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t.l

INLEIDING

Aanleiding

ln gemeente Weert wil een lokale ondernemer overgaan tot het ontwikkelen van een nieuw concept voor
buitenactiviteiten in de vorm van outdoor-activiteiten. De locatie betrefr het bestaande bosje tussen de Suffolkweg
en de Ringbaan-west, ten westen van de sportaccommodaties (tennisvereniging, voetbalclub en honkbalclub) van

Weert Noord.
ln het kader van de ontwikkeling van 'Open club Boshoven' heeft de gemeente de wens om aan de oostgrens van
het gebied waar de outdoor-activiteiten gepland zijn, een ontsluitingsweg voor langzaam verkeer aan te leggen als

verbinding tussen

het sportpark Boshoven en de

Suffolkweg. Daarnaast wordt mogelijk

een

extra

parkeervoorziening aangelegd.

Op vezoek van de gemeente Weert wordt in deze quickscan inzichtelijk gemaakt of door de

drie

geplande/gewenste ontwikkelingen negatieve effecten te veruvachten zijn op beschermde gebieden en soorten en
wordt aangegeven welke stappen doorlopen dienen te worden als natuun¡vaarden mogelijk in het geding komen.
De voorgenomen ontwikkeling wordt getoetst aan de Wet natuurbescherming en het gebiedsbeschermingsregime
van de Omgevingsverordening Limburg 2014. De locaties van deze drie ontwikkelingen (gebied voor de outdooractiviteiten, ontsluitingsweg en parkeerplaats) maken deel uit van het plangebied (zie figuur 1 en 4).

Figuur 1: Ligging plangebied (Limbury Atlas,2018).

1.2 Beschrijving plangebied

Het plangebied ligt tussen de Ringbaan-west, de Suffolkweg Zuid en het sportpark. Het plangebied bestaat voor
een deel uit een grasland dat als paardenwei in gebruik is. Het overige deel van het plangebied bestaat uit bos. Het
bos heeft zichtbare cultuurelementen, zoals een (doorgeschoten) beukenhaag die voorheen als perceelafscheiding
heeft gediend. De overige soorten in het terrein zijn waarschijnlijk spontaan gevestigd. Het gaat om een aantal

inheemse boomsoorten. Het bos is het best te karakteriseren als een 'vergeten' overhoek, waar in de afgelopen
jaren geen actief beheer is gevoerd (ten aanzien van houtproduclie of natuurfunctie). Naast de hoger opgaande
bomen is ook sprake van een goed ontwikkelde struiklaag metvooral Vlier. De dichte begroeiing bestaat uit bramen,
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Klimop en Bosrank, waardoor het perceel plaatselijk nauwelijks toegankelijk is. Open water ontbreekt in het gebied
ln onderstaande foto's wordt een impressie gegeven van het plangebied.

Figuur 2 - 3: lmpressie van het plangebied (zicht op bosje vanaf Ringbaan West, zicht naar westen vanaf paardenwei.)

1.3 Voorgenomen ontwikkeling

Het plangebied wordt ontwikkeld tot buitenrecreatieterrein, specifiek voor outdoor-activ¡teiten. lnitiatiefnemer heeft
aangegeven dat veel van de bomen behouden blijven, omdat deze goed binnen het concept passen. Desalniettemin

wordt een deel van de bomen geveld en wordt een deel van de struiklaag verwijderd om de toegankelijkheid van
het plangebied te verbeteren. Het groene karakter van het plangebied blijft behouden.
Aan de zuidkant gaat de gemeente mogelijk over tot de aanleg van een parkeerplaats op het huidige grasland en
wordt een ontsluitingsweg voor langzaam verkeer aangelegd (zie onderstaande figuur 4).
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Figuur 4: Wensbeeld'Open club Boshoven'.
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1.4 Opzet van de rapportage
De Nederlandse natuurbescherming kent twee aspecten: gebiedsbescherm¡ng en soortbescherming. ln hoofdstuk
2 en 3 worden respectievelijk de gebieds- en soortbescherming uitgewerkt. ln hoofdstuk 4 worden de conclusies
op een rij gezet en de eventueel noodzakelijke vervolgstappen beschreven. ln bijlage 1 wordt relevante
achtergrondinformatie op het gebied van natuurwotgeving cn boloid woorgcgcvon. ln bijlogo 2 zijn do gegovonc
van de NDFF Quickscanhulp opgenomen.
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2.'l lnleiding
ln dit hoofdstuk wordt per añivegingskader aangegeven of het plangebied deel uitmaakt van een beschermd gebied

en wordt inzichtelijk gemaakt of door de geplande ingreep een mogelijk negatieve invloed te verwachten is op
aanwezige beschermde gebieden in de omgeving.
Ten aanzien van gebiedsbescherming zijn twee añivegingskaders relevant:
Añ^/egingskader Wet Natuurbescherming (Natura 2000),

.
r

Añrvegingskader Structuurvisie lnfrastructuur en Ruimte (Nationaal Natuur Netwerk).
Bij onbekendheid met deze afrrvegingskaders wordt geadviseerd bijlage 1 eerst door te nemen.

