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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In opdracht van Kubiek Ruimtelijke Plannen heeft Ecoresult B.V. een quickscan uitgevoerd 

voor het plangebied genaamd: Bathmense Enk III, Bathmen. De aanleiding betreft een 

geplande woonuitbreiding op de agrarische percelen ten zuiden van de Deventerweg  (zie 

verder Hoofdstuk 3). Deze werkzaamheden kunnen schadelijke effecten hebben op 

beschermde soorten en natuurgebieden. Wet- en regelgeving voor flora, fauna en 

natuurgebieden kan hierdoor worden overtreden. Deze quickscan zoomt in op de 

(mogelijke) effecten door de activiteiten en op welke wijze gehandeld kan worden. 

1.2 Doel

Door middel van een oriënterend bronnen- en veldonderzoek zal worden onderzocht of de 

voorgenomen ontwikkelingen kunnen leiden tot:

• Overtreding van verbodsbepalingen voor (potentieel) aanwezige soorten flora en 

fauna. In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

• Een (significant) negatief effect op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-

gebieden. In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

• Een (significant) negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). Of negatief effect op anderzijds beschermde 

natuurgebieden op provinciaal niveau (o.a. bijzondere provinciale natuurgebieden, 

bijzondere provinciale landschappen, belangrijke weidevogel gebieden). In het 

kader van de Verordening ruimte.

1.3 Leeswijzer

In deze rapportage wordt allereerst het kader beschreven waar aan getoetst wordt. 

Vervolgens wordt het plangebied en de geplande activiteiten beschreven. Hierna worden 

per beschermingsregime de voor het plangebied relevante beschermde gebieden en 

beschermde soorten beschreven en beoordeeld. In de conclusie worden de resultaten van 

dit oriënterend onderzoek samen gevat en wordt (indien van toepassing) geadviseerd welk 

aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Afgesloten wordt met een bronvermelding.

5



2 Toelichting onderzoekskader

2.1 Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Deze nieuwe wet is een 

vervanging en samenbundeling van drie voorgaande wetten; de Natuurbeschermingswet 

1998, de Boswet en de Flora- en faunawet1. Tevens heeft er een decentralisatie van het 

bevoegd gezag plaatsgevonden; per 1 januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor

de vergunningen en ontheffingen. De Wnb is op te delen in grofweg drie delen:

2.1.1 Bescherming van gebieden

De Wnb richt zich met de bescherming van natuurgebieden uitsluitend op Natura 2000-

gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In 

Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving 

beschermd om de biodiversiteit te behouden. Invloeden (ook van buitenaf) mogen deze 

instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen. 

1 www.rvo.nl
7



2.1.2 Bescherming van soorten

De Wnb onderscheidt drie verschillende beschermingsregimes, met elk hun eigen 

verbodsbepalingen (zie tabel 1). De eerste twee categorieën zijn gebaseerd op de door de 

Europese Unie opgestelde Vogelrichtlijn (uit 1979) en de Habitatrichtlijn (uit 1992). Het 

derde beschermingsregime betreffen soorten die niet op Europees niveau beschermd zijn, 

maar wel op landelijk niveau: de nationaal beschermde soorten (in de wet aangeduid als 

“andere soorten”). Als bevoegd gezag heeft iedere afzonderlijke provincie (een aantal) 

algemene soorten uit deze derde categorie vrijgesteld van ontheffingsplicht. Wel geldt altijd 

voor alle soorten de algemene zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat men bij 

werkzaamheden met mogelijk negatief effect op planten en dieren, maatregelen dient te 

nemen (binnen wat redelijkerwijs verwacht van men kan worden) om onnodige schade aan 

planten of dieren te voorkomen2. 

2 Ministerie van Economische zaken (2016) Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen
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Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Beschermingsregime soorten 
Vogelrichtlijn § 3.1 Wnb 

Beschermingsregime soorten 
Habitatrichtlijn § 3.2 Wnb 

Beschermingsregime nationaal 
beschermde soorten (andere 
soorten) § 3.3 Wnb 

Art 3.1 lid 1 
Het is verboden in het wild levende 
vogels opzettelijk te doden of te 
vangen. 

Art 3.5 lid 1 
Het is verboden soorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te doden of te vangen. 

