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1

Inleiding

Deze Quickscan is uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming.
1.1

Aanleiding Quickscan Wet natuurbescherming

In de maand december 2020 heeft Veldbiologische Werken, via de heer M. Volbeda van Compositie 5
Stedenbouw BV, opdracht ontvangen van initiatiefnemer de heer J. Putter, Willemstraat 9, 4901 LA
Oosterhout NB voor het uitvoeren van een Quickscan Wet Natuurbescherming in het plangebied
Raakeindse Kerkweg 91 te Molenschot (Kadastrale percelen Kadastrale percelen Gemeente Gilze en Rijen
GZEOO - P – 559, 897 en 1009 (ten dele), Noord-Brabant).
De locatie heeft nu een bedrijfsbestemming maar deze gaat omgezet worden naar een
woonbestemming. Met uitzondering van één bedrijfsgebouw blijft de bebouwing staan. Het te slopen
bedrijfsgebouw betreft een voormalige half open stal met inpandige schuur voor opslag materialen.
De vrije ruimte op de percelen zal ingericht worden als tuin met groenbeplanting.
Aangezien de voorgenomen aanpassingen tot ruimtelijke ontwikkeling behoren en daarmee mogelijk
(negatief) effect kan hebben op de omgeving en daar mogelijk voorkomende (beschermde) plant- en
diersoorten, dient formeel te worden aangetoond dat ter plaatse geen beschermde soorten aanwezig
zijn, dan wel redelijkerwijs kunnen worden uitgesloten. Deze soorten kunnen verstoord worden door
de geplande ingreep. Door middel van deze Quickscan zal inzichtelijk worden gemaakt of
beschermde soorten gebruik maken van het plangebied en of de geplande ingrepen wet overtredend
zijn ten aanzien van de Wet natuurbescherming. Met deze Quickscan wordt tevens een advies
gegeven ten aanzien van ecologisch waardevolle componenten in het plangebied en mogelijkheden
om deze te consolideren en te versterken.
1.2

Voorgenomen ingreep plangebied

Voor het plangebied percelen Raakeindse Kerkweg 91 te Molenschot (Kadastrale percelen Gemeente
Gilze en Rijen GZEOO - P – 559, 897 en 1009 (ten dele), Noord-Brabant) is de initiatiefnemer van zins
één bedrijfsgebouw (een voormalige half open stal met inpandige schuur voor opslag materialen) te
slopen. De overige bebouwing van de percelen blijft ongewijzigd, de vrije ruimte op de percelen zal
ingericht worden als tuin met groenbeplanting.
De voorgenomen ingrepen in het plangebied betreffen puntsgewijs:
1.
2.
3.

Slopen bedrijfsgebouw,
Afvoer resten,
Inrichting terrein (aanleg tuin met groenbeplanting).
Te slopen bedrijfsgebouw

Foto 1: Impressie plangebied
[BRON: GOOGLEMAPS STREETVIEW OPNAME APRIL 2019].
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1.3

Doel Quickscan Wet Natuurbescherming

Kaart 1: Kadastrale kaart met plangebied.
Te slopen bedrijfsgebouw =

Voor activiteiten, zoals de eigenaar in het plangebied voornemens is, dient conform Nationale en
Europese wet- en regelgeving eerst onderzoek gedaan te worden naar (potentiële) aanwezigheid van
beschermde plant- en diersoorten of beschermde gebieden die mogelijk negatief beïnvloed worden
door de voorgenomen plannen.
Deze Quickscan Wet natuurbescherming geeft hier uitsluitsel over. De Quickscan bestaat uit een
bronneninventarisatie en locatieonderzoek naar aanwezigheid of potentiële aanwezigheid van
beschermde plant- en diersoorten. Voor de volledigheid wordt de Interim Omgevingsverordening
Noord-Brabant getoetst. Indien beschermde plant- en diersoorten aanwezig zijn, of in potentie
aanwezig kan zijn, is nader onderzoek nodig naar mogelijk negatieve effecten van de voorgenomen
activiteiten op deze soorten (verstorings-/verslechteringstoets). Tevens wordt dan onderzocht of de
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voorgenomen activiteiten mogelijke overtreding van de Wet natuurbescherming en/of Interim
Omgevingsverordening Noord-Brabant inhouden. Ook wordt onderzocht welke mitigerende en/of
compenserende maatregelen nodig zijn om conform wet- en regelgeving het project doorgang te laten
vinden.
De Quickscan kan tevens aanleiding zijn voor aanvullend onderzoek naar (functioneel gebruik door)
soorten. Ook wordt nagegaan of er negatieve effecten op nabijgelegen beschermde gebieden zijn dan
wel dat nadere toetsing in dit kader nodig is.
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2

Wettelijk kader

2.1

Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant

Rolverdeling Provincies en Rijk:
Sinds 1 januari 2017 zijn Provincies bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming. Vergunnings- en
ontheffingsverlening is eveneens taak van de Provincies.
De Rijksoverheid is bevoegd gezag van grote wateren en Internationaal beleid.
In de (interim) omgevingsverordeningen, die per Provincie kunnen verschillen, staan alle
wetsbepalingen weergegeven. Deze regels gelden zowel voor Natura 2000-gebieden, in het wild
levende dieren en houtopstanden.
2.2

Natuurnetwerk

Naast door het Rijk aangewezen natuurgebieden die onder de Natura 2000-richtlijnen vallen zijn er
ook andere beschermde gebieden in Nederland vallend onder het Natuurnetwerk Nederland (NNN).
Voor de Provincie Noord-Brabant geldt het Natuurnetwerk Brabant (NNB) dat onderdeel is van het
Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe
natuurgebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn.
Het NNN is een door heel Nederland opgezet plan dat de biodiversiteit ten gunste moet komen. De
verschillende gebieden fungeren als stapstenen en corridors voor soorten waardoor verspreiding en
genetische uitwisseling tussen gebieden mogelijk is.
Dit netwerk van verbindingszones mag niet door een ingreep worden aangetast. Effecten van een
geplande ingreep of activiteit binnen het Natuurnetwerk Brabant moeten worden getoetst aan de
gestelde natuurwaarden. Ook voor de NNN-gebieden is de Provincie bevoegd gezag.
2.3