2.2 Afwegingskader Wet natuurbescherm ¡ng

Het plangebied l¡gt n¡et in een Natura 2000 gebied (zie figuur 5). Het dichtstbij zijnde Natura 2000 is Weerter- &
Budelerbergen en Ringselven dat westelijk van het plangebied ligt op een afstand van 2,2 kilometer.

glcbi¡d

lTfTl

rvatura2000 sebied

Figuur 5: Ligging van het lietspad ten opzichte van Natura 2000 gebied Grensmaas (Limburg Atlas,2018).

Ten aanzien van Natura 2000 gebieden dient zekerheid geboden te worden omtrent het niet optreden van een
verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten, dan wel de verstoring van
soorten (de meest voorkomende storingsfactoren staan aangegeven in onderstaande tabel 1). Weerterbos is
aangewezen voor de habitattypen Zwakgebufferde vennen, Galigaanmoerassen, Hoogveenbossen en de
habitatrichtlijnsoorten Kamsalamander, Kleine modderkruiper, Boomleeuwerik, Nachtzwaluw en Roodborsttapuit.
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Tabel 1: Ovenicht storingsfactoren Weefter- en Budeleúergen & Ringselven
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Door de afstand tot het Natura 2000 gebied (circa 2,2 kilometer), de inrichting en het gebruik van het tussenliggende
gebied met stedelijke bebouwing en de aard van de ontwikkelingen (outdoor-activiteiten, aanleg weg voor langzaam
verkeer en de aanleg van een parkeervooziening) kunnen negatieve effecten op de kwalificerende soorten en/of
habitattypen op voorhand uitgesloten worden. Het opstellen van een nadere effectenanalyse/passende beoordeling
is niet nodig.

2.3 Afwegingskader Omgevingsverordening Provincie Limburg 2014

ln het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is door het Rijk vastgelegd dat de provincie
verantwoordelijk is voor de begrenzing van het Nationaal Natuur Netwerk (NNN). De begrenzing en bescherming
van het NNN is in Limburg als Goudgroene natuuzone vastgelegd in het POL2014 en de Omgevingsverordening
Limburg 2014, daarnaast genieten ook de Zilvergroene natuutzone en de Bronsgroene landschapszone een mate
van bescherming; bij aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken is de Beleidsregel Natuurcompensatie
van kracht.
Het plangebied ligt niet in de Goudgroene of Zilvergroene natuuzone of Bronsgroene landschapszone (zie figuur
6, volgende pagina). Er vindt geen aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken plaats, de Beleidsregel
Natuurcompensatie is niet van toepassing.
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Zilver, Brons

Goudgroene neluurzonÈ

Zilv*rgroene nãluur¿one
Bronsgroene landschapszûn*
Figuur 6: L¡gg¡ng plangebied ten opzichte van het Nationaal Natuur Netwerl</Landschapszones (Limburg Atlas, 2018).
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3.

ANALYSESOORTBESCHERMING

3.1 Inleiding
Ten aanzien van soortbescherming is de Wet natuurbêschêrmlng relêvant. Voor meêr lnformãtle over dlt äfi^/eglngskader wordt verwezen naar bijlage 1. ln de Wet natuurbescherming zijn drie beschermingsregimes vastgesteld:
1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn;

2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtijn ;
3. Beschermingsregime andere soorten (ook wel de Nationale lijst genoemd).
Daarnaast kan voor soorten een vrijstelling gelden bij ruimtelijke ontwikkelingen, bestendig beheer en onderhoud.
Deze vrijstellingslijst kan per provincie verschillend zijn. ùe iijsten per beschermingsregime en de vrijstellingslijsi
zijn opgenomen in bijlage l. ln de tabellen die opgenomen zijn in dit hoofdstuk zijn de soorten van de vrijstellingslijst
grijs weergegeven. Bij onbekendheid met de wettelijke kaders van de Wet natuurbescherming wordt geadviseerd
deze bijlage eerst door te nemen.
ln dit hoofdstuk wordt ondezocht of beschermde soorten ter hoogte van het plangebied en de omgeving daarvan
(kunnen) voorkomen. Daartoe zijn gegevens verzameld van de sites van de provincie Limburg en de Nationale
Databank Flora en Fauna (Quickscanhulp).

De natuurgegevens van de NDFF (zie bijlage 2) betreffen de gegevens in een straal van (ongeveer) 1 kilometer
van het plangebied; de waarnemingen uit de laatste vijf jaar worden in de tabel weergegevonl. Met betrekking tot
vogelgegevens geldt dat deze niet worden geselecteerd op type waarnemingen zoals 'waameming broedende
vogel of overtrekkend'. Het resultaat in de label geeft een overzicht van alle op het moment van opvragen
goedgekeurde actuele waarnemingen, dus ook losse waarnemingen (kort pleisterend, overtrekkend) in de NDFF.
Dit houdt in dat de informatie ten aanzien van beschermde broedvogels onvoldoende gedetailleerd is (een te
geringe informatiewaarde heeft) om concrete uitspraken te doen op basis van deze gegevensset over voorkomen
in het plangebied. De gegevens uit de dataset van de NDFF over vogels worden daarom in de quickscan buiten
beschouwing gelaten. Voor informatie over potentiële broedvogels zijn de natuurgegevens van de provincie
Limburg geraadpleegd en wordt een inschatting gemaakt op basis van het veldbezoek en expert judgement. Als
achtergrondinformatie is gebruikt gemaakt van de site waarneming.nl.
De gegevensset is samengesteld in februari 2018 en aangevuld met een oriënterend veldbezoek in deze maand.
De resultaten van het veldbezoek zijn in deze rapportage opgenomen, alhoewel in de winterperiode weinig
relevanle veldinformatie kan worden vezameld. ln het plangebied ontbreken gebouwen en/of opstallen.

