flora
In floristisch opzicht heeft het plangebied vrijwel geen betekenis. Er komen alleen voor Nederland
zeer algemene plantensoorten voor.
Fauna
• Het plangebied heeft een zeer beperkte betekenis voor zoogdieren; het is in potentie alleen van
belang voor een paar zeer algemene zoogdiersoorten.
• Het plangebied heeft een zeer beperkte betekenis voor vogels.
• Voor reptielen, kritische amfibieënsoorten en vissen heeft het plangebied geen betekenis. Er is in
potentie een zeer beperkte betekenis als deelleefgebied voor amfibieën en vissen van sloten.
• Het plangebied heeft geen waarde voor beschermde dagvlindersoorten.

HET GRASLANDPERCEEL IS VOLLEDIG ONBEPLANT.
BEPLANTINGEN STAAN WEL LANGS DE BROEKSESTRAAT EN OP AANGRENZENDE PERCELEN.
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4

TOETSING (KORTE EFFECTBESCHRIJVING)

4.1 Het plan
Het plan voor het perceel bij de Broeksestraat 57 houdt op hoofdlijnen in:
• nieuwbouw van woning op de plaats van het grasland,
• herinrichting van het plangebied als tuin.

4.2 De invloed van het plan
Zoals reeds in aangegeven, wordt hier alleen getoetst aan de Wet natuurbescherming, onderdeel
soortenbescherming. De invloed van het plan kan betrekking hebben op de volgende factoren:
 verlies van voortplantingsplaatsen, nesten of rustplaatsen
 verlies van functioneel leefgebied,
 versnippering,
 verontreiniging,
 verdroging,
 geluid,
 licht,
 trilling,
 beweging.
Ad 1) Verlies van voortplantingsplaatsen, nesten of verblijfplaatsen
Diergroep (in potentie)
Effecten
Vleermuizen
geen
Zoogdieren overig
geen
Vogels, jaarrond
geen
Vogels overig
geen
Amfibieën
mogelijk zomerbiotoop algemene soorten
Ad2) Verlies van functioneel leefgebied
Diergroep (in potentie)
Effecten
Vleermuizen
geen
Zoogdieren overig
geen
Vogels, jaarrond
geen
Vogels overig
geen
Amfibieën
(deel)leefgebied van algemene soorten
Ad 3, 4 en 5) Versnippering, verontreiniging en verdroging
Deze factoren zijn niet aan de orde.
Ad 6, 7, 8 en 9) Geluid, licht, trilling en beweging
In de gebruiksfase zijn er geen negatieve effecten op beschermde natuurwaarden door geluid, licht,
trilling en beweging/verstoring. In de realisatiefase – bouw en inrichting - zullen mogelijk effecten
op kunnen treden. De initiatiefnemer neemt voorzorgsmaatregelen om dit te voorkomen, zoals geen
werkzaamheden in de broedperiode van vogels. In de omgeving zijn vervangende biotopen en
leefgebieden aanwezig. Populaties van beschermde soorten zullen geen schade ondervinden.
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Resume
De realisatie van de nieuwe bestemming (woningbouw en inrichting) met alle bijkomende nieuwe
activiteiten zal geen negatieve invloed hebben op beschermde soorten van de Wet
natuurbescherming.
In de omgeving van het plangebied zijn vervangende biotopen en (deel)leefgebieden aanwezig voor
algemene zoogdiersoorten en amfibieën.

ZICHT OP HET PERCEEL VANAF DE BROEKSESTRAAT
OP DE VOORGROND DE WETERING EN DE SLOOT OP DE OOSTELIJKE PERCEELGRENS
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5

SLOTBESCHOUWING

5.1 Conclusies
Het plan zal geen negatieve invloed hebben op Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk NoordBrabant.
Het plangebied vormt voor een zeer beperkt aantal beschermde diersoorten een (deel)leefgebied;
dit geldt voor enkele (in potentie voorkomende) zeer algemeen voorkomende zoogdier- , vogel- en
amfibieënsoorten.
Het plan zal geen negatieve invloed hebben op populaties van beschermde soorten van de Wet
natuurbescherming.
Bij de realisatie dient de zorgplicht in acht te worden genomen.

