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Dit rapport is vervaardigd op verzoek van de opdrachtgever zoals hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets uit deze
rapportage mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van scanning, druk, internet, fotokopie
of andere wijze zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever Maassen Ecologisch Advies en Onderzoek, noch
mag het zonder deze toestemming voor een ander doel gebruikt worden dan waarvoor het vervaardigd
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving ten aanzien van
de natuurwetgeving. Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van de geschiktheid van de
onderzoeklocatie voor beschermde soorten. Het incidenteel voorkomen van beschermde soorten is echter nooit met
zekerheid te voorspellen.
Maassen Ecologisch Advies en Onderzoek is niet aansprakelijk voor vervolgschade, alsmede schade die voortvloeit uit
toepassingen van de resultaten van de werkzaamheden of andere verstrekte gegevens. De opdrachtgever vrijwaart
Maassen Ecologisch Advies en Onderzoek voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.
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1. INLEIDING
1.1 Aanleiding
Maatschap Huijben te Dorst heeft het voornemen tot een herontwikkeling van het gezamelijk erf
van de adressen Steenovensebaan 36 en Steenovensebaan 36a te Dorst. De ontwikkeling betreft de
sloop van alle bedrijfsbebouwing en herbestemming van 2 bestaande bedrijfwoningen tot
burgerwoningen. De huidige agrarische bedrijfsbestemiing en de vergunningen ten behoeve van de
uitvoering daarvan, verdwijnen daarbij. Daarvoor verkrijgen de initiatiefnemers 2 bouwtitels,
waarvan één bestemd is voor het aanpalend grondgebied aan de westkant van het erf en de tweede
op een stuk akkerland ten oosten van adres Steenovensebaan 38.
Crijns Rentmeesters bv te Someren heeft de opdracht om de herontwikkeling mogelijk te maken
binnen de gestelde wettelijke kaders. In het kader van deze wettelijke kaders dient een quickscan
flora en fauna te worden uitgevoerd. Maassen Ecologisch Advies en Onderzoek is aangezocht om
een offerte op te stellen voor deze quickscan.

1.2 Vraagstelling
De uitvoering van de plannen kan mogelijk gevolgen hebben voor de aanwezige (beschermde) flora
en fauna die ter plekke aanwezig is en van invloed zijn op de nabijgelegen beschermde
natuurgebieden.
Deze quickscan probeert daarom de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden.
•
•
•
•
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Zijn er op de onderzoeklocatie beschermde planten en/ of diersoorten aanwezig of vaste rustof verblijfsplaatsen van beschermde soorten te verwachten?
Is het onderzoeksgebied gelegen in de (naaste) omgeving van een beschermd natuurgebied?
Is het uitvoeren van een vervolgonderzoek noodzakelijk?
Is het noodzakelijk om een ontheffingsaanvraag voor de Wet natuurbescherming in te
dienen?
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1.3 Ligging van de planlocatie
Het plangebied is gelegen binnen het buitengebied van de gemeente Oosterhout binnen bebouwde
lint langs de Steenovensebaan op korte afstand van 1,2 km noordelijk van de bebouwde kom van
Rijen en op een afstand van eveneens 1,2 km zuidelijk van de bebouwing van Dongen. De
Steenovensbaan voert door een open agrarisch landschap waar grootschalige akkerlanden
beeldbepalend zijn. In zuidwestelijk en noordwestelijk richting wordt dit agrarisch landschap
begrensd door de uitgestrekte bosgebieden van Boswachterij Dorst. Deze bosgebieden bevatten
leemputten die resteren uit de periode toen leem gewonnen werd voor de produktie van bakstenen,
wat in het verleden een economische activiteit in de omgeving was. Binnen de droge omgeving van
het plangebied ontbreekt echter open water en permanent watervoerende elementen.

Fig.1. Ligging van het
plangebied (rood omcirkeld)
in de omgeving.
Luchtfoto: Google Earth

1.4 Beschrijving van de planlocatie en directe omgeving
Het plangebied betreft het gezamenlijk erf van adressen Steenovensebaan 36 en 36a. Niet tot het
plangebied, maar wel tot het onderzoeksgebied worden een oppervlak landbouwgrond oostelijk van
adres Steenovensebaan 38 en een oppervlak akkerland aan de westkant van het erf gerekend. Voor
deze oppervlakken, waarvoor nog geen vaste plannen zijn, worden na sanering van het erf 2
bouwtitels verstrekt.
De oorspronkelijke agrarische hoofdbebouwing betreft een boerderij van het kop-hals-romptype die
gebouwd is in het kader van de naoorlogse wederopbouw en als specifiek voorbeeld daarvan in
architectonisch opzicht enige monumentale waarde vertegenwoordigd. Het rompdeel betreft een
hoge stenen schuur die in het verleden de verschillende agrarische bedrijfsfuncties vervulden. Ten
tijde van het veldbezoek was de schuur niet in een specifiek gebruik en toonde inpandig van vloer tot
nok een grote open lege ruimte. Onder de dakbekleding van platte dakpannen is geen dakbeschot
van hout maar een rietbekleding aangebracht. Het hals- en kopdeel is momenteel in gebruik als
bedrijfswoning. Enige decennia later werd de tweede bedrijfswoning met bijgebouwen bijgebouwd
waar adres Steenovensbaan 36a is gevestigd. Deze bebouwing is van het zeer algemeen type
nieuwbouw zoals die jaren 70 en 80 van de vorige eeuw overal als vrijstaande woningen op het
platte land verrezen. Aan de straatkant zijn rond de hiervoor beschreven bebouwing goed
9
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onderhouden siertuinen met veel wintergroene heesters en hoge coniferenhagen aanwezig. Echter
aan de achterkant van deze bebouwing biedt het erf een contrasterende aanblik van een rommelige
entourage van vervallen bedrijfsbouwing, onkruidbegroeiingen en rommelige hoekjes waar
materialen zijn opgeslagen.
De bebouwing die voor sanering in aanmerking komt betreffen een drietal varkensstallen (fig.2 no
5,4 en 6) die nog in gebruik zijn voor de varkenshouderij, een open loods (no7), een rundveestal(1)en
een mestsilo. Het voorste deel van varkenstal genummerd 6 (op fig.2 het deel met rood dak) betreft
een oorspronkelijk bijgebouwtje van het hoofdgebouw. Dit is het enige deel van de
bedrijfsbebouwing die een afgesloten zolderruimte bevat. De grote loods is in gebruik voor de
stalling van machinies en voertuigen. De wanden bestaan uit stalen golfplaten en de dakkleding van
golfplaten, van een bros maar alternatief materiaal voor asbest, toont grote gaten. Het grootste
bedrijfgebouw is de stal voor rundvee (no.1) aan de westkant van de oorspronkelijke
hoofdbebouwing. Deze stal staat langdurig leeg en toont tekenen van achterstallig onderhoud.
Onder de dakbekleding van asbest golfplaten is geen dakbeschot of isolatiebekleding aanwezig.
Ander elementen op het erf zijn de mestsilo en een grondepot ten westen van de bedrijfsbebouwing.
Een ander en kleiner grondepot ligt aan de zuidkant van het erf. Buiten de siertuinen en een kleine
moestuin ontbreken groenstructuren en andere substantiële groene aankleding in de vorm van losse
bomen en struiken rond de te slopen bedrijfsbebouwing. Ook binnen de aangegeven contouren van
het plangebied valt een oppervlak van het omgevend akkerland. Ten tijde van het veldbezoek waren
de stoppels van geoogste mais nog zichtbaar en ontwikkeling van onkruidbegroeiingen
waarneembaar. Dit was ook het beeld van de oppervlakken waarvoor de bouwtitels zijn
gereserveerd.