3.2 Flora
Uit de vezamelde gegevensset is één beschermde soort bekend: Stijve wolfsmelk. De soort is zeer zeldzaam in
Nederland. Het bolwerk van de verspreiding ligt in het oostelijke deel van de Waal en aansluitend langs de lJssel
in Gelderland. De soort blijkt aanwezig in de wijk Vrakker buiten het plangebied en is mogelijk door een bewoner
aangeplant of als zaad meegevoerd.
Andere beschermde plantensoorten zijn niet bekend uit de laatste vijf jaar. Het bos oogt verruigd en heeft een
voedselrijke ondergrond getu¡ge de dichte begroeiing met bramen, Bosrank en Vlier. Het grasland is in gebruik als
paardenwei en het overhoekje aan de zuidwestelijke zijde bestaat uit een ongemaaid voedselrijk grasland. De
aanwezigheid van beschermde plantensoorten kon tijdens het veldbezoek op grond van het aangetroffen biotoop
en het gevoerde beheer worden uitgesloten. Nader ondezoek of een ontheffing voor planten is niet nodig.

1

ln de NDFF worden ook gegevens uit andere bronnen gei-mporteerd zoals gegevens van de NGO's en waameming.nl; updates

vinden halfiaarlijks plaats waardoor gegevens met enige vertraging beschikbaar kunnen komen ¡n de NDI-|-.
7
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3.3 Zoogdieren

ln onderstaande tabel 2 zijn waarnemingen opgenomen van zoogdieren in een straal van 1 kilometer rond het
plangebied in de laatste vijf jaar.
Tabel 2: Ovenicht van waargenomen sootten in een straal van

I

km rond het plangebied (bron: NDFF Quickscanhutp). Voor de

en

een

beheer

Beschermingsregime
Beschermde soort

Habitatrichtlij nsoort

Andere soorten

Bosmu¡s

X

Bunzing

X

Dwergmuis

X

.Eekhoorn

X

Ëgel

X

Haas

X

Huisspitsmuis

X

Koniln

X

Ree

X

**Steenmarter

X

Veldmuis

x

Vos

X

Wild zwiln

X

Bever

X

Gewone dwergvleermuis

X

Laatvlieger

X

Rosse vleermuis

X

*Vrijstelling geldt voor de maanden maaft,
april en juli t/m november.
"*Vrijstelling geldt van 15 augustus Um februari.

G

rondgebonden zoogdiercn

Het plangebied is gezien de oppervlakte en de ligging in de stad (begrensd door drukke wegen), alleen potentieel
geschikt als leefgebied voor de kleinere soorten uit tabel 2 (dus ongeschikt voor Vos, Wild zwijn en Bever). Tijdens

het veldbezoek werden geen nesten of sporen van Eekhoorn aangetroffen, wel werden van enkele algemene
soorten muizen en Mol verblijfsplaatsen gesignaleerd tijdens het veldbezoek. Voor deze soorten geldt een
vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Na de uitvoering van de werkzaamheden en herinrichting van het
plangebied, waarbij veel 'groen' wordt behouden, blijft het plangebied deel uitmaken van het leefgebied van de
aanwezige algemeen voorkomende zoogdieren.
Vleermuizen

Vaste rust- en verblijfplaatsen

Uit de omgeving zijn drie soorten vleermuizen bekend, waarvan Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger
karakteristieke gebouwbewoners zijn. Aangezien bebouwing ontbreekt binnen het plangebied is de aanwezigheid
van vaste rust- en verblijfsplaatsen van deze soorten uit te sluiten.
Rosse vleermuis is een typische boombewoner. Tijdens het veldbezoek werd vastgesteld dat bomen met holten,
zoals grotere spechtenholen of ingescheurde bomen, die dienst kunnen doen als vaste rust- en/of verblijfsplaats
voor Rosse vleermuis of andere boombewonende soorten vleermuizen, ontbreken. Er gaan geen vaste rust- en/of
verblijfsplaatsen voor vleermuizen verloren.
Foerageergebied, vlieg- en m¡gratieroutes
ln het plangebied zijn geen grote doorgaande structuren aanwezig anders dan de lokale groene structuren die zeer

waarschijnlijk deel uitmaken van het foerageergebied van Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger (de 'stadse
soorten'). Vlieg- of migratieroutes zijn niet aanwezig. Door het behoud van een groot aantal van de bomen en