Soortenbescherming

In de Wet natuurbescherming staan verbodsbepalingen ten aanzien van soorten. Zo zijn activiteiten
die schadelijk zijn voor dier- en plantsoorten verboden. Dit noemt men de zorgplicht, deze geldt
voor alle vrij in het wild voorkomende soorten van Nederland. Specifiek kent de soortbescherming
zwaardere beschermingsregimes voor speciaal aangewezen soorten.
De soortenwetgeving is dusdanig vormgegeven dat eenieder die redelijkerwijs kan vermoeden dat
zijn of haar handelen negatieve effecten heeft op beschermde soorten deze moet laten. In sommige
gevallen is een ontheffing of vrijstelling mogelijk.
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Omgevingsverordening Brabant
Een aantal soorten zijn in de provincie Noord-Brabant vrijgesteld op het gebied van ruimtelijke inrichting of
ontwikkeling, bestendig beheer of onderhoud en bestendig gebruik
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming gelden de in dat lid
opgenomen verboden niet voor de soorten, genoemd in bijlage L bij deze verordening, mits het gaat om
handelingen die worden verricht in verband met:
a.
de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden of van kleinschalige bouwactiviteiten, met
inbegrip van het daarop volgende gebruik van het gebied of het gebouwde;
b.
bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
c.
bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken,
oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
d. bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied;
e.
bestendig gebruik.

Het gaat hier om de volgende soorten:
•
Bruine kikker
•
Gewone pad
•
Kleine watersalamander
•
Meerkikker
•
Bastaardkikker
•
Aardmuis
•
Bosmuis
•
Bunzing
•
Dwergmuis
•
Dwergspitsmuis
•
Egel
•
Gewone bosspitsmuis
•
Haas
•
Huisspitsmuis
•
Konijn
•
Ondergrondse woelmuis
•
Ree
•
Rosse woelmuis
•
Tweekleurige bosspitsmuis
•
Veldmuis
•
Vos
•
Wezel
•
Wild zwijn
•
Woelrat

In bijlage 1 vindt u een uitgebreide uitleg over de Wet natuurbescherming.
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3

Methoden van onderzoek / Werkwijze

Op 8 december 2020 is het plangebied gelegen aan de Raakeindse Kerkweg 91 te Molenschot door de
heer J.C. Knotters van Veldbiologische Werken onderzocht. Weercondities waren gunstig
(weerrapport zie Bijlage 2). Op deze datum is het gehele plangebied en omliggend terrein te voet
onderzocht in het kader van deze Quickscan.
De volgende methoden van onderzoek/werkwijzen zijn gebruikt:
-

-

-

-

Inventarisatie te velde van de in het plangebied voorkomende ruimtelijke structuren en ecotopen
met behulp van:
o verrekijker;
o zaklamp;
o endoscoop/holtecamera;
o spiegelstok (voor zicht in/achter holtes);
o fotocamera;
o verzamelpotjes (voor samples ter nadere determinatie van faeces o.a.
muizen/vleermuizen);
o bat-detector (Petterson D400 hetrodyne met time expansion).
Samples/laboratorium determinaties:
o Determinaties faeces (o.a. muizen/vleermuizen) uit samples m.b.v. Euromex binoculair.
Literatuuronderzoek/bronnenonderzoek:
o Check van (recente) waarnemingen van beschermde flora en fauna in de omgeving van
het plangebied;
o Check van (recente) waarnemingen vermeld in verspreidingsatlassen;
o Check van (recente) waarnemingen op websites.
Onderzoek ligging plangebied ten opzichte van nabijgelegen beschermde gebieden, zoals
Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur).
Het plangebied is getoetst aan de Interim Omgevingsverordening van de Provincie NoordBrabant.
Naar aanleiding van de inventarisatie te velde en het literatuur/bronnenonderzoek is een
inschatting gemaakt van het (mogelijke) voorkomen van beschermde flora en fauna en de
(mogelijke) functies voor deze in het plangebied.
Op basis van deze voorgenomen ingreep is een inschatting gemaakt van de (redelijkerwijs) te
verwachten negatieve effecten op de (potentieel) aanwezige beschermde soorten en functies.
Mogelijke negatieve effecten zijn getoetst aan de Wet natuurbescherming.
Vaststellen leemtes/onduidelijkheden. Hiermee is bepaald of negatieve effecten op beschermde
gebieden op voorhand zijn uit te sluiten of dat nog een aanvullende toetsing noodzakelijk is.
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4

Omschrijving plangebied Raakeindse Kerkweg 91 te Molenschot

Het plangebied ligt in het landelijk gebied tussen Gilze-Rijen en Bavel en ten zuiden van het dorp
Molenschot. Verder naar het zuiden ligt de snelweg A58 (Breda-Tilburg). Verder ten oosten bevindt
zich vliegbasis Gilze-Rijen. De omgeving van het plangebied bestaat uit weids agrarisch gebied met
graslanden en akkers. Langs de wegen in de omgeving (o.a. Lijndonk langs noordzijde plangebied)
van het plangebied staan laanbomen onderbroken door tussenruimtes (> 20 m.). Aan de noord en
zuidoostzijde van het plangebied staan enkele vrijstaande woonhuizen met ruime tuinen. Aan de
zuidzijde grenst het plangebied aan een recreatieterrein (vakantiehuisjes en kampeerterrein. Het
plangebied is hiervan gescheiden door een houtsingel.
Kaart 2 toont een globaal overzicht van de locatie van het plangebied in het streekgebied. Kaart 3
toont een meer gedetailleerd beeld van de ligging van het plangebied en de nabije omgeving.

Locatie plangebied

Kaart 2: Luchtfoto locatie plangebied.

Locatie plangebied

Kaart 3: Detail luchtfoto locatie plangebied.
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In het plangebied staat een woonhuis, (paarden)stal en een oud bedrijfspand (een voormalige half
open stal met inpandige schuur voor opslag materialen). Dit bedrijfspand zal worden gesloopt. Een
groot deel van het plangebied is verhard. Een ander deel van het plangebied bestaat uit tuin waarvan
een groot deel bedekt is met grasvegetatie en ruigtevegetatie. Tevens is een paardenbak (buiten
plangebied) en een (vervallen) stapmolen voor paarden aanwezig. Binnen het plangebied zijn slechts
enkele kleine bomen als opgaande begroeiing aanwezig. Opgaande begroeiing is wel in de directe
omgeving aanwezig in de vorm van bomen, struiken en hagen. Het plangebied is voor het overgrote
deel omgrensd met hekwerk (fijnmazig gaas). Open water ontbreekt in en nabij het plangebied.
Legenda

Ecotopenkaart
Omgrenzing plangebied
Te slopen bedrijfsgebouw
Tuin, grasland en ruigtevegetatie
Verharding
Woning en (paarden)stal
Paardenbak en stapmolen
Haagbeplanting
Bomen
Veldbiologische Werken 2020

Kaart 4: Ecotopenkaart plangebied.
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Foto 2: Impressie te slopen
bedrijfsgebouw.