Art 3.10 lid 1a 
Het is verboden soorten opzettelijk 
te doden of te vangen.

Art 3.1 lid 2 
Het is verboden opzettelijk nesten, 
rustplaatsen en eieren van vogels te 
vernielen of te beschadigen, of 
nesten van vogels weg te nemen.

Art 3.5 lid 4 
Het is verboden de 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren te 
beschadigen of te vernielen.

Art 3.10 lid 1b 
Het is verboden de vaste 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen.

Art 3.1 lid 3 
Het is verboden eieren te rapen en 
deze onder zich te hebben.

Art 3.5 lid 3 
Het is verboden eieren van dieren in 
de natuur opzettelijk te vernielen of 
te rapen.

Art 3.1 lid 4 en lid 5 
Het is verboden vogels opzettelijk te 
storen, tenzij de storing niet van 
wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding van de 
desbetreffende vogelsoort.

Art 3.5 lid 2 
Het is verboden dieren opzettelijk te 
verstoren.

Art 3.5 lid 5 
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen.

Art 3.10 lid 1c 
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen.

Tabel 1: Soortenbescherming en verbodsbepalingen volgens de Wnb



2.1.3 Bescherming van houtopstanden

De bescherming van houtopstanden betreft voornamelijk een voortzetting van Boswet en 

richt zich op de instandhouding van het bosareaal. Bij houtopstanden groter dan 10 hectare

of 20 rijbomen en gelegen buiten de bebouwde kom geldt een meldplicht, herplantplicht en 

mogelijke oplegging van een kapverbod. In deze quickscan blijft de bescherming van 

houtopstanden buiten beschouwing.

2.2 Verordening ruimte 

In de Verordening ruimte is het Natuurnetwerk Nederland (NNN) vastgelegd. Het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een netwerk van groene gebieden, voorheen bekend als

de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het NNN wordt beschermd via het planologisch 

kader. Het NNN is verankerd in de bestemmingsplannen waarin de regels uit de provinciale 

Verordening ruimte zijn verwerkt. Het ruimtelijke beleid voor het NNN kent het “nee, tenzij” 

principe en is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke waarden en 

kenmerken’ van het NNN.

Naast het NNN kan de provincie planologische bescherming aan gebieden toekennen door 

hen aan te wijzen als “bijzondere provinciale natuurgebieden” of  “bijzondere provinciale 

landschappen”. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan de bescherming van Belangrijke 

weidevogelgebieden. Het NNN kent geen uniform beschermingsregime. Iedere provincie 

kan een eigen invulling geven aan bijvoorbeeld compensatie. Het beschermingsregime van 

overige beschermde op provinciaal niveau gebieden kan sterk verschillen tussen 

provincies. 
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3 Omschrijving plangebied

3.1 Algemeen

Het plangebied voor deze quickscan betreft twee agrarische percelen aan de zuidzijde van 

de Deventerweg. De percelen bevinden zich ten westen van Bathmen, gemeente Deventer, 

provincie Overijssel (zie Afbeelding 1). 

3.2 Beschrijving

• Het plangebied bestaat uit een schapen beweidingsperceel en een 

graslandperceel. 

• Binnen het plangebied is enkel bebouwing aanwezig in de vorm van een ietwat 

vervallen paardenschuurtje (figuur Afbeelding 2) aan de zuidkant van het 

plangebied. In de directe omgeving (ten oosten) is bebouwing aanwezig in de vorm 

van een woonwijk.   

• Het genoemde paardenschuurtje oogt vervallen en wordt niet meer als zodanig 

gebruikt. Het gebouwtje bevindt zich tegen een bosschage en bestaat voornamelijk 
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Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (rood omlijnd). Voor de regionale ligging, zie kaartinzet 
rechtsboven.



uit hout met een bakstenen onderrand. Er bevinden zich een tweetal luiken aan de 

voorzijde en een luik aan de bovenzijde van het schuurtje. De luiken waren echter al 

geruime tijd niet meer geopend. 

• Opgaande begroeiing bestaat uit graslandvegetatie en een bosschage aan de 

zuidkant van het plangebied welke bestaat uit zomereik, gewone veldesdoorn, 

gewone vlier, hulst en eenstijlige meidoorn. De graslandvegetatie op het 

beweidingsperceel bestaat voornamelijk uit struisgras, Engels raaigras en 

schapenzuring. Het naastgelegen graslandperceel bestaat vooral uit Engels 

raaigras. 