Fig.2. Het
plangebied is rood
omkaderd. De
blauwe gebroken
lijnen zijn de
oppervlakken die
voor de bouwtitels
zijn gereserveerd
Luchtfoto: Google
Earth

1.5 Beoogde ingrepen en ontwikkelingen
De beoogde ingrepen betreft de sloop van alle bedrijfsbebouwing die los van de bedrijfswoningen
staat (de no. 1,4,5,6 en 7). Intact blijven de kop-hals en rompboerderij (2) en de tweede
bedrijfswoning met bijgebouw (3). Ook het groen van de siertuinen die bij de bedrijfswoningen
behoort blijft intact. De opgeslagen grond in de grondepots wordt gebruikt om de mestkelders onder
de stallen te dempen. Er is geen substantieel groen dat geamoveerd dient te worden. Er zijn geen
vaste plannen voor de herontwikkeling van het grondgebied waarvoor de bouwtitels zijn
gereserveerd.
10
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Foto impressie van het plangebied
Fig.3. Zicht op no.36
vanaf de openbare weg
aangebouwde schuur
(no.2)

Fig.4. Woonhuis met tuin van no.36

Fig.5. Bebouwing en erf van 36a

Fig.6. Zicht op varkensstallen

Fig.7. Rommelhoekje
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Fig.8. Rundveestal

Fig.9.Loods

Fig.10. Grondgebied oost van no.38 (gereserveerd
voor bouwtitel).

Fig.11. Zicht op achterkant van erf

Fig.12. Grote schuur met Kerkuil kast inpandig

Fig.13. Rundveestal inpandig
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2. Wettelijk kader
2.1. Inleiding
Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet vervangt 3
wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Zowel in de
voorgaande als nieuwe wetgeving zijn de nationale natuurwetgeving en internationale richtlijnen en
verdragen verankerd, zoals Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, Wetland-Conventie, Conventie van Bern,
Cites en Verdrag van Ramsar. De wet is opgesplitst in de bescherming van soorten
(soortbescherming) en bescherming van gebieden (gebiedsbescherming).

2.2. Soortenbescherming
Bij de Wet Natuurbescherming gelden een aantal verbodsbepaling ter bescherming van planten- en
diersoorten (zie bijlage). De wet kent 2 beschermingsniveaus waarbij drie categorieën beschermde soorten
worden onderscheiden.
• Europees beschermde soorten volgens de Vogelrichtlijn
• Europees beschermde soorten volgens de Habitatrichtlijn.
• Nationaal beschermde soorten.
Europees beschermde soorten
Het zwaarst beschermingsniveau gelden de Europees beschermde soorten. De bescherming van vogels is op
Europees niveau geformaliseerd doormiddel van de Vogelrichtlijn en die van de overige soortgroepen
doormiddel van de Habitatrichtlijn. De beschermde soorten van de Habitatrichtlijn betreffen uitsluitend
soorten die op bijlage IV vermeld staan. Dit betreffen o.a. alle vleermuissoorten die in Nederland en Europa
inheems zijn. Voor soorten van bijlage II is de bescherming bij ingang van de Wet Natuurbescherming
opgeheven of deze vallen onder het beschermingsregiem van nationaal beschermde soorten.
Ook verblijfplaatsen van soorten uit deze categorie die als “vast” kunnen worden aangemerkt vallen onder het
zware beschermingsniveau en worden aangeduid als jaarrond beschermde verblijfplekken. Deze bescherming
geldt alleen de vaste verblijfplaatsen van vogels en zoogdieren. Een vaste verblijfplek betreft een verblijfplek
waarnaar een dier regelmatig terugkeert en niet slechts éénmalig voor een specifieke functie gebruikt wordt,
zoals de nesten van de meeste vogels. Voor soorten die onder de Vogelrichtlijn vallen zijn er verschillende
gradaties in beschermingsniveau, afhankelijk hoe kwetsbaar de instandhouding van de soort is in relatie tot
gebruik van de vaste verblijfplek. In samenhang met de verblijfplek wordt ook de leefomgeving beschermd
zover deze van belang is om het functioneren van de verblijfplek mogelijk te maken.
Nationaal beschermde soorten
Voor nationaal beschermde soorten geldt een zwakker beschermingsregiem en er kan per provincie en per
soort vrijstelling verleend worden voor ingrepen die betreffen ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer en
onderhoud. Voor alle inheemse diersoorten, beschermt of onbeschermd, geldt de zorgplicht. De zorgplicht wil
zeggen dat men deze niet onnodig mag doden, verwonden of beschadigen. Voor onbeschermde soorten geldt
geen ontheffingsplicht maar alleen de zorgplicht.
Ontheffingsplicht
Alle beschermde soorten zijn in principe ontheffingsplichtig. Indien men kan garanderen dat de voorgenomen
plannen geen overtreding van de Wet natuurbescherming tot gevolg hebben geldt een vrijstelling. Een
mogelijkheid om een dergelijke garantie te geven is onder meer door het werken met een door de bevoegde
instantie goedgekeurde gedragscode. Vrijstelling doormiddel van een goedgekeurde gedragscode geldt voor
alle beschermde soorten en zowel voor werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud als
voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling (een verschil met voorgaande
wetgeving).
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Beschermingsregiem soorten vogelrichtlijn
§3.1Wn

Beschermingsregiem soorten
Habitatrichtlijn §3.2 Wn

Beschermingsregiem andere soorten §3.3 Wn

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

Art3.5 lid 1
Het is verboden om soorten in hun
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk
te doden of te vangen

Art 3.10 lid 1a
Het is verboden om 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 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 om eieren van dieren in de
natuur opzettelijk te vernielen en te
rapen.

Niet van toepassing

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

Niet van toepassing

Niet van toepassing

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

Indien dergelijke garanties niet kunnen worden gegeven moet men afhankelijk van de soort en ingreep
ontheffing aanvragen van artikelen geformuleerd in de Vogelrichtlijn (§3.1 Wn), of Habitatrichtlijn (§ 3.2 Wn) of
het beschermingsregiem andere soorten (nationaal beschermde soorten) (§3.3 Wn).
Voor jaarrond beschermde verblijfplekken en functionele leefomgeving van soorten die onder de
Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijnen vallen is respectievelijk artikel 3.5 lid 4 en artikel 3.1 lid2 van toepassing en
geldt een verbod om de verblijfplekken en functioneel leefgebied te verstoren. De wet beschermt de jaarrond
beschermde verblijfplekken van nationaal beschermde soorten volgens artikel 3.10 lid 1b. Bij deze categorie is
een verbod tot opzettelijke verstoring niet van toepassing, noch de bescherming van de functionele
leefomgeving. Verstoring van vogels is alleen toegestaan indien daardoor de staat van instandhouding niet in
gevaar komt. Onder de term “opzettelijk” moet men ook de zgn. “voorwaardelijke” opzet verstaan; dat
betekent dat de initiatiefnemer zich bewust moet zijn van de effecten van zijn handelingen.
Toetsing
In tegenstelling met de voorgaande Flora en Faunawet is de bescherming in mindere mate individueel en dient
de staat van instandhouding van de gehele populatie meer in aanmerking genomen te worden.
Een ontheffingsaanvraag wordt beoordeeld op de volgende drie criteria:
-aanwezigheid van aanvaardbare alternatieve mogelijkheden;
-aanwezigheid van een wettelijk belang;
-de staat van instandhouding van de soort.
En in het geval er jaarrond beschermde verblijfplekken in het geding zijn:
-behoud van functionaliteit van de verblijfplek.
Het wettelijk belang betreft, afhankelijk van de status van de soort, een nationaal wettelijk belang
(Vrijstellingsbesluit) of een Europees wettelijk belang (Habitatrichtlijn of Vogelrichtlijn). Deze wettelijke
belangen hebben o.a. betrekking op de openbare veiligheid, volksgezondheid, veiligheid luchtvaart en
bescherming flora en fauna. In het geval van nationaal beschermde soorten worden de genoemde criteria
soepeler toegepast en zijn er extra vrijstellingsmogelijkheden.
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2.3 Gebiedsbescherming
De gebiedsbescherming onderscheidt twee typen beschermde natuurgebieden
•

•

De gebieden die op Europees niveau een bescherming genieten en aangewezen zijn in het kader van
de Habitatrichtlijn (HR), Vogelrichtlijn (VR) en Verdrag van Ramsar (wetlands). Deze gebieden vallen
onder de noemer van Natura 2000 en betreffen gebieden van grote ecologische waarde.
Natuurgebieden en verbindingsstructuren die op landelijke basis zijn ingesteld en vallen onder het
Natuurnetwerk Nederland (NNN). Deze natuurgebieden en hun onderlinge verbindingen vormen een
samenhangend ecologisch netwerk. De NNN is de opvolging van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
waarvan de naam de EHS nog in de wetgeving verankerd is.