Foto 3: Impressie te slopen
bedrijfsgebouw (gevel westzijde).

Foto 4: Impressie te slopen
bedrijfsgebouw (gevel noordzijde).

Foto 5: Impressie te slopen
bedrijfsgebouw (gevel oostzijde).

Foto 6: Geen openingen bij kozijnen.

Foto 7: Geen openingen bij kozijnen.

Foto 8: Impressie te slopen
bedrijfsgebouw (gevel zuidzijde).

Foto 9: Impressie te slopen
bedrijfsgebouw (dak van asbest
golfplaten).

Foto 10: Impressie te slopen bedrijfsgebouw
(dak van asbest golfplaten en staalplaten).

Foto 11: Impressie te slopen bedrijfsgebouw
Foto 12: Impressie te slopen
(dak van asbest golfplaten en staalplaten). bedrijfsgebouw (aanbouw van staalplaten).
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Foto 14: Te slopen bedrijfsgebouw
(zolderruimte met openingen bij dak).

Foto 15: Te slopen bedrijfsgebouw
(zolderruimte).

Foto 16: Te slopen bedrijfsgebouw
(zolderruimte).

Foto 17: Te slopen bedrijfsgebouw
(zolderruimte).

Foto 18: Te slopen bedrijfsgebouw
(zolderruimte).

Foto 19: Te slopen bedrijfsgebouw
(zolderruimte).

Foto 20: Te slopen bedrijfsgebouw
(opslagruimte).

Foto 21: Te slopen bedrijfsgebouw
(voormalige wasruimte).

Foto 22: Te slopen bedrijfsgebouw
(open deel naar stro-opslag).

Foto 23: Te slopen bedrijfsgebouw
(open deel naar stro-opslag).

Foto 24: Te slopen bedrijfsgebouw
(open deel naar zolderruimte).

Foto 25: Te slopen bedrijfsgebouw
(staalplaten deels gedicht met PUR).
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Beschermde gebieden in de omgeving
Beschermde gebieden met de aangewezen status van Natura 2000-gebied zijn nabij het plangebied
niet aanwezig. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op ca. 5,1 km afstand ten wetszuidwesten
en betreft het Ulvenhoutse Bos. Op circa 15,5 km afstand ten noordoosten van de planlocatie ligt het
Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen. Aantasting van Natura 2000-gebied
kan gezien ligging, aard en omvang van de voorgenomen ingreep alsmede uiteindelijke bestemming,
redelijkerwijs worden uitgesloten. Verstoring door geluid, trillingen, licht, etc. is redelijkerwijs uit te
sluiten.
Het plangebied valt ver buiten het Natuurnetwerk Brabant (NNB-gebieden). Gezien de aard van de
werkzaamheden en toekomstige bestemming is het redelijkerwijze uit te sluiten dat deze effect hebben
het NNB-gebied.

Locatie plangebied

Kaart 6: Beschermde natuurgebieden in de omgeving van het
plangebied – niet nabij aanwezig.
[BRON: SYNBIOSYS.ALTERRA.NL/NATURA2000]
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Kaart 7: Natuurnetwerk Nederland / Natuurnetwerk Brabant
in nabijheid.
[BRON: KAARTBANK.BRABANT.NL/NATUURBEHEERPLAN]
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5

Resultaten Quickscan / Toetsing aan wet- en regelgeving

Aangezien de voorgenomen ingreep valt onder de categorie ruimtelijke ordening wordt hier voor
beschermde soorten uit Wet Natuurbescherming een nadere beoordeling gemaakt. Op basis van de
aanwezige ecotopen, het onderzoek te velde en het literatuur- en bronnenonderzoek is een inschatting
gemaakt van (mogelijk) in het plangebied voorkomende beschermde soorten.
Uitgaande van de bevindingen van het veldonderzoek, het literatuur- en bronnenonderzoek en de te
verwachten effecten van de ingreep is een toetsing aan de Wet natuurbescherming en de Interim
Omgevingsverordening Noord-Brabant uitgevoerd. Deze toetsing geeft aan welke (mogelijke)
negatieve effecten te verwachten zijn voor beschermde soorten. De toetsing geeft ook aan of
aanvullende onderzoeken wenselijk zijn. Tevens geeft de toetsing aan of een ontheffing in het kader
van de Wet natuurbescherming dan wel Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant vereist is.
De toetsing richt zich ook op het uitsluiten van negatieve effecten op omliggende beschermde
gebieden (Wet natuurbescherming). Of, indien negatieve effecten op omliggende beschermde
gebieden niet zijn uit te sluiten, het wenselijk is hiernaar nader onderzoek te doen.
5.1

Vaatplanten

Er zijn in het plangebied géén vaatplanten aangetroffen die een Rode Lijst status hebben of die onder
de voormalige Flora- en Faunawet een beschermde status hadden (nu Zorgplicht). Uit verspreidingsgegevens (verspreidingsatlassen) en andere externe bronnen zijn ook geen aanwijzingen dat
‘beschermde’ vaatplanten in de nabijheid van het plangebied (0-1 km.) voorkomen. De inrichting van
het plangebied en recente gebruik geven aan dat er redelijkerwijs geen beschermde vaatplanten
verwacht kunnen worden.
•

5.2

De voorgenomen ingreep in het plangebied zal geen overtreding Wet natuurbescherming dan
wel Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant voor vaatplanten veroorzaken.
Zoogdieren

Tijdens het veldonderzoek zijn geen beschermde zoogdieren waargenomen in het gebied.
(Spits)Muizen
Het plangebied kent geen kenmerken van biotoop van in Nederland voorkomende beschermde
muizen of spitsmuizen. Echter zijn deze niet bekend in de omgeving van het plangebied.
Soortspecifieke biotoopvereisten zijn niet aanwezig.
•

De voorgenomen ingreep in het plangebied zal geen overtreding Wet natuurbescherming dan
wel Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant voor (spits)muizen veroorzaken.