I
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groene structuren blijft het plangebied geschikt als foerageergebied tijdens de uitvoering van de ruimtelijke
ontwikkeling en na ingebruikname van het outdoor-activiteitenterrein. Mogelijk wordt langs de nieuwe
ontsluitingsweg voor langzaam verkeer en de parkeervoorziening verlichting geplaatst. Ten opzichte van de huidige
situatie betekent dit een geringe toename van verlichting. ln het sportpark, de sportvelden en langs de Ringbaan

west en Suffolkweg Tllid is al op grote schaal verlichting aanwezig en het effect op foeragerende vleermuizen bij
de nieuwe ontsluiting en parkeerplaats is naar verwachting nthtl.
Geconcludeerd wordt dat door de werkzaamheden én de nieuwe inrichting en het gebruik daarvan geen wezenlijke
effecten optreden op de functie van foerageergebied voor vleermuizen. Nader ondezoek is niet nodig of
vervolgstappen zijn niet nodig.

3.4 Vogels

ln de Wet

natuurbescherming

zijn verbodsbepalingen opgenomen met betrekking tot vogels in

het

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. ln grote lijnen komen deze verbodsbepalingen op het volgende neer:
het is verboden vogcls tc dodcn oftc vangcn,
het is verboden in gebruik zijnde nesten en rustplaatsen te beschadigen of weg te nemen,

-

het is verboden eieren te beschadigen, te rapen of onder zich te hebben,

het is verboden vogels te storen behalve als de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van

instandhouding van de desbetreffende soort.
Een ontheffing of vrijstelling is mogelijk orrrjer bepaakle vuurwaarderr (zie ook bijlage 1).

Jaarrond besche¡mde nesten

Nesten van een aantal soorten zijn jaarrond beschermd; ook de functionele omgeving van deze jaarrond
beschermde nesten is beschermd. Storing met als gevolg het (tijdelijk) verlaten van een jaarrond beschermd nest
wordt eveneens beschouwd als vernielen van het nest als daardoor het broedsucces vermindert. De lijst van

soorten met een jaarrond beschermd nest is hieronder opgenomen:
Tabel 3: Lijst jaanond beschermde vogelnesten (Beleidsregel passreve soorfenbescherming Limburg, 2017)

cateqorie

Soort
Boerenzwaluw

2

categorie

Soort

Huiszwaluw

2

Roek

1

Slechtvalk

2

Steenuil

1

Soort

Cateqor¡e

Boomvalk

3

Kerkuil

,|

Bosuil

2

Oehoe

I

Gierzwaluw

2

Ooievaar

2

Torenvalk

3

Grote qele kwikstaart

2

Ransuil

3

Wespendief

3

Havik

3

Raaf

3

Zwarte wouw

3

Huismus

2

Rode wouw

3

Categorie

1:

Categor¡e 2:

Jaanond gebruikte nesten (ook buiten broedseizoen gebruik van de nestplaats).

Zeer ptaatstrouwe broedvogels

of

soo¡ten die afhankelijk z¡jn van bebouwing Deze soorten broeden elk

broedseizoen op dezelfde plaats en zijn daarin zeer conservatief. De fysieke voorwaarden voor de nestplaats ziin
vaak zeer specìfiek en limitatief beschikbaar
Categorie 3:

Plaatstrouwe vogels dìe ieder jaar terugkeren naar specifiek nest omdat ze niet of nauwelijks in staat ziin om zelf
een nest te bouwen. Deze sooften zijn niet ¡n staat een geheel eigen nest te bouwen en maken gebruik van oude
kraa¡ennesten of nesten waar zij eerder gebroed hebben. Of ze bouwen een nieuw nest op het oude nest van het
voorgaande jaar en zijn extra lçwetsbaar voor verstoring. Hier vallen ook roofuagels onder die zich sinds kort aan
het vestigen zijn in de provincie waarvan de staat van instandhouding nog veffe van gunstig van is.

Sooften waarbij getoetst moet worden of voldoende functioneel leefgebied aanwezig blijfr
Voor de soofen in onderstaande tabel dient te worden vastgesteld dat er voldoende alternatieve leefomgeving in
de omgeving aanwez¡g is voor de soort om zich te kunnen vestigen. ln dat geval geldt geen jaarronde bescherming
van het nest. Als er onvoldoende alternatieve leefomgeving aanwezig is, geldt wel een jaarronde bescherming.
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Tabel 4: Soorfen waaNan het nest jaanond beschermd is als er onvoldoende alternatieve leefomgev¡ng ¡n de omgeving aanwezig

is voor de sooft om zich te kunnen

2017).

Biieneter

Grauwe klauwier

Kwartelkoning

Blauwe reiger

Grutto

Buizerd

lJsvoqel
Kramsvogel

Draaihals

Roerdomp

Wulp

Oevezwaluw

Sperwer

Zomertortel

Paapje

Spotvogel

Zwarte specht

R¡ngmus

Visdief

Nesten van plaatstrouwe vogels die over voldoende flexibiliteit beschikken om zich elders te vestrþen indien de

Categorie 4:

nestplaats verloren gaat. Ze zijn dusdanig kwetsbaar dat de functionaliteit niet in het geding mag komen. lndien

de omgeving van de bekende nesúp/aafs vemietigd wordt moet worden bepaald of er voldoende functionaliteit
behouden blijft.