• Binnen het plangebied is open water afwezig. Ook in de directe omgeving ontbreekt 

enige vorm van open water.

• Ondergrondse ruimten zijn afwezig.

• Verlichting is binnen het plangebied afwezig. Straatverlichting en woonverlichting 

bevindt zich echter wel in de directe omgeving. 

3.3 Voorgenomen ontwikkelingen

De voorgenomen ontwikkeling betreft de bouw van 120 woningen op de reeds genoemde 

percelen. Afbeelding 4 toont de voorgenomen ontwikkeling middels een goedgekeurd 

schetsontwerp. 

12

Afbeelding 3. Ietwat vervallen paardenschuurtje aan 
de zuidgrens van het plangebied. Achter het 
schuurtje is de beschreven bosschage te zien.

Afbeelding 2. Beweidingsperceel met daarachter het 
graslandperceel. 



3.4 Planning 

De exacte planning is op dit moment (nog) niet bekend.
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Afbeelding 4. Goedgekeurd schetsontwerp Bathmense Enk III (Bron: SVP 
architectuur en stedenbouw).



4 Onderzoeksresultaten beschermde gebieden

4.1 Wet natuurbescherming 

4.1.1 Natura 2000

De Rijntakken is het meest dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied op een afstand van ruim 6,5 

km  ten westen van het plangebied (zie Afbeelding 6). Daarbij gaat het om het deelgebied 

Uiterwaarden IJssel. Invloeden (ook van buitenaf) mogen de instandhoudingsdoelstellingen 

van het  betreffende Natura 2000-gebied niet in gevaar brengen. Negatief effect (door 

geluid, trilling of verlichting) op bovengenoemd gebied valt uit te sluiten op basis van de 

afstand tot het plangebied en de aard van de activiteiten die hier zullen plaatsvinden. De 

werkzaamheden kunnen echter wel een negatief effect hebben op stikstofgevoelige 

habitattypen in bovenstaand Natura 2000-gebied. Daarbij gaat het om de twee 

habitattypen: H6120 Stroomdalgraslanden en H6510A Glanshaver- en 

Vossenstaarthooilanden. De ligging van deze habitattypen is te zien in Afbeelding 5. 

Vanwege de aard en de omvang (120 woningen, verkeeraantrekkende werking, etc.) van de

werkzaamheden wordt geadviseerd een Aerius-berekening uit te voeren om het effect van 

de verhoogde stikstofdepositie als gevolg van de werkzaamheden te bepalen. 
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4.2 Verordening ruimte 

4.2.1 Natuurnetwerk Nederland 

Het meest dichtstbijzijnde Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebied ligt op ruim 460 meter 

ten noorden van het plangebied. Dit betreft het bos langs de Holterweg ten noorden van de 

spoorlijn Deventer-Holten3 (zie Afbeelding 6). Op basis van de afstand van deze gebieden 

tot het plangebied en de aard van de activiteiten die hier zullen plaatsvinden valt op 

voorhand uit te sluiten dat er sprake is van negatieve impact op de wezenlijke waarden en 

kenmerken van de bovengenoemde gebieden. Aanvullend (veld)onderzoek is daarom niet 

noodzakelijk.

4.2.2 Beschermde weidevogelgebieden

De dichtstbijzijnde weidevogelreservaten liggen op iets minder dan 22 km afstand van het 

plangebied in de omgeving van Windesheim. Op basis van de afstand van dit gebied tot 

het plangebied en de aard van de activiteiten die hier zullen plaatsvinden valt op voorhand 

3 http://gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/atlasvanoverijssel_basis/v1
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Afbeelding 5. Ligging stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebied Rijntakken, 
deelgebied 24. Bron: 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/Documenten/Pas/Vastgestelde
%20gebiedsanalyses_18-12-2017/038_Rijntakken_gebiedsanalyse_15-12-17.pdf 



uit te sluiten dat er sprake is van een negatieve impact op dit weidevogelgebied. 

Aanvullend (veld)onderzoek is niet noodzakelijk. 
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Afbeelding 6. Ligging van het plangebied (rood kadertje) ten opzichte van N2000 en Natuurnetwerk 
Nederland. Vanwege de grote afstand tot de weidevogelresultaten vallen deze buiten de kaart.