Ook hier genieten de gebieden die onder een Europees beschermingsregiem vallen de meest striktste
bescherming.
Voor beide categorieën van beschermde gebieden geldt dat activiteiten die een negatief effect hebben op de
kwaliteit van de gebieden in het algemeen verboden zijn. Uitgezonderd zijn activiteiten binnen Natura 2000
gebied die uitgevoerd worden in het kader van vastgelegde beheersplannen ten behoeve van Natura 2000
doelen. Een ontheffing wordt alleen verleend indien er geen reële alternatieven zijn, de staat van
instandhouding van soorten niet in gevaar komt en er sprake is van een groot openbaar belang, dat o.a. de
volksgezondheid en openbare veiligheid kan betreffen.
De ontheffingsverlening gaat veelal gepaard onder strikte voorwaarden en beperkingen en er is altijd sprake
van een compensatieplicht. Bij Natura 2000 gebied wordt doormiddel van een voortoets beoordeeld of er
negatieve effecten verwacht kunnen worden en in hoeverre deze als significant beoordeeld kunnen worden. Bij
niet-significante negatieve effecten volgt een “lichte “beoordeling doormiddel van een Verslechteringtoets. Bij
significante negatieve effecten wordt de “zware” route gevolgd doormiddel van een Passende beoordeling en
ADC-toets.

2.4 Rode lijsten
Rode lijsten geven een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of duidelijk achteruit zijn
gegaan. Rode lijsten hebben een signaleringfunctie en geen juridische status. Plaatsing op de lijst betekent
daarom niet automatisch dat de soort beschermd is. Daarvoor is opname van de soort onder de Flora- en
faunawet nodig. De Rode lijsten zijn richtinggevend voor toekomstig beleid. Van overheden en terrein
beherende organisaties wordt verwacht dat zij bij beleid en beheer rekening houden met de Rode lijsten.
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3. Onderzoeksresultaat
3.1. Methodiek
Literatuuronderzoek
In het kader van deze quickscan heeft een bronnenonderzoek plaatsgevonden, waarbij is gekeken
naar gebiedsgerichte bescherming en mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten in het
plangebied. Er is voor het soortenonderzoek gebruikgemaakt van gegevens van diverse websites, o.a.
de website van Ministerie van Economische Zaken, en diverse verspreidingsatlassen. Voor de
gebiedsgerichte bescherming is gekeken naar de ligging van het plangebied ten opzichte van
relevante natuurterreinen in de omgeving en de ligging ten opzichte van Natuurbeschermingswet
1998 gebieden (Habitat- en Vogelrichtlijngebieden) en de NNN (EHS) (Natuurnetwerk Nederland).
Veldonderzoek
Het veldbezoek werd op 15-11-2017 tussen 11.00 en 13.00 uur uur uitgevoerd door dhr. J. Maassen.
Tijdens het veldbezoek was het droog, geheel bewolkt en er stond een lichte wind. De temperatuur
bedroeg rond de 8 graden C. Een weertype dat als droog herfstweer beoordeeld kan worden.
Tijdens de uitgevoerde veldonderzoeken zijn de aanwezige biotopen in het plangebied vastgesteld.
Tevens is onderzoek gedaan naar biotopen en natuurwaarden in de directe aangrenzende omgeving
waarop ontwikkelingen binnen het plangebied van invloed op kunnen zijn. Aan de hand van de
aanwezige biotopen kan worden bepaald of er mogelijk beschermde soorten voorkomen. Naast de
biotopen zijn directe en indirecte aanwijzingen opgenomen, die kunnen duiden op het voorkomen
van beschermde soorten. Behalve het fysiek aantreffen van exemplaren van soorten is er ook gelet
op bijv. holen, uitwerpselen, prooiresten, braakballen vraat-, loop- en veegsporen. Deze
waarnemingen zijn bij de beoordeling betrokken. De aanwezige biotopen zijn vergeleken met de
habitateisen van beschermde planten- en diersoorten. Op basis van deze vergelijking is beoordeeld
welke van deze soorten in het plangebied kunnen voorkomen. De bevindingen van het veldbezoek en
het literatuuronderzoek zijn verwerkt in onderstaande notitie.
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3.2 Gebiedsbescherming
NNN-gebied
Ligging
-Het plangebied maakt geen deel uit van NNN-gebied en ligt op ongeveer 0,8 km afstand van de
dichtstbijzijnde NNN-gebieden. Aan dit NNN-gebied wordt door de provincie Noord-Brabant het
beheertype “droog bos met productie” toegekend.

Fig.14. Ligging van het plangebied
(rood omcirkeld) ten opzichte van de
NNN-gebied (gekleurde
oppervlakken en rode lijnen).
Bron: Provincie Noord-Brabant
.

Effecten
-Het plangebied ligt op geruime afstand van NNN-gebied en maakt daar geen onderdeel van uit. Van
een directe fysieke aantasting en afname van areaal is daarom geen sprake
Negatieve effecten die de wezenlijke waarden en kenmerken van de NNN/EHS significant blijvend
aantasten worden ten gevolge van de herontwikkeling geheel niet verwacht. Een toetsing aan het
NNN/EHS-beleid wordt niet noodzakelijk geacht.

Fig.15. Ligging van het
plangebied(rode stip) ten
opzichte van Natura 2000
gebied
Bron: Provincie NoordBrabant
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Natura 2000
Ligging
-Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied betreffen Loonsche en Drunensche Duinen, Ulvenhoutsche
Bossen en Regte Heide & Riels Laag op respectievelijk 13 km, 11 km en 14 km afstand hemelsbreed.
Effecten en conclusie
-Negatieve effecten op Natura 2000 gebied kunnen geheel uitgesloten worden gelet op de afstand,
schaal en aard van de voorgenomen ontwikkelingen. De factor stikstofdepositie is de enige factor die
op grotere afstanden werkt. Daar de agrarische bedrijfsvoering verdwijnt wordt echter een
vermindering verwacht van de bijdrage die vanuit het plangebied geleverd wordt op de bestaande
achtergronddepositie van stikstof op Natura 2000 gebied. Een toetsing aan de Natura 2000
wetgeving wordt daarom niet noodzakelijk geacht.
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3.3 Soortenbescherming
3.3.1 Europees beschermde soorten (Habitatrichtlijn)
Beschermde soorten van deze categorie uit de groepen van amfibieën, reptielen, insecten (libellen,
vlinders, kevers) en weekdieren die op basis van de verspreidingsgegevens in de omgeving verwacht
worden zijn te specifiek gebonden aan natuurlijke milieus van heide, hoogwaardig bosmilieu en zwak
gebufferde waters om deze binnen het plangebied en de invloedsfeer daarvan te verwachten. De
specifieke biotoopvereisten ontbreken geheel binnen het plangebied. De Habitatrichtlijn beschermt
tevens een viertal inheemse plantensoorten en twee soorten bladmossen; ook deze kunnen op basis
van de biotoopeisen en hun zeldzaamheid geheel uitgesloten worden. Uit de groep van zoogdieren
zijn een aantal soorten van zeezoogdieren beschermd. Binnenlands kunnen als Europees beschermde
zoogdieren Bever, Otter en verschillende soorten vleermuizen verwacht worden. Bever en Otter
maken landelijk een opmars en zijn door hun specifieke binding met natte biotopen van rivieren,
beken en plassen niet binnen de omgeving van het plangebied te verwachten. De enige soorten die
doormiddel van de habitatrichtlijn beschermd zijn en met grote zekerheid verwacht kunnen worden
zijn vleermuizen. Buiten de dieren zelf, zijn ook de verblijfplaatsen en de structuren die noodzakelijk
zijn om deze in stand houden beschermd. De bescherming geldt de verblijfplekken die jaarrond in
gebruik zijn; d.w.z. vaste verblijfplekken waarnaar vleermuizen periodiek terugkeren om bepaalde
levensfunctie te vervullen. Ook bij afwezigheid van vleermuizen zijn deze beschermd (zie verder
kader).
Vleermuizen

Toelichting
Wettelijke bescherming en levenswijze
Alle in Nederland voorkomende vleermuizen staan vermeld in Tabel 3 bijlage IV van de Europese habitatrichtlijn en zijn
daardoor op Europees niveau beschermd. Deze bescherming betreft tevens de vaste rust- en verblijfplaatsen. Onder
deze vaste rust- en verblijfplaatsen wordt verstaan: “het gehele systeem waarvan een populatie gebruik maakt tijdens
de jaarcyclus van de soort”.
Vleermuizen onderhouden verschillende type verblijfplekken als paarverblijven, winterverblijven, kraamverblijven en
zomerverblijven. Voor de staat van instandhouding van de lokale populatie van de soort zijn de kraamverblijven en de
grote winterverblijven van het grootst belang. In gebruik van paarverblijven zijn vleermuizen het meest flexibel. In de
loop van het seizoen wisselen vleermuizen regelmatig van verblijfplaats waarbij gebruik wordt gemaakt van vaste
routes tussen de verblijfplekken. Eveneens tussen foerageergebieden en verblijfplaatsen onderhouden vleermuizen
vaste routes. Bij het gebruik van deze routes oriënteren vleermuizen zich op lijnvormige elementen in het landschap
zoals bomenlanen, kanalen en houtwallen.
Dit gehele systeem van verbindingsroutes en foerageergebieden die het functioneren van de verblijfplaatsen voor hun
specifieke functies mogelijk maakt wordt de functionele leefomgeving genoemd. Ingrepen binnen de functionele
leefomgeving die het functioneren van de verblijfplaatsen aantasten worden door de wetgever gelijkgesteld aan de
aantasting van verblijfplekken zelf. In deze zin is de functionele leefomgeving even strikt beschermd als de
verblijfplekken.