Marterachtigen
Uit literatuur- en bronnenonderzoek blijkt dat Steenmarter, Boommarter, Bunzing en Wezel op een
afstand van 0-5 km. van het plangebied voorkomen.
Er zijn geen meldingen van marterachtigen bekend die betrekking hebben op het plangebied of de
directe omgeving van het plangebied. Tijdens het veldonderzoek in het plangebied zijn geen sporen
van marterachtigen aangetroffen. Door de voormalig eigenaar van het plangebied werd mondeling
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medegedeeld dat er in 19 jaar tijdspanne geen kippen (op het terrein vrij rondlopende hobbykippen)
geen dieren zijn gedood of geroofd door wild. In de te slopen bedrijfshal (incl. open zolderruimte) zijn
geen sporen (uitwerpselen, latrines, prooiresten, etc.) van marterachtigen aangetroffen. Gezien de
aard en omvang van het plangebied vormt het geen essentieel leefgebied voor marterachtigen.
Schuilmogelijkheden zijn binnen het plangebied niet aanwezig.
Behalve incidentele aanwezigheid is het redelijkerwijs niet te verwachten dat marterachtigen gebruik
maken van het plangebied. Aanwezigheid van marterachtigen zal slechts incidenteel zijn.
•

Met de voorgenomen plannen, is aantasting van het leefgebied van marterachtigen redelijkerwijs
uit te sluiten. De Wet natuurbescherming / Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant wordt
ten aanzien van marterachtigen niet overtreden.

Das
Das (Meles meles) komt voor op een afstand van 1-5 km. van het plangebied. Direct nabij het
plangebied is de soort niet waargenomen. Ook tijdens het veldbezoek voor deze quickscan werden
geen sporen van Das aangetroffen. De houtsingel grenzend aan de zuidzijde van het plangebied biedt
geen geschikt biotoop voor Das vanwege direct aangrenzend recreatieterrein (vakantiehuisjes en
kampeerplaatsen). Het is redelijkerwijs uit te sluiten dat de voorgenomen ingreep een negatieve
invloed zal hebben op de soort.
• De Wet natuurbescherming / Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant wordt ten aanzien
van Das wordt niet overtreden.
Rode eekhoorn
Er zijn waarnemingen van Rode eekhoorn bekend binnen een straat van 1-5 km. In en nabij het
plangebied zijn geen geschikte bomen of bosopstanden aanwezig, waardoor essentieel habitat voor de
soort ontbreekt. Het plangebied staat niet in verbinding met gebied geschikt voor Rode eekhoorn. Het
is redelijkerwijs uit te sluiten dat de voorgenomen ingreep een negatieve invloed zal hebben op de
soort.
• De Wet natuurbescherming / Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant wordt ten aanzien
van Rode eekhoorn wordt niet overtreden.
Vleermuizen
In de omgeving (binnen een straal van 10 km) zijn waarnemingen bekend van een aantal
vleermuissoorten, weergegeven in onderstaande tabel.
Baardvleermuis

Myotis mystacinus

1-5 km

gebouw bewonend

Brandt’s vleermuis

Myotis brandtii

1-5 km

gebouw bewonend

Franjestaart

Myotis nattereri

1-5 km

boom/gebouw bewonend

Gewone dwergvleermuis

Pipistrellus pipistrellus

1-5 km

gebouw bewonend

Gewone grootoorvleermuis

Plecotus auritus

1-5 km

boom/gebouw bewonend

Laatvlieger

Eptesicus serotinus

1-5 km

gebouw bewonend

Rosse vleermuis

Nyctalus noctula

1-5 km

boom bewonend

Ruige dwergvleermuis

Pipistrellus nathusii

1-5 km

boom/gebouw bewonend
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Watervleermuis

Myotis daubentonii

1-5 km

boom bewonend

Bosvleermuis

Nyctalus leisleri

5-10 km

boom/gebouw bewonend

Grijze grootoorvleermuis

Plecotus austriacus

5-10 km

gebouw bewonend

Kleine dwergvleermuis

Pipistrellus pygmaeus

5-10 km

gebouw bewonend

Binnen het plangebied en direct nabij het plangebied zijn geen bomen aanwezig zijn met holtes, kieren of
spleten die kunnen duiden op verblijfplaats van boombewonende vleermuizen. Gebouwbewonende
vleermuissoorten kunnen voorkomen in de woningen in de wijde omgeving van het plangebied. De te
slopen bedrijfshal biedt geen mogelijkheden voor verblijf van gebouwbewonende vleermuissoorten. De
muren zijn steens zonder spouwruimte en zonder stootvoegen, dan wel van staalplaten. Bij kozijnen van
ramen en deuren zijn geen openingen aanwezig waarachter vleermuizen kunnen wegkruipen. Bij de
betimmerring aan de zuidgevel zijn geen geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig
aangezien de achterzijde van de betimmering dicht is afgewerkt met plasticfolie. In de zolderruimte zijn
geen plaatsen waar vleermuizen kunnen wegkruipen of beschutting kunnevinden. De zolderruimte is
langs de dakrand vrij open, waardoor de zolderruimte onderhevig is aan weersinvloeden (wind, koude).
Het dak bestaat uit asbest golfplaten en deels uit staalplaten en is aan de binnenzijde verder niet
afgewerkt of geïsoleerd. Beschutte schuil- of verblijfplaatsen ontbreken.
Tijdens het veldonderzoek voor deze quickscan is de zolderruimte goed onderzocht op mogelijke
aanwezigheid van vleermuizen (Gewone grootoorvleermuis in het bijzonder). Er werden geen
vleermuizen of sporen (uitwerpselen) aangetroffen. Het is redelijkerwijs uit te sluiten dat
gebouwbewonende vleermuizen worden verstoord of geschaad door de voorgenomen ingreep in het
plangebied. De afstand tot het plangebied en toekomstige werkzaamheden (sloop bedrijfshal) vormt
redelijkerwijs geen belemmering t.a.v. leefgebied van in de omgeving voorkomende vleermuizen.
De bomen en beplantingen rond het plangebied blijven behouden. Vliegroutes worden hiermee niet
aangetast. Het plangebied biedt geen essentieel en uniek foerageergebied. Na realisatie blijft het
plangebied in kwaliteit en kwantiteit geschikt foerageergebied.
•

Bij verwezenlijking van de voorgenomen ingreep kan worden uitgesloten dat de Wet
natuurbescherming wordt overtreden. Nader onderzoek op het gebied vleermuizen is niet
noodzakelijk om hier uitsluitsel over te geven.