5 Onderzoeksresultaten beschermde soorten

5.1 Algemeen

Het verkennend veldonderzoek is uitgevoerd op 20-08-2018 door M.J.A. van der Neut, 

ecologisch deskundige4 bij Ecoresult B.V. Het complete plangebied is – daar waar nodig – 

met hulp van een verrekijker onderzocht. 

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)5 is geraadpleegd om een indruk te krijgen 

over de aanwezigheid van beschermde soorten rondom het plangebied. De tabellen in dit 

hoofdstuk zijn gebaseerd op waarnemingen uit de NDFF database van de afgelopen 5 jaar. 

Voor zover bekend zijn andere bronnen met relevante informatie afwezig. Op basis van het 

bronnenonderzoek en de aanwezige habitats was een goede inschatting van de potenties 

en aan- of afwezigheid van de beschermde soorten te maken. 

4 Voor een definitie van ecologisch deskundige wordt verwezen naar https://mijn.rvo.nl/ecologisch-
deskundige?inheritRedirect=true

5 http://app.quickscanhulp.nl/
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5.2 Soorten Vogelrichtlijn

5.2.1 Bronnenonderzoek

5.2.2 Verkennend veldonderzoek

5.2.2.1 Vogels met jaarrond beschermde nesten

Het plangebied is ongeschikt voor jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen en 

voortplantingsplaatsen van vogels in gebouwen en bomen. Geschikte bebouwing ontbreekt 

in het plangebied en omliggende gebouwen vallen buiten de invloedssfeer van de 

werkzaamheden. Het golfplaten dak van het schuurtje biedt geen geschikte ruimten, gaten 

en/of kieren voor huismus, gierzwaluw of andere gebouwbewonende vogelsoorten. Tevens 

zijn geschikte invliegopeningen in het schuurtje afwezig. Sporen (uitwerpselen, braakballen)

zijn niet gevonden. Dit in combinatie met de geringe grootte maakt het gebouwtje 

ongeschikt om te dienen als nestplaats voor kerkuil en/of steenuil. Deze broeden echter wel 

in de omgeving (langs de Woertmansweg) en jagen daarbij in het plangebied. Het 

plangebied behoort echter niet tot het essentieel functioneel leefgebied van beide 

genoemde soorten vanwege de aanwezigheid van vele vergelijkbare jachtmogelijkheden en

alternatieven in het omliggende kleinschalige cultuurlandschap. Essentieel functioneel 

leefgebied voor andere vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten ontbreekt eveneens,

daarnaast zijn er in de directe omgeving vergelijkbare (en geschiktere) alternatieven 

voorhanden. In de bosschage aan de zuidkant van het plangebied zijn geen grotere 
20

Soort Soortgroep Bescherming Afstand
Boomvalk Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Buizerd Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Gierzwaluw Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Grote Gele Kwikstaart Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Havik Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Huismus Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Kerkuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Ooievaar Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Ransuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Roek Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Slechtvalk Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Sperwer Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Steenuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Wespendief Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Zwarte Wouw Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Tabel 2. Waargenomen vogels met vaste rust- of verblijfplaatsen
binnen een afstand van 5 km van het plangebied. Bron: NDFF –
quickscanhulp, geraadpleegd op 14-08-2018.



boomnesten en geschikte holen aangetroffen. Daardoor valt de aanwezigheid van 

boombewonende vogelsoorten als roek, boomvalk, wespendief en buizerd in het 

plangebied uit te sluiten. Grote gele kwikstaart heeft zijn broedgebied langs beken en 

rivieren in het zuiden van Nederland en kan redelijkwijs worden uitgesloten op basis van het

ontbreken van dergelijke plaatsen in en rond het plangebied. Slechtvalk broedt in stedelijke 

omgeving op hoge bebouwing welke in het plangebied niet aanwezig is. 