Nesten van andere soorten zijn buiten het gebruik voor de voortplanting n¡et beschermd. Voor kunstmatige
nestgelegenheid geldt dat deze verplaatst mogen worden als de functionaliteit effectief behouden blijft ondanks de
verplaatslng.
Soorten in het plangebied

ln 2017 is door de provincie Limburg in de omgeving van het plangebied een broedvogelkarter¡ng uitgevoerd naar

zeldzame

en schaarse broedvogels. Hierbij werden Boomkruiper en Ekster als broedvogel

vastgesteld.

Broedvogels met jaarrond beschermde nesten werden niet aangetroffen in het plangebied of het kílometerhok
waarvan het plangebied deel uitmaakt. Tijdens het veldbezoek bleek eveneens dat jaarrond beschermde nesten in
het gebied ontbreken.

Wel kunnen over¡ge, algemeen voorkomende broedvogels zich vestigen in de aanwezige bomen en struweel. Met
deze broedvogels dient rekening te worden gehouden aangezien alle broedende vogels en in gebruik zijnde nesten
strikt beschermd zijn tijdens de broedperiode en zo lang de jongen afhankelijk zijn van het nest. Verstorende
werkzaamheden, zoals kap van bomen en het verwijderen van struweel, dienen daarom buiten de broedtijd
uitgevoerd te worden. Nader onderzoek of ontheffing voor vogels is niet nodig als bovenstaande mitigerende
maatregel genomen wordt.

3.5 Amfibieën
ln onderstaande tabel 5 zijn waarnemingen opgenomen van beschermde soorten in een straal van 1 km rond het
plangebied in de laatste vijf jaar (zie tabel).
Tabel 5: Overzicht van waargenomen sooften in een straal van 1 km rond het plangebied (bron: NDFF Quickscanhulp). Voor de

sooften

een

en

Beschermingsregime
Beschermde soort

Habitatrichtliinsoort

Andere soorten

Alpenwatersalamander

x

Bastaardkikker

X

iiil.¡tr:¿;<ri;i..:lr

X

û¿'¡,ii!:r

X

l1ie;,

ì*

p.r{"i

)1i;la:r

:ii¡l::lt ti,:¡iJ*r

X

Kamsalamander

X

Poelkikker

X

ln het plangebied ontbreken geschikte voortplantingswateren voor amfibieën. Voor de algemeen voorkomende
soorten (grijs weergegeven in tabel 5) is geschikt overwinteringsbiotoop aanwezig en kunnen schuilplaatsen
aanwezig zijn aanwezig onder dood hout en plaatselijk onder dicht (braam)struweel. Voor deze soorten geldt een
vrijstelling bij ruimtelijke ingrepen.
De aanwezigheid van Kamsalamander en Poelkikker kan worden uitgesloten op grond van het aangetroffen
biotoop. Populaties van beide soorten zijn bekend ten noorden van de wijk Boshoven (ten noorden van de
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Schaapsdijk en in het Vlasven). Op grond van het tussenliggende gebied (woonwijk, druk wegenstelsel, de
ongeschiktheid als leefgebied van stedelijk gebied en de añ,vezigheid van open water in het plangebied) kunnen
populaties in het plangebied worden uitgesloten. Nader onderzoek of een ontheffing voor amflbieën is niet nodig.

3.6 Reptielen
ln onderstaande tabel 6 is één beschermde soort opgenomen uit de afgelopen vijf jaar in een straal van 1 km
rond het plangebied (zie tabel).
Tabel 6: Overzicht van

soorten in een straal van

1 km rond

het

Bescherminqsreqime
Habitatrichtlijnsoort

Beschermde soort

Andere soorten
X

'Levendbare¡rde haqedis

* Maanden van vrijstelling:15 augustus tot en met 15 oktober

Het plangebied is matig geschikt als leefgebied voor Levendbarende hagedis. Aanwezigheid is echter zeer
onwaarschijnlijk aangezien waarnemingen van deze soort beperkt zijn tot de natuurgebieden rond Weert. Nader
ondezoek of een ontheffing voor reptielen is niet nodig.

3.7 Vissen
Op het tracé ontbreekt open water. Nader ondezoek of een ontheffing voor vissen is niet nodig.

3.8 Overige beschermde sooden

ln onderstaande tabel 7 zijn waarnemingen opgenomen van overige soorten in een straal van 1 km rond het
plangebied in de laatste vijÍ jaar (zie tabel).
Tabel 7: Overzicht van

sooñen

Beschermde soort

Andere soorten

Kleine iisvoqelvlinder

X

Bosbeekjuffer

X

Van de Kleine ijsvogelvlinder is een grote populatie aanwezig in het Weerterbos oostelijk van de A2 en een kle¡nere

in het zuidwestelijk gelegen Kempenbroek. Van deze populaties worden incidenteel zwervende
exemplaren buiten de bekende vliegplaatsen waargenomen, tot in het centrum van Weert. Buiten Weerterbos en
populatie