Overige zoogdieren
Egel (Erinaceus europaeus) is tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. Door het omliggend hekwerk
(gaas) is aanwezigheid van Egel goeddeels uit te sluiten. Er zijn in de directe omgeving (buiten
plangebied) geschikte groenstructuren voor Egel aanwezig. Egel is door de Provincie vrijgesteld voor
ruimtelijke ontwikkelingen en de aanwezigheid van Egel is hierdoor geen belemmering voor de
geplande werkzaamheden.
•
•

•

Zorgplicht. Houdt rekening met aanwezigheid van Egel. Voorkom opslag van materialen
waaronder Egels kunnen gaan verblijven.
Het doden of verwonden van Egels is verboden middels de Wet natuurbescherming (Zorgplicht).
Als Egel wordt waargenomen voorafgaand of tijdens werkzaamheden dienen deze dieren
zichzelf in veiligheid te kunnen brengen. Voorkom afgesloten terreindelen.
Voor aanvang van de werkzaamheden dient u het plangebied op aanwezigheid van Egel te
controleren.
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5.3

Vogels

Het plangebied is tijdens het veldonderzoek geïnspecteerd op mogelijke aanwezigheid van vogels
waarvan de vaste rust- en verblijfplaatsen (nesten) jaarrond beschermd zijn. Tevens is gekeken naar
vogelsoorten die (mogelijk) in het plangebied kunnen broeden.
Weide-/akkervogels en pleisterende wintergasten
Aangezien het plangebied beperkt is in omvang, is het niet geschikt als (broed-)biotoop van weide- en
akkervogels en pleisterende wintergasten (eenden/ganzen/steltlopers). Het omliggende agrarisch
gebied kan echter wel in gebruik zijn door weide- en akkervogels (in mindere mate voor pleisterende
wintergasten). Gedurende het onderzoek voor deze Quickscan ter plaatse zijn er geen weide- en / of
akkervogels waargenomen. Gezien de aard en omvang het plangebied, de geplande werkzaamheden
en de toekomstige inrichting en gebruik van het plangebied zijn negatieve effecten op weide-/akkervogels. Een wetsovertreding op deze soorten is uit te sluiten.
Huismus (Passer domesticus) / Ringmus (Passer montanus)
Tijdens het veldbezoek zijn Huismussen (Passer domesticus) gezien of gehoord in de directe omgeving
van het plangebied. Een groep van circa 10 exemplaren bevond zich bij de woningen aan de
zuidoostzijde van het plangebied en in de daar aanwezige tuinbeplating. Uit brongegevens (NDFF)
blijkt dat Huismus voorkomt binnen een straal van 0-1 km. rondom het plangebied. Het te slopen
bedrijfsgebouw biedt echter geen geschikte broedgelegenheid. Bij de dakranden blijken geen
beschutte achterliggende ruimtes aanwezig (geen mogelijkheden om te nestelen). Oude nesten van
Huismussen werden niet aangetroffen in het te slopen bedrijfsgebouw. Het plangebied heeft als
zodanig wel potentieel als foerageergebied voor Huismus. Tevens kan de voormalige paardenbak
(buiten plangebied) dienen als plaats waar Huismussen een stofbad kunnen nemen. Foerageergebied
en plaatsen waar Huismussen een stofbad kunnen nemen zijn in de directe omgeving van het
plangebied echter talrijk aanwezig. Het plangebied vormt dus geen essentieel onderdeel van het
leefgebied van Huismussen.
Er is binnen het plangebied geen begroeiing aanwezig waarin Huismussen kunnen nestelen of een
schuilplaats kunnen vinden voor de winter. In de haagbeplanting grenzend aan de oostzijde van het
plangebied kunnen Huismussen wel schuilen. Deze haagbeplanting valt echter buiten het plangebied
en zal ongewijzigd blijven (zie Kaart 4 (pag. 11) – Ecotopenkaart plangebied).
Aangezien geschikte broedplaatsen ontbreken binnen het te slopen bedrijfsgebouw worden geen
jaarrond beschermde nest-/verblijfplaatsen geschaad of vernietigd. Foerageergebied en leefgebied
voor Huismussen is in de omgeving van het plangebied alom aanwezig (zo ook plaatsen voor
stofbaden – in tuinen, wegbermen, akkerland). Aantasting van essentieel leefgebied van Huismussen
is redelijkerwijs uit te sluiten. Met de toekomstige ontwikkeling en inrichting van het plangebied
kunnen Huismussen bevoordeeld worden door toename van foerageergebied en toename van
verblijfs- en schuilplaatsen.
Het wordt aanbevolen rekening te houden met de aanwezigheid van Huismussen in de directe
omgeving. Plaats geen materialen tegen hagen en struikbeplantingen waarin Huismussen kunnen
schuilen. Hou bij inrichting van de aan te leggen tuin plaatsen vrij van beplanting zodat Huismussen
daar hun stofbad kunnen nemen.
•

Aangezien er geen nestgelegenheid aanwezig is in het te slopen bedrijfsgebouw of in direct
aansluitend daarop en leefgebied verder niet wordt aangetast, is het redelijkerwijs uit te sluiten
dat er negatieve effecten zijn op Huismussen/Ringmussen. Een ontheffing Wet
natuurbescherming ten aanzien van Huismussen/Ringmussen is niet aan de orde.
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Gierzwaluw
De planlocatie biedt geen geschikte nestgelegenheid voor Gierzwaluwen (Apus apus).
Grote Gele Kwikstaart
In de directe omgeving van het plangebied (1-5 km.) zijn waarnemingen bekend van Grote gele
kwikstaart (Motacilla cinerea). Het plangebied kent echter geen kenmerken van geschikt biotoop voor
deze soort. Ook in de directe nabijheid van het gebied zijn deze kenmerken afwezig.
Roofvogels e.a.
Vaste roestplaatsen, nesten of nestgelegenheden van andere jaarrond beschermde vogelsoorten zijn
niet aangetroffen. Er zijn geen oude krijtsporen (sporen uitwerpselen) van uilen aangetroffen. Binnen
een straal van 1-5 km zijn waarnemingen gedaan van acht soorten beschermde Roofvogels. Te weten:
Buizerd, Kerkuil, Ooievaar, Ransuil, Roek, Sperwer, Wespendief, Boomvalk, Slechtvalk, en Steenuil.
Geschikte nestgelegenheid ontbreekt echter binnen het plangebied en sporen als braakballen en
prooiresten zijn binnen het plangebied en de directe nabijheid evenmin gevonden. In de directe
nabijheid van het plangebied zijn geen nestplaatsen van bovengenoemde soorten bekend. Van
Steenuil zijn alleen ‘losse’ waarnemingen bekend uit het gebied ten westnoordwesten. Broedlocaties
van Steenuil zijn niet bekend uit de nabije omgeving van het plangebied.
•

Gezien de aard en ligging van het plangebied is het redelijkerwijs uit te sluiten dat jaarrond
beschermde vaste nest-, rust- of verblijfplaatsen (inclusief jacht-/foerageergebied) van Roofvogels
e.a. zal worden aangetast dan wel vernietigd door de voorgenomen ingreep.