5.2.2.2 Vogels met niet jaarrond beschermde nesten

Vogels met niet jaarrond beschermde nesten zijn vogels die weliswaar vaak terugkeren naar

de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan en die

wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich 

elders te vestigen. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd. Categorie 5-soorten 

zijn wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat 

rechtvaardigen. In het schuurtje zijn twee oude boerenzwaluwnesten aangetroffen. Wegens 

het ontbreken van gebruikssporen is geconstateerd dat beide nesten al geruime tijd niet 

meer in gebruik zijn. Door het sluiten van de luiken werd de enige geschikte invliegopening 

afgesloten waardoor de nesten onbereikbaar werden. De bosschage is geschikt als 

voortplantingsplaats voor vogels met niet jaarrond beschermde nesten zoals kool- en 

pimpelmees.

5.2.2.3 Algemene vogels

Het plangebied potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor algemene vogels. De 

bosschage is potentieel geschikt voor soorten als merel, zanglijster, fazant en heggenmus. 

21

Afbeelding 7. Binnenkant schuurtje met aan het plafond een oud 
boerenzwaluwnest



Tijdens het veldbezoek zijn dergelijke soorten dan ook waargenomen in de vorm van een 

houtduif, roodborst en tjiftjaf. 

5.2.3 Effectbeoordeling en toetsing 

5.2.3.1 Vogels met jaarrond beschermde nesten

Het plangebied is ongeschikt voor jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen en 

voortplantingsplaatsen van gebouw- en boombewonende vogels. Geschikte bebouwing 

ontbreekt en er zijn geen beschermde boomnesten aangetroffen. Daarnaast gaat er met de 

ontwikkelingen geen essentieel functioneel leefgebied van vogels met jaarrond beschermde

nesten verloren. Aanvullend (veld)onderzoek is niet nodig. De activiteiten kunnen worden 

uitgevoerd. Het aanvragen van een ontheffing Wet natuurbescherming is niet nodig.

5.2.3.2 Vogels met niet jaarrond beschermde nesten

In en direct rondom het plangebied is broedhabitat aangetroffen voor soorten waarvan de

nesten niet jaarrond beschermd zijn. Categorie 5-soorten zijn wel jaarrond beschermd als

zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. In dezen zijn er

geen omstandigheden die jaarronde bescherming van deze nesten rechtvaardigen. Het

betreft lokaal en regionaal algemene vogels, zoals koolmees en pimpelmees. De

gunstige staat van instandhouding van deze soorten is goed. Er zijn daarnaast talrijke

alternatieven in de directe omgeving. Tijdelijke schadelijke effecten door uitvoering van de

werkzaamheden op bezette nesten van niet jaarrond beschermde soorten zijn te voorkomen

(in gebruik zijnde vogelnesten mogen in principe nooit worden verstoord) door onder

andere buiten het broedseizoen te werken (buiten grofweg de periode 15 maart – 15

augustus).

5.2.3.3 Algemene vogels

Het plangebied potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor algemene vogels. Tijdelijke

schadelijke effecten door uitvoering van de werkzaamheden op bezette nesten van 

algemene vogels zijn onder andere te voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten mogen in 

principe nooit worden verstoord) door buiten het broedseizoen te werken (buiten grofweg 

de periode 15 maart – 15 augustus).
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5.3 Soorten Habitatrichtlijn 

5.3.1 Bronnenonderzoek

5.3.2 Verkennend veldonderzoek

5.3.2.1 Vleermuizen

Het plangebied is ongeschikt voor voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen 

van vleermuizen in gebouwen en bomen. Geschikte bebouwing en bomen ontbreken in het 

plangebied. Spouwmuren en geschikte gaten of andere ruimtes ontbreken in het schuurtje. 

Sporen (uitwerpselen, prooiresten) zijn niet in het schuurtje aangetroffen. In de omliggende 

bebouwing zijn potenties aanwezig, maar dit valt buiten de invloedssfeer van de 

werkzaamheden (door de afstand). In bosschage werden geen potenties aangetroffen. 

Potentieel essentieel foerageergebied voor vleermuizen zijn in het plangebied afwezig, in de

directe omgeving zijn ruim voldoende vergelijkbare of geschiktere alternatieven aanwezig. 

Daarnaast zullen de voorgenomen ontwikkeling nauwelijks/geen effect hebben op 

foerageergebied. Wegens het ontbreken van noemenswaardige lijnvormige elementen is 

het uitgesloten dat het plangebied deel uitmaakt van een vliegroute voor vleermuizen.