Bronnen
Op basis van landschapskenmerken en bronnenonderzoek kunnen binnen de omgeving zeker de
Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis en Gewone
grootoorvleermuis verwacht worden. Van deze soorten is alleen de Rosse vleermuis uitsluitend een
boombewoner; grootoorvleermuizen en Ruige dwergvleermuis kunnen zowel bebouwing als
boomholten bewonen, de beide andere soorten bewonen uitsluitend bebouwing. Van de genoemde
soorten kan vooral de Gewone dwergvleermuis nabij het plangebied verwacht worden. In het
algemeen ligt het plangebied in een omgeving die geschikt is voor soorten die zowel binnen een
besloten landschap als open landschap foerageren.
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Veldbezoek
Binnen het plangebied biedt alleen binnen de bebouwing die niet gesaneerd wordt beperkte
verblijfsmogelijkheden. Het meest interessant is de hoge stenen schuur, het rompgedeelte van de
woonboerderij. Dit soort schuren is door zijn klimaat en hoogte zeer in trek als verblijfsplek voor
vleermuizen. Verblijf kan gevonden worden in kieren en gaten van de houten draagconstructie. Er
werden niet direct goede toegangsmogelijkheden ontdekt, maar deze kunnen buiten het
gezichtsveld aanwezig zijn. Het dak van de woonboerderij is door het gebruik van platte dakpannen
geheel ongeschikt voor verblijf vleermuizen; bij het rompgedeelte ontbreekt ondersteunend
dakbeschot. De daken van de andere bedrijfswoning met bijgebouw toont meer geschiktheid; echter
hier wordt het aanvliegen naar de overhangende dakpannen bemoeilijkt door dat de dakpannen
overhangen over glad afgewerkt hout.
Tijdens het veldbezoek werd alle bebouwing die gesaneerd wordt uitgebreid geïnspecteerd op
verblijf, verblijfssporen en verblijfsmogelijkheden van vleermuizen. Deze bebouwing werd in het
algemeen als ongeschikt voor verblijf van vleermuizen beoordeeld. Hierbij werd het volgend in
aanmerking genomen.
-Bijna alle schuren hebben een dakbekleding van asbest, of daarop gelijkend materiaal, waarbij voor
verblijf ondersteunende dakbeschotten ontbreken. Alleen bij de varkenstallen is onder de daken een
isolatiebekleding aangebracht. Dak bekledingen van golfplaten zijn weinig isolerend en bieden
daardoor een te weinig stabiel klimaat voor vleermuizen om daaronder te verblijven.
-Bij het deel van de bebouwing dat gesloopt wordt werden nergens stootvoegen vastgesteld die
toegang kunnen geven tot spouwruimten.
-De varkensschuren werden als gevolg van hun inrichting, gebruik en geringe toegankelijkheid als
geheel ongeschikt voor verblijf van vleermuizen beoordeeld.
-De enige zolderruimte (no.5) kent veel tocht en inval van daglicht; verblijf is alleen mogelijk achter
de opgeslagen materialen. Echter de gordijnen van spinnenwebben wijzen erop dat hier lang niets
gevlogen heeft.
-De open loods (no.7) en grote veestal (no.1) zijn door inval van te veel daglicht ongeschikt. De loods,
met grote gaten in het dak, is geheel ongeschikt. In de stal ontbreken geschikte verblijfplekken op
plekken als diepe kieren tussen de balken van de draagconstructie en in dubbele wanden.
-Er is nergens gevelbetimmering aanwezig waarin en waarachter schuilmogelijkheden gevonden
kunnen worden.
Verwacht wordt dat het plangebied een beperkt betekenis heeft als foerageergebied van de Gewone
dwergvleermuis. Een verhoogd insectenaanbod kan rond de varkenstallen verwacht worden en
daarmee foerageeractiviteit. Er worden geen groenstructuren geamoveerd die van belang voor
vleermuizen kunnen zijn; noch zijn er bomen aanwezig die verblijf kunnen bieden in rottingsholten
en spechtenholen.
Effecten
Er worden geen negatieve effecten verwacht op jaarrond beschermde verblijfplekken van
vleermuizen door voorgenomen sloop van de bebouwing. Met het oog op mogelijke verblijfplekken
in de bebouwing die intact blijft dient zorgvuldige omgegaan met extra lichtbelasting gedurende de
sloop en na herinrichting van de planlocatie.
Conclusie
-Als gevolg van ingrepen binnen het plangebied worden geen negatieve effecten op de jaarrond
beschermde verblijfsplaatsen en verblijfsmogelijkheden van vleermuizen verwacht.
-Als gevolg van de herontwikkeling wordt geen aantasting van foerageergebied noch groenstructuren
die van bijzonder belang zijn als trek- en verplaatsingsstructuren.
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3.3.2 Europees beschermde soorten (Vogelrichtlijn)

Toelichting
Alle vogels die binnen Europa als inheems worden aangemerkt vallen onder de bescherming van de Vogelrichtlijn, en vallen
daardoor binnen de Wet Natuurbescherming onder het strikte Europese beschermingsregiem. Tijdens het broedseizoen zijn
ook nesten en broedplekken van vogels beschermd. De wet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat
erom of er een broedgeval aanwezig is. Van een aantal vogelsoorten worden de nesten ook buiten het broedseizoen
beschermd; deze worden als jaarrond beschermd aangeduid. Als nestendoor een ruimtelijke ontwikkeling verdwijnen, kan
afhankelijk van de soort en nestgebruik een ontheffingsaanvraag noodzakelijk zijn.
De volgende categorieën (aflopend in beschermde status) worden onderscheiden:
Categorie1: Ontheffingsaanvraag altijd noodzakelijk
Nesten jaarrond beschermd, vaste rust- en verblijfplaatsen jaarrond beschermd.
Soorten: Boomvalk, Buizerd, Gierzwaluw, Grote gele kwikstaart, Havik, Huismus, Kerkuil, Oehoe, Ooievaar, Ransuil, Roek,
Slechtvalk, Sperwer, Steenuil, Wespendief en Zwarte wouw.