Kempenbroek zijn echter geen populaties bekend.
Geschikt voorplantingswater voor Bosbeekjuffer (beken en snelstromende wateren) ontbreekt in het plangebied.
Overige beschermde soorten zijn op basis van biotoop, historische informatie en verspreid¡ng niet te verwachten.
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CONCLUSTES

4.1 Conclusies gebiedsbescherming
Natura 2000
Het plangebied ligt niet in een Natura 2000 gebied. Het dichtstbij zijnde Natura 2000 Weerter- en Budelerbergen &
Ringselven ligt op een afstand van circa 2,2 kilometer. Door de inrichting en het gebruik van het tussenliggende

gebied met stedelijke bebouwing en de aard van de ontwikkelingen (inrichting plangebied, aanleg weg voor
langzaam verkeer en de aanleg van een parkeervoorziening) kunnen negatieve effecten op de kwalificerende

soorten en/of habitattypen

op

voorhand uitgesloten worden.

Het

opstellen

van een

nadere

effectenanalyse/passende beoordeling is niet nodig.
Omgevingsverordening Limburg
Het plangebied ligt niet in de Goudgroene of Zilvergroene natuurzone of Bronsgroene landschapszone. Aantasting
van wezenlijke waarden en kenmerken is niet aan de orde, de Beleidsregel Natuurcompensatie treedt niet in
werking.

4.2 Conclusies soortbescherm

o

in

g

Het plangebied maakt deel uit van het leefgebied van enkele beschermde diersoorten. Voor de meeste soorlen

geldt dat door de voorgenomen werkzaamheden geen verbodsbepalingen zoals bedoeld in de Wet
natuurbescherming worden overtreden. Voor enkele algemenere soorten geldt een vrijstelling ingeval van
ruimtelijke ontwikkelingen. Hiervoor geldt wel de zorgplicht (zie hierna).
Soorten waarvoor wel extra aandacht nodig is, zijn opgenomen in onderstaande tabel.

.

Tabel 8: Soorten waaruoor nader aandacht
Soort

Mitigerende maatregel

Broedvogels (alle)

De

,s.

Ontheffing nodig

werkzaamheden díenen buiten

uitgevoerd

te

worden

of

de

voorafgaand

broedtijd

aan

het

lndien een van deze maatregelen
wordt genomen, zodat broedgevallen

broedseizoen dient het plangebied te worden vr¡jgemaakt

en nesten niet kunnen worden

van begroeiing (struweel) zodat vestiging

verstoord, is geen nader onderzoek of

van

broedvogels niet mogelijk is.

ontheff¡ng voor vogels nodig.

a

Bij het onverhoopt toch aantreffen van beschermde planten- of diersoorten waarvoor geen vrijstelling geldt,
dient alsnog contact opgenomen te worden met een ecoloog om benodigde vervolgstappen te bespreken.

a

Te allen tijde geldt de zorgplicht2. Eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of

nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroozaakt, is verplicht dergelijk handelen
achtenarege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd.

2

De zorgplichf ls a/s een open norm geformuleerd in het eerste lid van aftiket 1.11 Wet natuurbescherm¡ng. tn het
tweede lid wordt de zorgplicht nader geconcretiseerd door te bepalen dat deze plicht inhoudt dat een ieder die weet
of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroozaakt
voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:
dergelijke handelingen achteruvege laat, dan wel,
indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatrcgelen treft om die

1.
2.
3.

gevolgen te voo¡komen, of
voor zover die gevolgen niet kunnen worden vootkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.
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Bij de ontwikkel¡ng van het plangebied kan rekening worden gehouden met een natuurvr¡endelijke inrichting.
De volgende maatregelen zijn eenvoudig te nemen:
Hout op rillen. Snoeihoul kan op wallen worden gelegd aan de randen van het terrein of als afscheiding
lussen bepaalde delen. Deze takkenrillen worden veel gebruikt als broedlocatie voor zangvogels,
schuilgelegenheid voor kleine zoogdieren en amf¡bieën en b¡edt plaats aan diverse soorten planten

o

o

insecten. De rillen behoeven geen act¡ef beheer. Nieuw snoeihout kan weer op de rillen worden geplaatst.
Ontwikkeling bloemrijke graslandjes. Bloemrijke graslandjes kunnen mogelijk worden ontwikkeld aan de
randen van het terrein. Overwogen kan worden een deel in te zaaien met een natuurlijk grasland mengsel.
De bloemen bieden een fraai zicht in voorjaar en zomer en zijn van grote betekenis voor tal van insecten
(vlinders, bijen etc). Het beheer dient te bestaan uit het een- of twee keer per jaar maaien en afuoeren van

het grasland. Bij voorkeur blijft een kleine oppervlakte bij iedere maaibeurt ongemaaid. Hier kunnen

o
o

insecten in oven¡¡interen of hun ontwikkeling doormaken.
Aanleg van een poel. Een poel biedt vestigingsmogelijkheden voor watergebonden planten en dieren. De
vestiging van de algemeen voorkomende amfìbieën en libellen zal snel plaatsvinden. Actief beheer is niet
nodig, afhankelijk van cle hlaclval kan de poel een keer per tten ¡aar worden geschoond.