Overige vogels
De begroeiing van het plangebied kan geschikt broedbiotoop bieden voor een aantal algemene
vogelsoorten. Nesten van vogels zijn beschermd volgens de Wet natuurbescherming als deze in
gebruik zijn. Voorkom verstoring bij werkzaamheden en aan- en afvoer van materieel. Plaats geen
materiaal tegen beplanting of voorkom broedgevallen.
•

In algemene zin dient de Zorgplicht in acht te worden genomen ten aanzien van broedgevallen
van alle vogelsoorten. Aangezien alle vogels tijdens het broeden beschermd zijn, kunnen
werkzaamheden tijdens het broedseizoen leiden tot een overtreding van de Wet
natuurbescherming. De Wet biedt de mogelijkheid om broedgevallen van algemene soorten te
voorkomen, dit betreft uitdrukkelijk niet de soorten die jaarrond beschermd zijn, zijnde
Roofvogels, Gierzwaluw en Huismus.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat voor het broedseizoen géén vaste periode geldt. Controle
op mogelijke aanwezige broedende vogels dient plaats te vinden vóór aanvang van en tijdens de
werkzaamheden.

5.4

Reptielen

Hazelworm (Anguis fragilis) en Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) zijn bekend van locaties op
een afstand van 1-5 km. van het plangebied. Gezien de aard en ligging van het plangebied met de
daarin voorkomende ecotopen zijn reptielen in het plangebied redelijkerwijs niet te verwachten en is
aantasting van het leefgebied door de voorgenomen ingreep redelijkerwijs uit te sluiten.
•

De voorgenomen ingreep in het plangebied zal geen overtreding Wet natuurbescherming dan
wel Interim Omgevingsverordening van Noord-Brabant voor reptielen veroorzaken.
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5.5

Vissen en Amfibieën

Vissen
Er is geen aquatisch biotoop binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden aanwezig. Aantasting
van leefgebied van aquatische fauna is redelijkerwijs uit te sluiten.
Amfibieën
Van strikt beschermde amfibieënsoorten zijn binnen een straal van 1-5 km. Alpenwatersalamander
(Ichthyosaura alpestris), Boomkikker (Hyla arborea), Kamsalamander (Triturus cristatus), Poelkikker
(Pelophylax lessonae) en Vinpootsalamander (Lissotriton helveticus) waargenomen. De waarnemingen van
deze beschermde amfibieënsoorten hebben betrekking op specifieke geïsoleerde locaties bij
natuurgebieden rondom het plangebied. Het plangebied is van deze waarnemingslocatie gescheiden
door wegen, akkers, weiden en bebouwd gebied.
Geschikt voortplantingsbiotoop voor beschermde amfibieënsoorten ontbreekt in de nabijheid van het
plangebied.
Overwinterbiotoop voor amfibieën is niet aanwezig. Op basis van het ontbreken van biotoop is het
redelijkerwijs uitgesloten dat amfibieën in het plangebied voorkomen.
•

5.6

De voorgenomen ingreep in het plangebied zal geen overtreding Wet natuurbescherming dan wel
Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant voor vissen en/of amfibieën veroorzaken.
Libellen en dagvlinders

Binnen het plangebied ontbreekt biotoop voor beschermde libellen en dagvlinders. Aquatisch biotoop
is afwezig in het plangebied (libellen). De aanwezige gras- en ruigtevegetaties bieden geen
soortspecifieke aspecten voor beschermde dagvlinders.
•

5.7

De voorgenomen ingreep in het plangebied zal geen overtreding Wet natuurbescherming dan wel
Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant voor libellen en/of dagvlinders veroorzaken.
Overige ongewervelden

Binnen het plangebied zijn geen biotopen aanwezig voor beschermde soorten overige ongewervelden.
Aanwezigheid of mogelijke aanwezigheid van beschermde overige ongewervelden is uitgesloten.
•

5.8

De voorgenomen ingreep in het plangebied zal geen overtreding Wet natuurbescherming dan
wel Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant voor overige ongewervelden veroorzaken.
Gebiedsbescherming

Beschermde gebieden met de aangewezen status van Natura 2000-gebied zijn nabij het plangebied niet
aanwezig. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op ca. 5,1 km afstand ten wetszuidwesten en
betreft het Ulvenhoutse Bos. Op circa 15,5 km afstand ten noordoosten van de planlocatie ligt het Natura
2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen. Aantasting van Natura 2000-gebied kan gezien
ligging, aard en omvang van de voorgenomen ingreep alsmede uiteindelijke bestemming, redelijkerwijs
worden uitgesloten. Verstoring door geluid, trillingen, licht, etc. is redelijkerwijs uit te sluiten.
Het plangebied valt ver buiten het Natuurnetwerk Brabant (NNB-gebieden). Gezien de aard van de
werkzaamheden en toekomstige bestemming is het redelijkerwijze uit te sluiten dat deze effect hebben
het NNB-gebied.
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6

Conclusies en aanbevelingen

Natura-2000
De voorgenomen plannen leiden – los van het aspect stikstofdepositie – niet tot een overtreding van
de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming ten aanzien van Natura 2000-gebieden. Nadere
toetsing in de vorm van een passende beoordeling of het aanvragen van een vergunning op grond van
de Wet natuurbescherming is niet aan de orde.
Ten aanzien van stikstofdepositie geldt dat aan de hand van een stikstofberekening moet worden
vastgesteld of sprake is van een toename aan stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden
en of dit kan leiden tot significante gevolgen voor deze Natura 2000-gebieden. Indien dit het geval is,
dan is mogelijk een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.
Soortenbescherming
Uit de bevindingen van het veldonderzoek, het literatuur- en bronnenonderzoek en toetsing van de
resultaten van dit onderzoek aan de Wet natuurbescherming en de Interim Omgevingsverordening
Noord-Brabant, blijkt dat de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden niet wetsovertredend
zullen zijn t.a.v. beschermde soorten en soortgroepen. Voor deze soorten en soortgroepen valt het
redelijkerwijs uit te sluiten dat de geplande ingreep een overtreding vormt t.a.v. de Wet
natuurbescherming dan wel Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant, mits wordt voldaan aan
de in de rapportage beschreven voorwaarden.
In algemene zin moet ook de Zorgplicht in acht worden genomen. Deze Zorgplicht geldt met name
ten aanzien van broedgevallen van alle Vogelsoorten. Aangezien alle vogels tijdens het broeden zijn
beschermd, kunnen werkzaamheden tijdens het broedseizoen leiden tot een overtreding van de Wet
natuurbescherming. Waarbij wordt opgemerkt dat er geen vaste periode in het jaar voor het
broedseizoen kan worden aangegeven.
Voor aanvang van de werkzaamheden dient het plangebied gecontroleerd te worden op
aanwezigheid van broedende Vogels en Egel. Ook tijdens de werkzaamheden dient regelmatige
controle op aanwezigheid van broedende Vogels plaats te vinden. Voorkom verstoring van nesten bij
aan- en afvoer van materieel. Plaats geen materiaal tegen beplanting met mogelijke broedgevallen.
Indien een soort die niet in deze rapportage wordt genoemd in het terrein wordt geconstateerd bij
aanvang van de werkzaamheden, dient hier passend op te worden gereageerd. Het is hierbij nodig om
contact op te nemen met een ter zake deskundige en een maatregel toe te passen zodat de wet niet
wordt overtreden.
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7.2