Categorie 2: Ontheffingsaanvraag mogelijk noodzakelijk
Deze soorten vragen extra onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd. Echter ze zijn wel jaarrond
beschermd als zwaarwegende feiten of “als ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen”.
Soorten: Blauwe reiger, Boerenzwaluw, Bonte vliegenvanger, Boomklever, Boomkruiper, Bosuil, Brilduiker, Draaihals,
Eidereend, Ekster, Gekraagde roodstaart, Glanskop, Grauwe vliegenvanger, Groene specht, Grote bonte specht, Hop,
Huiszwaluw, Ijsvogel, Kleine bonte specht, Kleine vliegenvanger, Koolmees, Kortsnavelboomkruiper, Oeverzwaluw,
Pimpelmees, Raaf, Ruigpootuil, Spreeuw, Tapuit, Torenvalk, Zeearend, Zwarte kraai, Zwarte mees, Zwarte roodstaart en
Zwarte specht.
Categorie 3: Ontheffingsaanvraag niet nodig buiten het broedseizoen
Soorten: Overige soorten

Voor vogels geldt een aantal beschermingscategorieën die hieronder besproken worden (zie voor
toelichting bovenstaand kader).
Categorie1; ontheffingsaanvraag altijd nodig
Bronnenonderzoek
Op basis van de omgevingskenmerken van een kleinschalige agrarisch landschap kunnen een aantal
vogelsoorten verwacht worden die als uitgesproken cultuurvolger gelden. Soorten die voor het
vinden van voortplantingsplekken in het bijzonder afhankelijk van bebouwing zijn. Binnen omgeving
zijn de omstandigheden gunstig om de Huismus, Gierzwaluw en verschillende soorten uilen (Steenuil
en Kerkuil) te verwachten. Andere soorten roofvogels als Ransuil, Bosuil, Buizerd, Torenvalk,
Boomvalk en Sperwer die in de omgeving verwacht kunnen worden zijn meer aan het open veld, bos
en bosranden gebonden. Een aantal van deze soorten kan bij wijze van uitzondering verblijf in
bebouwing vinden.
Veldbezoek
Tijdens het veldbezoek werd alle bebouwing grondig geïnspecteerd op verblijf en verblijfssporen
(uitwerpselen, nestmateriaal) van Huismus, Kerkuil en Steenuil.
- Opvallend was de afwezigheid van Huismussen, ondanks de gunstige omstandigheden om deze te
verwachten. Er werden nergens sporen van nestelplekken onder daken, achterbalken, in dubbele
wanden e.d. geconstateerd. Een verklaring kan zijn de afwezigheid van voedselbronnen, als
voedselkuilen, voederplekken en morsplekken van veevoer ten gevolge van het staken van de
bedrijfsvoering.
23

Maassen Ecologisch Advies en Onderzoek

Quickscan - Herontwikkeling Steenovensebaan 36 en 36A te Dorst

-Alle bebouwing is ongeschikt voor verblijf van Gierzwaluwen wegens aard van dakbekleding (o.a.
ontbreken van ondersteunend dakbeschot en materiaal) en ontbreken van goede
aanvliegmogelijkheden.
-Alle bebouwing is grondig onderzocht op verblijfssporen van uilen en andere roofvogels. Er werd
een verblijfplek van een Kerkuil geconstateerd in het rompgedeelte van woonboerderij. Er is hier
nestkast aanwezig, er werden veel mestsporen geconstateerd en veren en uilenballen gevonden.
Door de bewoner werd de aanwezigheid van de Kerkuil bevestigd en is geconstateerd dat de uil
gebruikt maakt van de kast. In de overige bebouwing en elders op het erf werden nergens sporen
aangetroffen die wijzen op uitkijkplekken, rustplekken tijdens de jacht of dagverblijf. Een aanwijzing
dat het erf momenteel niet een zwaartepunt is binnen het jachtgebied van de uil. Mogelijk een
gevolg van de afname van prooidieren (ongedierte) door het staken van de bedrijfsvoering.
Functioneel leefgebied

Fig.16. De groen gemarkeerde gedeelten geven globaal het functioneel leefgebied van de Kerkuil
weer. Buiten deze delen is het gebied weinig tot geheel ongeschikt als functioneel leefgebied. Het
roodgekleurde deel geeft het oppervlak weer waar de ingreep plaats vindt en het mogelijk verlies
van functioneel leefgebied indien geen compensatiemaatregelen getroffen worden. De rode cirkel
heeft als middelpunt de vastgestelde verblijfplek(rode stip) en een straal van 0,5 km. Binnen de cirkel
ligt het jachtterritorium van de Kerkuil bij een goed aanbod van prooidieren. Bij afname van het
aanbod kan de cirkel zich uitbreiden tot een straal van 1,5 km

Te verwachten effecten
-Uit informatie van de bewoner kan geconcludeerd worden dat de uil geen compagnon ter plekke
heeft en de verblijfplek niet als broedlocatie fungeert. Ook bij de overburen verblijft een Kerkuil, wat
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een voortplantingspartner kan zijn of een tweede verblijfplek van dezelfde uil. De afstand is te kort
om een tweede territorium te veronderstellen. De bebouwing waar de Kerkuil verblijft wordt niet
gesloopt waardoor de verblijfplek intact blijft. Wel is er een kans op verstoring indien onzorgvuldig te
werk wordt gegaan bij de sloop en is een kleine afname van het functioneel leefgebied (jachtterrein)
mogelijk indien dit niet bij herinrichting gecompenseerd wordt. Verwacht wordt dat het zwaartepunt
van het functioneel leefgebied buiten het te amoveren deel van het erf ligt, waardoor de schade
beperkt blijft en de functionaliteit van de verblijfplek niet ernstig aangetast wordt. Tijdens de
sloopfase wordt een tijdelijke vergroting van het voedselaanbod verwacht, daar prooidieren door de
werkzaamheden uit hun schuilplaatsen worden verdreven en aan het zwerven slaan. De kritische
fase van verlies van functioneel leefgebied is de fase na sloop en voor een herinrichting waarin het
verlies van jachtgebied gecompenseerd wordt.
-Er werden geen aanwijzingen gevonden dat jaarrond beschermde vaste verblijfplekken van andere
vogels dan Kerkuil ten gevolge van de ingrepen aangetast of verstoord worden, noch dat de
functionele leefomgeving van overige vogelsoorten die jaarrond beschermde vaste verblijfplekken
onderhouden aangetast wordt.
Compensatiemaatregelen voor verlies van functioneel leefgebied Kerkuil
Het plangebied biedt goede mogelijk om verlies van functioneel leefgebied voor de Kerkuil te
compenseren, bijvoorbeeld door het inzaaien van aangrenzende akkerranden met een kruidrijk
zaadmengsel dat zaden oplevert en insecten aantrekt als voedsel voor prooidieren. Voorzieningen als
uitkijkpalen en schuilplaatsen (houtrillen, takkenbossen) voor prooidieren dienen hierbij aangebracht
worden. Aanbevolen wordt om deze maatregelen in ieder geval voor de sloop als tijdelijke
maatregelen te treffen. In een later stadium kan geleidelijk een definitief groenplan gerealiseerd
worden dat aansluit op het habitatgebied van de Kerkuil en blijvend voldoende voedselaanbod
garandeert.
Conclusie
Als gevolg van de voorgenomen ingrepen en herontwikkeling worden geen negatieve effecten
verwacht op jaarrond beschermde verblijfplekken van vogels en functioneel leefgebied indien
verstoring van een verblijfplek van een Kerkuil en een inperking van functioneel leefgebied die een
blijvend kwaliteitsverlies van de verblijfplek tot gevolg kan hebben (ook een vorm van verstoring),
voorkomen kan worden. Indien verstoring en/of functionaliteitsverlies van de verblijfplek niet
voorkomen kan worden dient ontheffing aangevraagd worden van artikel 3.1 lid 4 van de Wet
natuurbescherming.
Voor eventueel verlies aan functioneel leefgebied ten gevolge van de herontwikkeling biedt de
omgeving in principe voldoende compensatie om de functionaliteit van de verblijfplek te behouden
(zie fig.16). Echter een klein kwaliteitsverlies van het functioneel leefgebied en daarmee van de
verblijfsfunctie kan niet geheel uitgesloten worden zowel binnen de uitvoerende fase als daarna.
Daarom wordt aanbevolen om de hiervoor gegeven compenserende maatregelen op te volgen.
Categorie2; ontheffingsaanvraag mogelijk noodzakelijk
Waarnemingen uit deze categorie betroffen buiten algemene soorten stads- en tuinvogels als Ekster,
Koolmees en Pimpelmees. Indien het broedseizoen in acht wordt genomen bij sloop van de
bebouwing worden ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling geen negatief effect verwacht op
de staat van instandhouding van soorten uit deze categorie.
Categorie 3; ontheffingsaanvraag niet noodzakelijk
Tijdens het veldbezoek werd weinig activiteit van algemene tuinvogels vastgesteld. Er is veel
nestgelegenheid binnen de bebouwing en het dicht groen van de wintergroene sierheesters in de
tuinen. In het broedseizoen dient in het bijzonder gehouden rekening te worden met grondbroeders
op de omringende akkerlanden, waarbij naast algemene grondbroeders als Kievit en Scholekster ook
bedreigde soorten als Veldleeuwerik en Patrijs niet uitgesloten kunnen worden. Indien het
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broedseizoen in acht wordt genomen of afdoende maatregelen genomen worden om geen nesten te
beschadigen of te vernietigen worden geen negatieve effecten op deze soortgroep verwacht.