5.3.2.2 Overige soorten

Voor andere Habitatrichtlijnsoorten (bever, rugstreeppad, rivierrombout, poelkikker en 
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Soort Soortgroep Bescherming Afstand
Kamsalamander Amfibieën wnb-hrl 0 - 1 km

Poelkikker Amfibieën wnb-hrl 0 - 1 km

Kruipend moerasscherm Vaatplanten wnb-hrl 0 - 1 km

Bever Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Laatvlieger Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Rosse vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Gevlekte witsnuitlibel Insecten - Libellen wnb-hrl 1 - 5 km

Drijvende waterweegbree Vaatplanten wnb-hrl 1 - 5 km

Franjestaart Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km

Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km

Tweekleurige vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km

Watervleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km

Tabel 3. Waargenomen habitatrichtlijn soorten binnen een afstand van 5 
km van het plangebied. Bron: NDFF – quickscanhulp, geraadpleegd 14-
08-2018.



kamsalamander) is het plangebied (redelijkerwijs) ongeschikt door het ontbreken van 

geschikt habitat.  Bever komt voor in grote waterrijke gebieden met bosschages. Voor 

rugstreeppad en vroedmeesterpad ontbreekt zowel geschikt voortplantingshabitat (ondiepe

poelen), als geschikt landhabitat. Beide soorten komen voor in open habitats met een 

vergraafbare bodem. Gevlekte witsnuitlibel is een soort van laagveenmoerassen en 

vegetatierijke vennen en duinplassen, welke in en rond het plangebied ontbreken6.  

Kruipend moerasscherm en drijvende waterweegbree zijn plantensoorten die voorkomen in 

matig voedselarme, natte en zwak zure milieus. Eerstgenoemde is vooral te vinden op open,

zonnige plekken die ‘s winters ondiep overstroomd worden. Laatstgenoemde is een plant 

die groeit in laaglandbeken, vennen, kanalen en poelen. Aangezien open water en vochtige 

terreinen binnen het plangebied en omgeving ontbreken kunnen beide soorten met 

zekerheid worden uitgesloten. Tevens vormt dit de voornaamste reden waarom 

kamsalamander niet te verwachten is binnen het plangebied. 

5.3.3 Effectbeoordeling en toetsing 

Potentieel geschikte voor voortplantingsplaatsen, vaste rust- en verblijfplaatsen, essentieel 

foerageergebied en vliegroutes van vleermuizen zijn binnen het plangebied afwezig. 

Aanwezigheid van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen van overige 

habitatrichtlijnsoorten zijn in het plangebied redelijkwijs uit te sluiten, geschikt habitat 

ontbreekt. Aanvullend (veld)onderzoek is niet nodig. De activiteiten kunnen worden 

uitgevoerd. Het aanvragen van een ontheffing of vergunning is niet nodig.

6 https://www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/gevlekte-witsnuitlibel
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5.4 Nationaal beschermde soorten

5.4.1 Bronnenonderzoek NDFF

5.4.2 Verkennend veldonderzoek

5.4.2.1 Vaatplanten

Binnen de het plangebied is geen sprake van ecologisch beheerde terreinen, geen bossen,
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Soort Soortgroep Bescherming Afstand
Bastaardkikker Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km

Bruine kikker Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km

Gewone pad Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km

Kleine watersalamander Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km

Meerkikker Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km

grote weerschijnvlinder Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 0 - 1 km

kleine ijsvogelvlinder Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 0 - 1 km

Beekrombout Insecten - Libellen wnb-andere soorten 0 - 1 km

Levendbarende hagedis Reptielen wnb-andere soorten 0 - 1 km

Ringslang Reptielen wnb-andere soorten 0 - 1 km

Aardmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Boommarter Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Bosmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Bunzing Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Das Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Dwergmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Dwergspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Eekhoorn Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Egel Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Haas Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Huisspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Ree Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Steenmarter Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Veldmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Vos Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Wezel Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Woelrat Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

aardbeivlinder Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 1 - 5 km

grote vos Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 1 - 5 km

Hazelworm Reptielen wnb-andere soorten 1 - 5 km

Konijn Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km

Tabel 4. Waargenomen Nationaal beschermde soorten (Andere soorten § 3.3 
Wnb) binnen een afstand van 5 km van het plangebied. Bron: NDFF – 
quickscanhulp, geraadpleegd 14-08-2018.



voedselarme of kalkrijke bodem. Op basis hiervan is op voorhand de aanwezigheid van 

veel beschermde soorten vaatplanten (o.a. bokkenorchis en glad biggenkruid) uit te sluiten.