Bronnen

BIJ12.nl (Kennisdocumenten)
kerkuil.com
limnodata.nl
quickscanhulp.nl
ravon.nl
rijksoverheid.nl
brabant.nl
brabant.nl/onderwerpen/omgevingsbeleid/interim-omgevingsverordeningsoortenbank.nl
kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank
sovon.nl
desteenmarter.nl
spirula.nl
steenuil.nl
synbiosys.alterra.nl/natura2000
telmee.nl (ndff)
vlinderstichting.nl
vleermuisprotocol.nl
vogelbescherming.nl
zoogdiervereniging.nl
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Bijlage 1
Wet natuurbescherming
Algemeen
De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. De
wet geldt sinds 1 januari 2017 en is een kapstokwet waarin soortbescherming, gebiedsbescherming en
bescherming van houtopstanden onder is gebracht.
Bescherming van dieren en planten:
Het is belangrijk voor de natuur dat er veel verschillende planten- en diersoorten zijn. Sommige
soorten zijn kwetsbaar, zoals Vleermuizen en Huis- en Ringmussen. Een goede natuurbescherming is
belangrijk. Wanneer het met de natuur goed gaat, is er ook meer ruimte voor economische en andere
maatschappelijke activiteiten.
Vergunningen en ontheffingen aanvragen:
Voor burgers en bedrijven is het belangrijk dat zij makkelijk en snel weten of een activiteit met
mogelijke schade voor de natuur is toegestaan. En onder welke voorwaarden een aanvraag voor een
interim-omgevingsvergunning bij de Gemeente wordt getoetst aan de Wet natuurbescherming. Het is
ook mogelijk om rechtstreeks bij de Provincie een vergunning of ontheffing wet natuurbescherming
aan te vragen.
Beschermde gebieden
Beschermde gebieden vallend onder de Wet natuurbescherming hebben de status Natura 2000. Deze
in heel Europa aangestelde natuurgebieden genieten overal dezelfde wetgeving. Directe, maar ook
externe significante negatieve invloed is verboden.
De provincies zijn ook verantwoordelijk voor de NatuurNetwerk Nederland-gebieden. De
bescherming van deze gebieden is ondergebracht in het Besluit algemene regelgeving ruimtelijke
ordening (Barro) .
Voor de Provincie Noord-Brabant geldt het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het is een netwerk van
deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar
verbonden zijn.
Soortbescherming
Beschermde soorten van de Wet natuurbescherming zijn onder te verdelen in twee groepen:
1. Strikt beschermde soorten met onder andere soorten uit de Vogel- en Habitatrichtlijn.
2. Nationaal beschermde soorten vallende onder de Andere soorten.
Indien er voor een bepaalde activiteit een ontheffing wordt aangevraagd, dan zal deze
ontheffingsaanvraag worden getoetst aan drie criteria:
1. Is er sprake van bepaalde, in de wet genoemde belangen?
2. Is er een ‘andere bevredigende oplossing’ mogelijk?
3. Doet de ontheffing afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort?
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In bijlage 3 t/m 7 van dit rapport is een overzicht opgenomen van beschermde soorten.
Bijlage 3 – NDFF-gegevens beschermde soorten planlocatie
Bijlage 4 – Lijst van nationaal beschermde soorten
Bijlage 5 – Lijst van soorten die op bijlage IV van de habitatrichtlijn, bijlage II
van Bern en/of bijlage I van Bonn staan
Bijlage 6 – Overzicht soorten vogelrichtlijn
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Bijlage 2 – Weerrapport
Gilze-Rijen, 8 december 2020
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Bijlage 3 – NDFF gegevens beschermde soorten planlocatie

Naam

Groep

Beschermingsregime

Afstand

Buizerd

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

Sperwer

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Steenmarter

Zoogdieren

Wespendief

Vogels

Alpenwatersalamander

Amfibieën

Baardvleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

1 - 5 km

Baardvleermuis / Brandts vleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