Aanleg 'groene' parkeerplaats. ln geval van de aanleg van de parkeerplaats wordt bij voorkeur
halfuerharding of open betontegels gebruikt. Op deze manier ontstaat een 'groen' (en hemelwater
doorlatend) parkeerterrein, waar ook verschillende algemene wilde planten zoals klavers, zich kunnen
vestigen. De wilde planten hebben weer een functie voor tal van insecten. Het beheer kan (afhankelijk van
dc intcnsiteit van gebruik van het parkeerterrein) bootaan uit onkolo malen per jaar maaien en afuooren.

a

Steeds meer wordt duidelijk dat verlichting negatieve effecten heefr op dieren3. Om verlichtingseffecten te
minimaliseren wordt geadviseerd gebruik te maken van afgeschermde armaturen zodat het licht zoveel
mogelijk daar schijnt waar nodig en/of gebruik te maken van 'light-on-demand' en het licht in nachtelijke uren
uit te laten.

3 Drverse bronnen, onder meer: Ecotogicat Consequences of Attificial Night Lighting Catherine Rich and Travis Longcore,
Eds.lsland, Washington, DC, 2005.
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Bijlage

I

Achtergronden Wet natuurbeschermin g

Wet Natuurbescherming

Soorten van de Vogelrichtlijn. Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoelt in
artikel 1 van de Vogelrichtlijn). Vooralsnog is onbekend hoe wordt omgegaan met jaarrond beschermde
vogelnesten (zoals het eerdere beschermingsregime van de Flora- en faunawet). Geen lijst opgenomen.
Soorten van de Habitatrichtlijn. Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage lV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en
ll van het Verdrag van Bern en Bijlage ll van het VerCrag van Bonn. ln Ce Bijlagen .¿an de Verdragen van Bern en
Bonn worden ook vogels genoemd.
Nationaal aangewezen (overige soorten). Dit zijn soorten genoemd in de bijlage van de Wel natuurbescherming.
Het gaat om dc bcschcrming van in nationaal opzicht te bcschermen soorten, die zijn genoemd op de Vogel- of
Habitatrichtlijn (art. 3.10 - 3.11 Wet natuurbescherming). Reden voor de bescherming is de maatschappelijke
overtuiging dat deze dieren bescherming behoeven. Andere in de bijlage opgenomen soorten worden om
ecologische redenen beschermd.
De wet vooziet in ruime mogelijkhederr voor hel verle¡ren van vrijstellirrgerr, ook voor vogels en strikl besclterntde
soorten. Deze vrijstellingen dienen steeds bij verordening door provinciale slaten te worden verleend. Bij het
verlenen van de vrijstelling moet aan dezelfde voorwaarden worden voldaan als bij het verlenen van een ontheffing.

Wet Natuurbescherming ontheffing/vrijstellin g
Voqelrichtliin
Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:
a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing;
b. zij is nodig:

¡
.
¡
¡
¡
¡

1". in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;
2". in het belang van de veiligheid van het luçhtverkeer;
3'. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;
4". ter bescherming van flora of fauna;
5'. voor onderzoek of ondenruijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee samenhangende
teelt, of

6". om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels in
kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan;
c. de maatregelen leiden niet lot verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende soort.
Habitatrichtliin
Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:
a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing;
b. zij is nodig:

¡

1'. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van

¡

2". ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden,

¡

3". in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot

de natuurlijke habitats;
wateren of andere vormen van eigendom;
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het
milieu wezenlijke gunstige effecten;

¡
¡

4'. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe benodigde
kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of

5". om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen
bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de

aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of
vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich te
hebben;

c.

erwordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Overiqe soorten
Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden,
bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b,
de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:

.

¡
o
¡
¡
¡
r
¡

a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop
volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
b. ter voorkom¡ng van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen,
industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;
c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in
het omringende gebied veelvuldig veroozaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het
gebied waarin de dieren zich bevinden;
d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelrjke kwaliteiten van een bepaald gebied,

of
h. in het algemeen belang.

3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis,

de
huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende
zaken bevinden.