Daarnaast werden geen beschermde muurplanten (schubvaren) waargenomen en deze zijn

ook niet te verwachten aangezien geschikte, oude muren ontbreken.

5.4.2.2 Grondgebonden zoogdieren

Het plangebied is potentieel geschikt voor algemene soorten als egel, haas en 

verschillende soorten (spits)muizen waarvoor in Overijssel een provinciale vrijstelling geldt. 

Wezel en bunzing kunnen diffuus gebruik maken van het plangebied als jachtgebied. In de 

omgeving zijn echter veel alternatieve percelen en gebieden aanwezig die kunnen fungeren

als (essentieel) leefgebied. Das en boommarter vallen redelijkerwijs uit te sluiten door het 

ontbreken van aaneen gesloten bos of grotere boomgroepen. Waterspitsmuis is een soort 

van heldere traag stromende watergangen met een goed ontwikkelde water- en 

oevervegetatie. Op basis van het ontbreekt van open water in het plangebied kan deze 

soort met zekerheid worden uitgesloten. Eekhoorn is een soort van grotere bossen en 

parken. In een dergelijke kleine bosschage als diegene in het plangebied komt de soort 

over het algemeen niet voor. 

5.4.2.3 Amfibieën en vissen

Het plangebied is potentieel geschikt voor algemene soorten als gewone pad en bruine 

kikker,  waarvoor in Overijssel een provinciale vrijstelling geldt. Door het ontbreken van open

water in zowel het plangebied als in de directe omgeving kunnen soorten als kleine 

watersalamander, bastaardkikker en meerkikker worden uitgesloten. 

5.4.2.4 Overige soortgroepen

Overige beschermde soorten van soortgroepen als reptielen en dagvlinders worden naast 

het ontbreken van geschikt habitat ook op basis van verspreiding niet verwacht in het 

plangebied. Grote weerschijnvlinder en kleine ijsvogelvlinder zijn soorten die voorkomen in 

oude vochtige loofbossen zoals wilgen- of elzenbroekbossen. Dergelijke vochtige bossen 

ontbreken in en in de omgeving van het plangebied. Grote vos is een trekkende vlindersoort

die daarbij redelijk grote afstanden kan afleggen. De waarneming in Tabel 4 is waarschijnlijk

een zwervend exemplaar zonder binding met het plangebied. Ringslang komt voor in 

vochtige gebieden waar zij ‘s zomers jaagt op amfibieën en vissen.  In de winter trekt de 

soort zich terug op hogere zandige plekken waarbij het belangrijk is dat de 

overwinteringsplek vorstvrij blijft. Dergelijk beschreven habitat ontbreekt in het plangebied. 

Levendbarende hagedis en hazelworm zijn dieren die voorkomen in enigszins vochtige 

heide-, hoogveen- en bosgebieden. Beide soorten hebben daarbij een voorkeur voor 

gebieden met een dichte vegetatie en worden vooral waargenomen in open bossen, ruige 

graslanden, heidevelden, spoorbermen en ruderale plaatsen7. Dergelijk habitat is afwezig 

7 https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/hazelworm
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binnen het plangebied. 

5.4.3 Effectbeoordeling en toetsing 

In het plangebied bestaat geen potentie voor nationaal beschermde soorten waarvoor géén

provinciale vrijstelling geldt. Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. De Wet 

natuurbescherming wordt niet overtreden. Het plangebied is potentieel geschikt voor 

Nationaal beschermde soorten  waarvoor in de provincie Oversijssel een vrijstelling geldt 

als egel, (spits)muizen, gewone pad en bruine kikker. Aanvullend onderzoek naar deze 

soorten is niet noodzakelijk. Wel geldt ten alle tijde de zorgplicht. Dit houdt in dat indien 

mogelijk schadelijk effect op soorten zoals egel, (spits)muizen, gewone pad en bruine 

kikker zoveel mogelijk dient te worden voorkomen. Te denken valt aan het verplaatsen van 

dieren naar veilige locaties buiten het werkgebied indien zij aangetroffen worden tijdens de 

werkzaamheden.
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6 Conclusies & Aanbevelingen