5.2 Advies
Bij de werkzaamheden in de uitvoeringsfase moet rekening worden gehouden met de leefritmes van
beschermde diersoorten; zie hiervoor de Natuurkalender.
Indien gewenst kunnen bij de inrichting voorzieningen worden aangebracht voor onder andere
vogels. Hierbij valt te denken aan nestkasten voor uilen.
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Bijlage 1: Gegevens veldverkenning 24/10/2018
Weersomstandigheden 24/10/2018 omstreeks 14.30 uur
• Bewolkt
• Temperatuur circa 15 graden Celsius
• Lichte bries
Plantensoorten
Boerenwormkruid
Engels raaigras
Fluitenkruid
Grote brandnetel
Grote egelskop
Heermoes
Hondsdraf
Jacobskruiskruid
Klein hoefblad
Klein kroos
Klis
Kropaar
Kruipende boterbloem

Liesgras
Madeliefje
Melkdistel
Paardebloem
Pitrus
Riet
Speerdistel
Veldzuring
Vogelmuur
Wolfspoot
Zachte ooievaarsbek
Zevenblad

Zoogdieren
Geen waarnemingen
Vogels
Houtduif (overvliegend)

Meerkoet (in wetering langs Broeksestraat)

Dagvlinders
Geen waarnemingen
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Bijlage 2: Gegevens bronnen: Planten- en diersoorten
De hierna aangegeven planten- en diersoorten zijn afkomstig uit diverse bronnen waaronder met
name Verspreidingsatlas.nl en SOVON.nl (op basis van 5x5 kilometerhokken); enkele brongegevens
zijn gecheckt met waarnemingen van Waarneming.nl (gebied: Babylonienbroek volgens
gebiedsindeling Waarneming.nl en van de periode 2013 – 2018) en/of gegevens uit rapporten. Zeer
algemene soorten zijn niet aangegeven.
Planten
Alleen zeer algemene soorten;
geen beschermde soorten bekend
Zoogdieren
Bever
Bunzing
Egel
Haas
Vleermuizen:
Gewone dwergvleermuis
Gewone grootoorvleermuis
Laatvlieger

Hermelijn
Mol
Ree
Wezel

Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis
Watervleermuis
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Vogels (*soorten met jaarrond beschermde nesten of inventarisatie gewenst)
Blauwborst
Blauwe kiekendief
Blauwe reiger*
Boerenzwaluw*
Boomkruiper*
Boomvalk*
Bruine kiekendief
Buizerd*
Ekster*
Gaai
Groene specht*
Groenling
Grote bonte specht*
Grote zilverreiger
Havik
Heggenmus
Holenduif
Huismus*
IJsvogel
Kauw
Kievit
Keep

Kerkuil
Kleine mantelmeeuw
Koolmees*
Koperwiek
Kraanvogel
Krakeend
Kramsvogel
Kwartel
Merel
Nijlgans
Ooievaar
Patrijs
Pimpelmees*
Putter
Ransuil*
Rietgors
Ringmus
Roek*
Roodborst
Scholekster
Slechtvalk*
Smelleken*

Smient
Sperwer*
Spotvogel
Spreeuw*
Steenuil*
Tapuit
Tjiftjaf
Torenvalk*
Tuinfluiter
Turkse tortel
Veldleeuwerik
Velduil*
Vink
Waterhoen
Wilde eend
Winterkoning
Wintertaling
Witte kwikstaart
Wulp
Zanglijster
Zwartkop
Zwarte kraai*

Reptielen en amfibieën
Amfibieën
Bastaardkikker
Bruine kikker
Gewone pad
“Groene kikker”
Heikikker
Kleine watersalamander
Poelkikker
Reptielen
Geen waarnemingen bekend.
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Vissen
Baars
Bittervoorn
Driedoornige stekelbaars
Giebel
Grote modderkruiper
Kleine modderkruiper
Paling
Pos
Rivierdonderpad
Riviergrondel
Roofblei
Ruisvoorn
Snoek
Tiendoornige stekelbaars
Vetje
Dagvlinders
Keizersmantel (eenmalige waarneming in tuin)
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