3.3.3 Nationaal beschermde soorten (ontheffingsplichtig)
Beschermde soorten van deze categorie uit de groepen van amfibieën (Alpenwatersalamander,
Vinpootsalamander) reptielen (Levendbarende hagedis) die in de omgeving voorkomen zijn te
specifiek gebonden aan natuurlijke milieus van heide, bos en zwak gebufferde waters (leemputten)
dat deze voor het plangebied geheel uitgesloten kunnen worden. Op basis van
verspreidingsgegevens en habitateisen kunnen ook uitgesloten worden beschermde soorten uit de
groep van vissen, libellen, vlinders en de enige nationaal beschermde keversoort (Vliegend hert).
Binnen het half natuurlijk milieu ontbreken de condities om natuurlijk groeiplekken van beschermde
plantensoorten te verwachten. De enige beschermde soorten uit deze categorie die met enige
waarschijnlijkheid verwacht kunnen worden betreffen soorten uit de soortgroep van zoogdieren.
Zoogdieren
Bronnenonderzoek
Op basis van landschapskenmerken en bronnenonderzoek kunnen een aantal nationaal beschermde
soorten waarvoor geen vrijstelling geldt binnen de wijdere omgeving met een kleinere of grotere
verwachtingskans verwacht worden. Dit betreft Das, Eekhoorn, Steenmarter en de verschillende
kleine marterachtigen (Wezel, Bunzing en Hermelijn). Het plangebied ligt buiten de kernen van het
verspreidingsgebied van de Das dat binnen de oostelijke helft van Noord-Brabant is geconcentreerd.
De dichtstbijzijnde populatiekern bevindt zich in het gebied rond de Drunensche Duinen. Echter de
soort rukt steeds verder westelijk op. Er werden geen aanwijzingen gevonden dat de soort bekend is
uit de omgeving van Dongen en Dorst, ondanks dat er geschikte landschappelijke condities zijn. Op
basis van Internetonderzoek werd vastgesteld dat de Steenmarter nog niet veel overlast bezorgd in
de regio Tilburg en Breda. Er werden geen meldingen gevonden van waarnemingen. Het plangebied
ligt nog buiten het landelijk verspreidingsgebied, dat in het oosten van het land geconcentreerd is.
Echter ook deze soort rukt steeds verder westwaarts op binnen een grillig en onvoorspelbaar
verspreidingsbeeld.
Veldbezoek
Tijdens het veldbezoek is onderzoek gedaan naar verblijf en verblijfssporen van genoemde soorten
binnen het plangebied en de invloedsfeer daarvan. Het plangebied biedt niet de condities om
verblijfplekken van Das en Eekhoorn te verwachten of anderszins de condities die voor deze soorten
van belang te zijn.
De condities binnen het plangebied met zijn vele vervallen bebouwing en rommelig entourage van
boerenerf zijn echter gunstig om kleine marterachtigen en Steenmarter te verwachten.
Aanwezigheid van kleine marterachtigen als wezel, Bunzing en Hermelijn is moeilijk vast te stellen
zonder gespecialiseerd onderzoek. Echter deze soorten zijn dusdanig algemeen voorkomend dat
aanwezigheid op basis van en kort veldbezoek niet uitgesloten kan worden. De Steenmarter laat vaak
wel duidelijke sporen na in de vorm van uitwerpselen en prooiresten. Tijden het veldbezoek is actief
onderzoek gedaan naar sporen van marterachtigen, deze werden niet geconstateerd
Conclusie
Op basis van het gepleegde bronnenonderzoek en veldbezoek worden niet direct negatieve effecten
verwacht het op het leefgebied en verblijfplekken van nationaal beschermde grondgebonden
zoogdieren waarvoor momenteel geen vrijstelling geldt. Op basis van een kort veldbezoek kan geen
volledige uitsluiting gegeven worden voor de aanwezigheid van Steenmarter en kleine
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marterachtigen. De Steenmarter is binnen de omgeving nog te weinig bekend om aanwezigheid als
realistisch te beschouwen zonder dat er duidelijke sporen zijn vastgesteld. Kleine marterachtigen zijn
op een erf als het onderhavige met veel rommelige hoekjes moeilijk vast te stellen tijdens een kort
veldbezoek.

3.3.4 Nationaal beschermde soorten (vrijgesteld)
Het plangebied biedt goede condities om een breed scala aan soorten uit deze categorie te
verwachten. Er is veel schuilgelegenheid aanwezig, als leegstaande bebouwing en rommelige
hoekjes. Kruidrijke onkruidbegroeiingen bieden foerageergelegenheid doordat deze zaden leveren en
insecten aantrekken. Verwacht worden in de eerste instantie een aantal kleine zoogdieren die zich
veelal rond en in bebouwing ophouden als spitsmuizen, woelmuizen, Bosmuis en Egel. Ook grote
zoogdieren als Vos en Ree kunnen op het erf foerageergelegenheid of schuilplekken vinden. Uit de
groep van amfibieënkunnen zeer algemene soorten als Bruine kikker en Gewone pad, die wat verder
van het water afzwerven, verwacht worden.
Voor deze vrijgestelde beschermde soorten en soorten die buiten elk beschermingsregiem vallen
geldt alleen de zorgplicht, d.w.z. onnodige verwonding, doden en verstoring dient te worden
voorkomen. In het bijzonder dient daarom zorgvuldig te werk worden gegaan bij verwijdering van
groen en afval.
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4. Conclusie en aanbeveling
4.1 Gebiedsbescherming
Natura 2000-gebied
Het plangebied ligt te ver verwijderd van Natura 2000 om daar enig negatief effect op te verwachten.
De herontwikkeling betekent een afname van de bijdrage aan de factor stikstofdepositie op de
bestaande achtergrond depositie op Natura 2000 gebied. Een toetsing aan de Natura 2000
wetgeving wordt daarom niet noodzakelijk geacht.
NNN -gebied (voormalige EHS)
Het plan ligt te ver verwijderd van de dichtstbijzijnde NNN-structuren om te verwachten dat een
herontwikkeling van deze schaal van enige invloed kan zijn. Toetsing aan het NNN/EHS-beleid wordt
niet noodzakelijk geacht.