1 - 5 km

Bastaardkikker

Amfibieën

1 - 5 km

Beekrombout

Libellen

1 - 5 km

Boomkikker

Amfibieën

Boommarter

Zoogdieren

Boomvalk

Vogels

Bosbeekjuffer

Libellen

1 - 5 km

Bunzing

Zoogdieren

1 - 5 km

Das

Zoogdieren

1 - 5 km

Drijvende waterweegbree

Vaatplanten

Rode eekhoorn

Zoogdieren

1 - 5 km

Egel

Zoogdieren

1 - 5 km

Franjestaart

Zoogdieren

wnb-hrl

1 - 5 km

Gevlekte witsnuitlibel

Libellen

wnb-hrl

1 - 5 km

Gewone dwergvleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

1 - 5 km

Gewone grootoorvleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

1 - 5 km

Gierzwaluw

Vogels

wnb-vrl

1 - 5 km

Grote Gele Kwikstaart

Vogels

wnb-vrl

1 - 5 km

Grote vos

Dagvlinders

Havik

Vogels

Hazelworm

Reptielen

Huismus

Vogels

wnb-vrl

1 - 5 km

Kamsalamander

Amfibieën

wnb-hrl

1 - 5 km

Kartuizer anjer

Vaatplanten

Laatvlieger

Zoogdieren

Levendbarende hagedis

Reptielen

Poelkikker

Amfibieën
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wnb-vrl

0 - 1 km
1 - 5 km

wnb-hrl

1 - 5 km
1 - 5 km

wnb-vrl

wnb-hrl

1 - 5 km

1 - 5 km

1 - 5 km
wnb-vrl

1 - 5 km
1 - 5 km

1 - 5 km
wnb-hrl

1 - 5 km
1 - 5 km

wnb-hrl

1 - 5 km
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Naam

Groep

Beschermingsregime

Afstand

Rosse vleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

1 - 5 km

Rosse woelmuis

Zoogdieren

Ruige dwergvleermuis

Zoogdieren

Ruw parelzaad

Vaatplanten

Sierlijke witsnuitlibel

Libellen

wnb-hrl

1 - 5 km

Slechtvalk

Vogels

wnb-vrl

1 - 5 km

Steenuil

Vogels

wnb-vrl

1 - 5 km

Teunisbloempijlstaart

Nachtvlinders

wnb-hrl

1 - 5 km

Vinpootsalamander

Amfibieën

Watervleermuis

Zoogdieren

Wezel

Zoogdieren

1 - 5 km

Berggamander

Vaatplanten

5 - 10 km

Bever

Zoogdieren

wnb-hrl

5 - 10 km

Bosvleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

5 - 10 km

Bruine eikenpage

Dagvlinders

5 - 10 km

Damhert

Zoogdieren

5 - 10 km

Dennenorchis

Vaatplanten

5 - 10 km

Dreps

Vaatplanten

5 - 10 km

Gewone/Grijze grootoorvleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

5 - 10 km

Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

5 - 10 km

Grote parelmoervlinder

Dagvlinders

5 - 10 km

Grote weerschijnvlinder

Dagvlinders

5 - 10 km

Heikikker

Amfibieën

wnb-hrl

5 - 10 km

Kleine dwergvleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

5 - 10 km

Kleine ijsvogelvlinder

Dagvlinders

Knoflookpad

Amfibieën

Knollathyrus

Vaatplanten

5 - 10 km

Knolspirea

Vaatplanten

5 - 10 km

Myoot (soort onbekend)

Zoogdieren

Ondergrondse woelmuis

Zoogdieren

Rugstreeppad

Amfibieën

wnb-hrl

5 - 10 km

Vermiljoenkever

Geleedpotigen wnb-hrl

5 - 10 km

Wilde ridderspoor

Vaatplanten

5 - 10 km

Wild zwijn

Zoogdieren

5 - 10 km

Wolfskers

Vaatplanten

5 - 10 km

Zwarte Wouw

Vogels

Akkerboterbloem

Vaatplanten

10 - 25 km

Akkerogentroost

Vaatplanten

10 - 25 km
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1 - 5 km
1 - 5 km

1 - 5 km
wnb-hrl

1 - 5 km

5 - 10 km
wnb-hrl

wnb-hrl

5 - 10 km

5 - 10 km
5 - 10 km

wnb-vrl
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Naam

Groep

Beekprik

Vissen

10 - 25 km

Blaasvaren

Vaatplanten

10 - 25 km

Brede wolfsmelk

Vaatplanten

10 - 25 km

Edelhert

Zoogdieren

10 - 25 km

Gentiaanblauwtje

Dagvlinders

10 - 25 km

Gestreepte waterroofkever

Kevers

Getande veldsla

Vaatplanten

10 - 25 km

Gevlekte glanslibel

Libellen

10 - 25 km

Gewone/Kleine dwergvleermuis

Zoogdieren

Gewone zeehond

Zoogdieren

10 - 25 km

Glad biggenkruid

Vaatplanten

10 - 25 km

Gladde slang

Reptielen

wnb-hrl

10 - 25 km

Grijze grootoorvleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

10 - 25 km

Groenknolorchis

Vaatplanten

wnb-hrl

10 - 25 km

Groot spiegelklokje

Vaatplanten

10 - 25 km

Grote modderkruiper

Vissen

10 - 25 km

Hermelijn

Zoogdieren

10 - 25 km

Hoogveenglanslibel

Libellen

10 - 25 km

Iepenpage

Dagvlinders

10 - 25 km

Karwijselie

Vaatplanten

10 - 25 km

Kempense heidelibel

Libellen

10 - 25 km

Kleine wolfsmelk

Vaatplanten

10 - 25 km

Kluwenklokje

Vaatplanten

10 - 25 km

Korensla

Vaatplanten

10 - 25 km

Kruipend moerasscherm

Vaatplanten

wnb-hrl

10 - 25 km

Meervleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

10 - 25 km

Muurbloem

Vaatplanten

Muurhagedis

Reptielen

Naakte lathyrus

Vaatplanten

10 - 25 km

Naaldenkervel

Vaatplanten

10 - 25 km

Oehoe

Vogels

wnb-vrl

10 - 25 km

Oostelijke witsnuitlibel

Libellen

wnb-hrl

10 - 25 km

Otter

Zoogdieren

wnb-hrl

10 - 25 km

Platte schijfhoren

Weekdieren

wnb-hrl

10 - 25 km

Ringslang

Reptielen

Rivierrombout

Libellen

wnb-hrl

10 - 25 km

Rosse / Bos- / Tweekleurige vleermuis / Laatvlieger

Zoogdieren

wnb-hrl

10 - 25 km

Rosse / Bosvleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

10 - 25 km
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wnb-hrl

wnb-hrl

Afstand

10 - 25 km

10 - 25 km

10 - 25 km
wnb-hrl

10 - 25 km

10 - 25 km
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Naam

Groep

Smalle raai

Vaatplanten

10 - 25 km

Speerwaterjuffer

Libellen

10 - 25 km

Stijve wolfsmelk

Vaatplanten

10 - 25 km

Tweekleurige vleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

10 - 25 km

Vroedmeesterpad

Amfibieën

wnb-hrl

10 - 25 km

Waterspitsmuis

Zoogdieren

10 - 25 km

Wezel/Hermelijn

Zoogdieren

10 - 25 km

Wilde weit

Vaatplanten

10 - 25 km
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Bijlage 4 – Lijst van nationaal beschermde soorten
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Bijlage 4 – Lijst van nationaal beschermde soorten (vervolg)
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Bijlage 5 –

Lijst van soorten die op bijlage IV van de habitatrichtlijn, bijlage II van Bern
en/of bijlage I van Bonn staan
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Bijlage 6 –

Overzicht soorten vogelrichtlijn
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Bijlage 6 –

Overzicht soorten vogelrichtlijn (vervolg)
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