6.1 Beschermde gebieden 

6.1.1 Wet natuurbescherming

Op basis van de afstand tot het plangebied en de aard van de werkzaamheden valt op 

voorhand uit te sluiten dat de activiteiten negatieve effecten hebben in de vorm van trilling, 

verlichting en geluid, op Natura 2000-gebieden. Wel wordt geadviseerd een Aerius-

berekening uit te voeren om het effect door verhoogde stikstofstofdepositie te bepalen op 

stikstofgevoelige habitattypen in het Natura 2000-gebied Rijntakken.  Indien blijkt dat de 

depositie de toegestane waarde overstijgt is een vergunning voor de ontwikkeling nodig. 

6.1.2 Verordening ruimte 

Op basis van de afstand tot het plangebied en de aard van de werkzaamheden valt 

voorhand uit te sluiten dat de activiteiten negatieve effecten hebben op het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN) en beschermde weidevogelgebieden. Aanvullend onderzoek is niet 

noodzakelijk. Het aanvragen van een vergunning is niet nodig. 

6.2 Beschermde soorten 

6.2.1 Soorten Vogelrichtlijn

6.2.1.1 Vogels met jaarrond beschermde nesten 

Het plangebied is ongeschikt voor jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen en 

voortplantingsplaatsen van gebouw- en boombewonende vogels. Geschikte bebouwing en 

bomen ontbreken. Daarnaast gaat er met de ontwikkelingen geen essentieel functioneel 

leefgebied van vogels met jaarrond beschermde nesten verloren. Aanvullend 

(veld)onderzoek is niet nodig. De activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Het aanvragen van

een ontheffing Wet natuurbescherming is niet nodig.
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6.2.1.2 Vogels met niet jaarrond beschermde nesten

Het plangebied en de directe omgeving hiervan kunnen potentieel geschikt zijn als

voortplantingsplaats voor algemene vogelsoorten waarvan de nesten 0 in dezen – niet 

jaarrond beschermd zijn. In gebruik zijnde nesten mogen in principe nooit worden 

verstoord. Door onder andere buiten het broedseizoen (grofweg 15 maart – 15 augustus) te 

werken zijn schadelijke effecten op nesten van algemene vogels met niet jaarrond 

beschermde nesten te voorkomen.

6.2.1.3 Algemene vogels

Het plangebied potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor algemene vogels als 

houtduif en roodborst. Tijdelijke schadelijke effecten door uitvoering van de werkzaamheden

op bezette nesten van algemene vogels zijn onder andere te voorkomen (in gebruik zijnde 

vogelnesten mogen in principe nooit worden verstoord) door buiten het broedseizoen te 

werken (buiten grofweg de periode 15 maart – 15 augustus).

6.2.2 Soorten Habitatrichtlijn

Potentieel geschikte voortplantingsplaatsen, vaste rust- en verblijfplaatsen, essentieel 

foerageergebied en vliegroutes van vleermuizen zijn binnen het plangebied afwezig. 

Aanwezigheid van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen van overige 

habitatrichtlijnsoorten zijn in het plangebied redelijkwijs uit te sluiten, geschikt habitat 

ontbreekt. Aanvullend (veld)onderzoek is niet nodig. De activiteiten kunnen worden 

uitgevoerd. Het aanvragen van een ontheffing of vergunning is niet nodig.

6.2.3 Nationaal beschermde soorten

In het plangebied bestaat geen potentie voor nationaal beschermde soorten waarvoor géén

provinciale vrijstelling geldt. Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. De Wet 

natuurbescherming wordt niet overtreden. Het plangebied is potentieel geschikt voor 

Nationaal beschermde soorten  waarvoor in de provincie Overijssel een vrijstelling geldt als 

egel, (spits)muizen, gewone pad en bruine kikker. Aanvullend onderzoek naar deze soorten 

is niet noodzakelijk. Wel geldt ten alle tijde de zorgplicht. Dit houdt in dat indien mogelijk 

schadelijk effect op soorten zoals egel, (spits)muizen, gewone pad en bruine kikker zoveel 

mogelijk dient te worden voorkomen. Te denken valt aan het verplaatsen van dieren naar 

veilige locaties buiten het werkgebied indien zij aangetroffen worden tijdens de 

werkzaamheden.
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