4.2 Soortenbescherming
-De enige soorten die onder strenge beschermingsregiem van de Habitatrichtlijn vallen en vrijwel
zeker binnen het plangebied verwacht kunnen worden zijn vleermuizen en in het bijzonder de
Gewone dwergvleermuis. Verblijfsmogelijkheden worden alleen verwacht in het deel van de
bebouwing dat niet gesloopt wordt en niet binnen de te amoveren bedrijfsopstallen. Indien de
nodige zorgvuldigheid met o.a. lichtbelasting wordt betracht, worden geen negatieve effecten op
mogelijke verblijfplekken verwacht. Als foerageergebied van vleermuizen wordt verwacht dat het
plangebied van beperkt belang is. Er ontbreken groenstructuren die van belang kunnen zijn als
schakel binnen landschappelijke routes waarlangs vleermuizen trekken en foerageer.
-Tijdens het veldonderzoek werd de aanwezigheid van een verblijfplek van een Kerkuil die door de
Vogelrichtlijn als jaarrond beschermde vaste verblijfplek kan worden aangemerkt vastgesteld. Echter
de locatie van de verblijfplek valt buiten de voorgenomen ingreep en kan daardoor onaangetast
blijven. Wel kan verstoring en een kleine inperking van het functioneel leefgebied dat van belang is
voor de instandhouding van deze verblijfplek plaats vinden indien niet afdoende mitigerende en
compenserende maatregelen genomen worden tijdens de ontwikkelingsfase en de periode daarna.
-Er werden geen aanwijzingen gevonden van aanwezigheid van nationaal beschermde soorten
waarvoor in Noord- Brabant geen vrijstelling geldt. Verblijfplekken worden binnen het plangebied en
invloedsfeer daarvan niet direct verwacht. Echter aanwezigheid van kleine marterachtigen kan op
locaties als deze nooit geheel uitgesloten worden
-Niet geheel uitgesloten kunnen worden kleine marterachtigen en een aantal beschermde soorten
zoogdieren en amfibieën waarvoor een vrijstelling geldt. Voor deze soorten wordt verwacht dat de
zorgplicht in acht wordt genomen. Ook geldt dit voor soorten die geheel onbeschermd zijn.
Concluderend kan gesteld worden dat de voorgenomen herontwikkeling een overtreding van artikel
3.1 lid 4 van de Wet natuurbescherming niet geheel uitgesloten kan worden ten gevolge van een
mogelijke verstoring van een jaarrond beschermde verblijfplek van een Kerkuil indien niet voldoende
voorzorgs- en mitigatiemaatregelen worden getroffen om dit te voorkomen. Aantasting van
functioneel leefgebied kan binnen een beperkte mate plaats vinden en dient bij wijze van
voorzorgsmaatregel gecompenseerd te worden om een kwaliteitsverlies van de functionaliteit van de
verblijfplek te voorkomen. Indien het broedseizoen in acht wordt genomen, worden als gevolg van
de uitvoering van de plannen en de herontwikkeling van de locatie verder geen negatieve effecten
verwacht op beschermde soorten, hun verblijfplekken en leefgebieden.
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4.3 Voorzorgsmaatregelen en aanbevelingen.
Algemene voorzorgsmaatregelen
- Bij uitvoering van ingrepen dient het broedseizoen in acht genomen te worden indien niet
voldoende gegarandeerd kan worden dat nesten van broedende vogels niet beschadigd of vernietigd
worden. Als aanbeveling geldt, om bij wijze van voorzorgsmaatregel elke schade aan broedgevallen
uit te sluiten, ingrepen geheel buiten het broedseizoen plaats te laten vinden. Als broedseizoen
wordt de periode half maart-half juli aangemerkt. Ook als na die periode nog broedende vogels of
nestjongen worden waargenomen dan geldt dat het broedseizoen nog niet is afgelopen is.
- Voor aanwezigheid onbeschermde en vrijgestelde zoogdieren en amfibieën dient de zorgplicht in
acht genomen te worden. D.w.z. dat men verstoring, verwonding en doden van deze diersoorten
zoveel mogelijk tracht te voorkomen. De zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht
moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.
Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door toepassing van
bestuursdwang worden gehandhaafd.
Speciale voorzorgsmaatregelen
-Tijdens de uitvoering en na de herinrichting moet naar een lichtbelasting gestreefd worden die niet
wezenlijk bijdraagt aan de huidige lichtbelasting met het oog op foeragerende Kerkuilen en
vleermuizen die mogelijk in de bebouwing die niet gesloopt wordt verblijven.
-Om verstoring van kleine marterachtigen in de voortplantingstijd te voorkomen dient bij wijze van
voorzorgsmaatregel ingrepen aan bebouwing en erf buiten de voortplantingsperiode (15 maart- 1
september) plaats te vinden.
-Bij verwijderen van het groen, materialen en afval zorgvuldig te werk gaan om beschadiging en
doden van schuilende amfibieën en kleine zoogdieren te voorkomen.

4.4. Mitigerende en compenserende maatregelen
Verplichte mitigatiemaatregelen
-Tijdens de sloopfase dient het verstoring van de verblijfplek van een Kerkuil vermeden te worden
volgens de richtlijnen die worden gegeven in Kennisdocument Kerkuil versie 1.0 juli 2017, uitgave
BIJ12 uitvoeringsorganisaties van de samenwerkende provincies (zie voor korte samenvatting Bijlage
4). Hierbij mogen geen sloopwerkzaamheden in de nachtelijke en avonduren uitgevoerd worden en
dienen de werkzaamheden bij voorkeur buiten de voortplantingsperiode (15maart- 1september)
uitgevoerd te worden

Verplichte compenserende maatregelen
-Bij herinrichting dient compensatie geboden te worden voor verlies van functioneel leefgebied door
o.a. aanleg van landschapselementen die de voedselsituatie voor de Kerkuil verbeteren. Voor
aanvang van de werkzaamheden moet in ieder geval tijdelijk compensatie aanwezig zijn (zie onder
hoofdje “Compensatiemaatregelen voor verlies van functioneel leefgebied Kerkuil” van hoofdstuk
3.3.2.). Ook hierbij dienen de richtlijnen in acht te worden genomen zoals die gegeven worden in het
Kennisdocument Kerkuil.
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4.5 Ontheffingsaanvraag
Indien de functionaliteit van een verblijfplek van Kerkuil niet gegarandeerd kan worden ten gevolge
van directe verstoring en inperking van functioneel leefgebied is een ontheffing nodig van artikel 3.1
lid 4 van de Wet natuurbescherming. Het is tevens mogelijk om een ontheffingsaanvraag in te dienen
ter goedkeuring van de voorgenomen mitigatie- en compensatiemaatregelen voor Kerkuil.

4.6 Vervolgonderzoek
Indien de hiervoor gegeven compensatie- en mitigatiemaatregelen opgevolgd worden is een
vervolgonderzoek niet noodzakelijk. Wel dient de uil blijvend te worden gemonitord (b.v. door een
plaatselijke uilendeskundige) om het exacte gebiedsgebruik en eventuele wijzingen daarvan vast te
stellen.

Samenvattend
In verband met de aanwezigheid van een verblijfplek van een Kerkuil binnen de invloedsfeer van
de ingreep dienen afdoende maatregelen getroffen te worden om een overtreding van de Wet
natuurbescherming te voorkomen. Indien dit niet mogelijke is dient een ontheffingsaanvraag
ingediend te worden van artikel 3.1 lid 4 van de Wet Natuurbescherming. Indien de hiervoor
genoemde algemene voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, worden ten gevolge van
voorgenomen ingrepen en herontwikkeling van het plangebied verder geen negatieve effecten
verwacht op beschermde natuurgebieden en strikt beschermde soorten en hun leefgebied.
Ontheffingsaanvraag is verder alleen noodzakelijk indien niet gegarandeerd kan worden dat
nesten van broedvogels niet beschadigd of vernietigd worden.
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-www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez
-www.dassenwerkgroepbrabant.nl
-NDFF Verspreidingsatlassen (-www.verspreidingsatlas.nl )
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Bijlage1 - Wet Natuurbescherming
1.1 Verbodsbepalingen

Bron: Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen; publicatie van Min. van EZ.

1.2 Zorgplicht
In de Wet Natuurbescherming is een zorgplicht (artikel 2, lid 1) opgenomen:
“Iedereen dient voldoende zorg in acht te nemen voor de in het wild levende dieren en planten,
alsmede voor hun directe leefomgeving. De zorg houdt in ieder geval in dat eenieder die weet of kan
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden
veroorzaakt, verplicht is alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden
gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden
voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.”
De zorgplicht geldt altijd, en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval
dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend.
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Bijlage 2- Beschermde soorten en verblijfplekken
1.2 Bescherming soorten Vogelrichtlijn I (vogels met vaste verblijfplekken).
De vogelrichtlijn onderscheidt de volgende categorieën beschermde vaste verblijfplekken
1
2
4
5

Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en
verblijfplaats
Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk
van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe
omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich
elders te vestigen.

Lijst van vogels die vaste verblijfplekken onderhouden

soort
steenuil
gierzwaluw
huismus
roek
grote gele kwikstraat
kerkuil
oehoe
ooievaar
slechtvalk
Boom valk
buizerd
havik
ransuil
sperwer
wespendief
zwarte wouw
blauwe reiger
boerenzwaluw
Bonte vliegenvanger
boomklever
boomkruiper
bosuil
brilduiker
draaihals
eidereend

36

categorie
1
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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soort
groene specht
ekster
gekraagde roodstaart
glanskop
grauwe vliegenvanger
grote bonte specht
hop
huiszwaluw
ijsvogel
Kleine bonte specht
Kleine vliegenvanger
koolmees
kortsnavelboomkruiper
oeverzwaluw
pimpelmees
raaf
ruigpootuil
spreeuw
Tapuit
torenvalk
zeearend
zwarte kraai
Zwarte mees
Zwarte roodstaart
Zwarte specht

categorie
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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2.1 Beschermde soorten Habitatrichtlijn bijlage IV

Bron: Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen; publicatie van Min. van EZ.
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2.2 Nationaal beschermde soorten

Bron: Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen; publicatie van Min. van EZ.
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Bijlage 3- Soorten met een vrijstelling.
Uitgezonderd:
Geen vrijstelling
Vrijstelling voor ingrepen aan bebouwing en erven.
Tijdelijke vrijstelling van juli t/m september
Tijdelijke vrijstelling van 15 augustus tot 15 oktober
Tijdelijke vrijstelling periode maart en april en periode juli t/m september

zoogdieren
Aardmuis
Bosmuis
Bunzing
Dwergmuis
Dwergspitsmuis
Eekhoorn

4

Egel
Gewone bosspitsmuis
Haas
Hermelijn
Huisspitsmuis

1

Konijn
Ondergrondse woelmuis
Ree
Rosse woelmuis
Steenmarter

5

Tweekleurige bosspitsmuis
Veldmuis

1

Vos
Wezel
Woelrat
Amfibieën en reptielen
Bruine kikker
Gewone pad
Hazelworm

2

Kleine watersalamander
Levendbarende hagedis
Meerkikker
Bastaardkikker
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3

ANWvB RN art 3.31

Zuid-Holland

Zeeland

Utrecht

Overijssel

Noord-Holland

Noord- Brabant

Limburg

Groningen

Gelderland

Friesland

Flevoland

Tijdelijke vrijstelling van 15 augustus t/m februari

Drente

1
2
3
4
5
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Bijlage 4 - Info Kerkuil
De tekst in deze bijlage is gebaseerd pop Kennisdocument Kerkuil versie 1.0 juli 2017, uitgave BIJ12
(uitvoeringsorgaan samenwerkende provincies).
Bescherming
De kerkuil is en beschermde diersoort als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet Natuurbescherming en
staat op de lijst van een beperkt aantal vogelsoorten waarvan de nesten en rustplekken jaarrond
beschermd zijn. Dit betreft vogelsoorten die zeer honkvast zijn een jaarlijks naar dezelfde nestplaats
terugkeert. Deze nestplekken moeten aan zeer specifieke eisen voldoen en zijn daarom zeer beperkt
beschikbaar. Wegens deze beperkte beschikbaarheid is lid2 van artikel 3.1 van de Wet
Natuurbescherming het gehele jaar van toepassing op nesten van Kerkuilen en niet, zoals bij de
meeste vogels, alleen gedurende het broedseizoen. De verblijfplekken worden daarom als “jaarrond
beschermd” aangeduid. Er worden verschillende categorieën van jaarrond beschermde
verblijfplekken onderscheiden; de kerkuil valt onder categorie 3 (geen koloniebroeder en zeer
honkvaste broeders of afhankelijk van bebouwing)

Levenswijze
De Kerkuil is en soort die voorkomt binnen een kleinschalig agrarisch cultuurlandschap met gras- en
bouwlanden die begrensd worden door kruidrijke akkerranden, houtwallen en heggen. Een
landschap dat rijk is aan kleinschalige elementen als bosjes en overhoekjes. De Kerkuil verblijft en
broedt in tochtvrije donkere ruimten van bebouwing die niet in intensief gebruik is zoals
boerenschuren, zolders, kastelen en kerktorens. Door de beperkte beschikbaarheid van deze ruimten
staan landelijk de kerkuilenpopulaties onder druk.
De kerkuilen gebruikt verschillende soorten verblijfplekken, waartussen gewisseld wordt. Deze
verblijfplekken betreffen winterverblijven, broed- en rustplekken. De broedlocatie kan buiten het
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broedseizoen ook als rustplek of overwinteringsverblijf gebruikt worden, maar dat is niet altijd het
geval.
Het voedsel van de Kerkuil bestaat vooral uit veldmuizen en spitsmuizen. Bij uitzondering worden
vogels gegeten De kerkuil onderhoudt afhankelijk van het voedselaanbod een territorium van 600 tot
1200 hectares. Het gehele stelsel van verblijfplekken en jachtterritorium wordt aangeduid als
functionele leefomgeving. Deze gehele functionele leefomgeving is essentieel voor het broedsucces
van de kerkuil en daarmee voor de lokale staat van instandhouding van de soort.
Landschapselementen die niet door de Kerkuil gebruikt worden, als bossen en grote oppervlakken
gras- en bouwland vallen buiten de functionele leefomgeving. Daar ingrepen in de functionele
leefomgeving van invloed kunnen zijn op het functioneren van de broedplek is deze in samenhang
met de functionele leefomgeving beschermd.

Mitigratie en compensatie bij ruimtelijke ontwikkelingen
Ingrepen in het kader van een ruimtelijk ontwikkeling kunnen verlies van broedplekken tot gevolg
hebben en/of aantasting van de functionele leefomgeving die van belang is voor het functioneren
van de broedplek. Rustplekken en winterverblijven zijn onderdeel van de functionele leefomgeving
en zijn daarom ook jaarrond beschermd. Om schade te voorkomen of te beperken ten gevolge van
een ruimtelijke ontwikkeling zijn door de wetgever een aantal maatregelen voorgeschreven die ten
deel als mitigratie (het verzachten of voorkomen van negatieve effecten van veelal tijdelijke aard) en
compensatie (het aanbieden van een volwaardig alternatief voor verlies van leefgebied en
verblijfplekken). Voorafgaande aan het uitwerken van compensatie- en mitigratieplan dient
onderzoek plaats vinden naar het gebruik van de uilen van het plangebied en omgeving. Hierbij
wordt de populatiegrootte, functie verblijfplek(ken), territoriumomvang en gebruik vastgesteld.
Daarna wordt de verwachte schade in beeld gebracht. Op basis van dit onderzoek wordt het
mitigratie- en compensatieplan opgesteld.

Mitigratie
Volgende maatregelen zijn door de wetgever als richtlijn gegeven
-Werken buiten de kwetsbare periode.
Indien de ingrepen verstoring van broedplekken ten gevolge kunnen hebben dienen deze buiten de
voortplantingsperiode plaats te vinden. De voortplantingsperiode betreft de periode van 1 februari
tot 1 september, dus de werkzaamheden dienen buiten deze periode plaats te vinden.
-Faseren van de werkzaamheden in ruimte en tijd
De werkzaamheden dusdanig uitvoeren dat er op elke tijdstip voldoende functionerende
verblijfplekken en leefgebieden beschikbaar zijn.
-Alternatieve verblijfplekken aanbieden.
Het aanbieden van alternatieve verblijfplekken voor de verblijfplekken die verdwijnen of ten gevolge
van de uitvoering van de werkzaamheden tijdelijk buiten gebruik zijn. Deze alternatieve
verblijfplekken kunnen nieuwe toegangen tot geschikte ruimten binnen bebouwing betreffen of
uilenkasten. Er dienen per verloren verblijfplek minimaal 2 nieuwe verblijfsmogelijkheden
aangeboden worden. Bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke verblijfplek. Uilenkasten
dienen inpandig opgehangen worden in geschikte ruimtes en niet aan buitengevels. Er geldt een
wenningsperiode van 3 maanden en bij voorkeur in de periode september-december. Na de
wenningsperiode dient geleidelijk de bestaande verblijfplek ongeschikt gemaakt te worden door het
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weghalen van beschutting en toelaten van tocht en licht. De uil moet zelfstandig de nieuwe
verblijfplek vinden en mag niet verplaatst worden.

Compensatie
-Verbetering habitat
Bij verlies van geschikt habitatgebied als gevolg van de ruimtelijke ingreep kan het verlies
gecompenseerd worden door bestaand leefgebied verbeteren of aanleg van nieuw leefgebied. Bij
verbetering van suboptimaal bestaand leefgebied kan de populatie zich verdichten. Nieuwe
leefgebied kan aangelegd worden op naburig terrein dat momenteel ongeschikt is om deel uit te
maken van het huidig functioneel leefgebied. Nieuw leefgebied kan gerealiseerd worden door de
aanplant van gevarieerde houtbegroeiingen, realiseren van kruidrijke hoekjes en akkerranden, aanleg
van poelen en deponeren van takkenbossen. Het nieuw of verbeterd habitatgebied dient
gerealiseerd te worden voor de aanvang van werkzaamheden
-Compensatie van verloren verblijfplek
Inbouw van een nieuwe verblijfsmogelijkheid van permanente aard, liefst zo dicht mogelijk bij de
oorspronkelijke verblijfplek, kan de verloren verblijfplek compenseren. Ook kan een nieuwe
verblijfplek gerealiseerd worden in nieuw aangelegd of verbeterd habitatgebied. Deze verblijfplek
dient op maximaal dan 800 meter van de oorspronkelijk verblijfplek gerealiseerd te worden
Uilenkasten en andere mitigratiebenodigheden zijn te bestellen bij
Vivara
Overloonseweg 11c
5821 EE Vierlingsbeek Nederland
info@vivara.nl
0478-517960
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