HABITATRICHTLIJN

Zooqdieren
Baardvleermuis

Mvotis mvstacinus

Kleine hoefiizerneus

Rhinolophus hipposideros

Bechstein's vleermuis

Mvotis bechsteinnii

Laatvlieqer

Epfeslcus serofrnus

Bever

Castor tiber

Lynx

Lvnx lvnx

Bosvleermuis

Nvctalus leisleri

Meervleermuis

Mvotis dasvcneme

Brandt's vleermuis

Mvotis brandtii

Moosvleermuis

B a rb a

Bruinvis

Phocoena ohocoena

Nathusius' vleermuis

Pipistrellus nathusii

Euraziatische lvnx

Lvnx lvnx

Noordse woelmuis

Microtus oeconomus

Franiestaart

Mvotis nattereri

Otter

Lutra lutra

Gewone dolfiin

Delphinus delphis

Rosse vleermuis

Nvctalus noctula

Gewone dwerqvleermuis

P

Tuimelaar

Tursiops truncatus

Plecatus auritus

Tweeklerrrige vleerm¡¡is

Vespeñilio murinus

Hazelmuis

M u scard i n u s ave I I an a ri us

Vale vleermuis

Mvotis mvotis

lnoekorven vleermuis

Mvot¡s emarainatus

Wilde kat

Felrs si/vesfns

Kleine dwerovleermuis

Pipistrellus pvqmaeus

Wolf

Canus Iupus

Boomkikker

Hvla arborea

Muurhaqedis

Podarcis muralis

Gcelbuikvuuroad

Bombina varieqata

Poelkikker

Rana iessonae
Bufo calamita

Gewone
qrootoorvleermu¡s

¡D¡

stre I Ius oioistre ll u s

ste ll a b arb a ste I I u s

Reptielen en amf¡bieën

Gladde slano

Coronella austiacus

Ruqstreeppad

Heikikker

Rana arvalis

Vroedmeestemad

Alvtes obstreticans

Kamsalamander

Triturus cristatus

Zandhaqedis

Lacerta aoilis

Knoflookpad

Pelobates fuscus

Maculinea nausithous

Tiimblauwtie

Maculinea arion

Grote vuurvl¡nder

Lvcaena dispar

Zilverstreeohooibeestie

Coenonvmpha hero

Pimpernelblauwtie

Maatilinea tclcius

Daovlinders
Donker oimoernelblauwtie

Nechtvhnders
Teu nisbloemoiilstaart

Proserpinus prosemina

Libellen
Bronslibel

Oxvoastra curtisii

Noordse winteriuffer

Svmpecma paedisca

Gaffellibel

Oohiooomphus cecilia

Oosteliike witsnuitlibel

Leuconhinia

Gevlekte witsnuitlibel

Le u co nh i n i a pe cto ral i s

Rivierrombout

Stvlurus flavioes

Groene olazenmaker

Aeshna

Sierliike witsn uitlibel

Leuconhinia caudalis

Co n e oo n u s oxv rrh v n c h us

Steur

Acipenser sturio

Driivende weterweeobree

Luronìum natans

Kruipend moerasscherm

Apium repens

Groenknolorchis

Liparis loeselii

Zomerschroeforch is

Soiranthes aestivalis

Dytiscus laflssrtnus

Heldenbok

Cerambyt< cerdo

Graphoderus bilineatus

Juchtleerkever

Osmoderma eremita

Unio crassus

Platte schiifhoren

Anisus vorticulus

viidis

Vissen
Houtinq

Vaatplanten

Kevers
Brede
oeelrandwate rroofkever
Gestreepte waterroofkever

Weekdieren
Bataafse stroommossel

NATIONAAL
Planten
Blaasvaren

Cvstopteris fraqilis

Kleine wolfsmelk

Groensteel

Asolenium viride

Kluwenklokie

Campanula alomerata

Schubvaren

Ceterach officinarum

Knollathyrus

Lathvrus linifolius

Akkerboterbloem

Ranunculus arvensis

Knolspirea

Filioendula vuloaris

Akkerdoornzaad

ïon7ls arvensrs

Korensla

Arnoser¡s m¡nima

Akkerooentroost

Odontites vernus

Kranskan¡iii

Carum verticillatum

Beklierde ooentroost

Euohrasia rostkoviana

Kruiotiim

Thvmus praecox

Berooamander

Teucrium montanum

Lanoe zonnedauw

Drosera lonoifolia

Berqnachtorchis

Platanthera montana

Liooende ereoriis

Veronica þrostrata

Blauw quichelheil

Anaqallis arvensrs

Moerasqamander

Teucium scord¡um

Bokkenorchis

Himantoqlossum hircinum

Muurbloem

Ervsimum cheiri

Bosboterbloem

Ranunculus oolvanthemos

Naakte lathvrus

Lathyrus aphaca

Bosdravik

Bromopsis ramosa

Naaldenkervel

Sca nd ix oecte n -ve ne ri s

Pillscheelkelk

Arabis hirsuta

Brave hendrik

Chenopodium

bonus-

henricus
pl atv p hv I I o s

Euphorbia exioua

Brede wolfsmelk

E u ph orb i a

Roooelelie

Lilium bulbiferum

Breed wolfeoras

Eriophorum latifolium

Rood peperboomoie

Daphne mezereum

Bruinrode wesoenorchis

Epipactis atrorubens

Rozenkransie

Antennaria dioica

Dennenorchis

Goodvera reoens

Ruw oarelzaad

Lithospermum arvense

Dreps

Bromus secal¡nus

Schemkruid

Asoeruoo orocumbens

Echte qamander

Teucrium chamaedrys

Schubzeooe

Carex leo¡docarDa

Franieqentiaan

Gentianella ciliata

Smalle raai

Ga/eopsrs

Geeloroene wesoenorchis

Epipactis muelleri

Spits havikskruid

Hieracium lactucella

Geolooide vrouwenmantel

Alchemilla subcrenata

Steenbraam

Rubus saxatilis

Getande veldsla

Valerianella dentata

Stiive wolfsmelk

Euohorbia stricta

Gevlekt zonneroosie

Tuberaria outtata

Stofzaad

Monotropa hvoopitvs

Glad biqqenkruid

Hvpochaeris qlabra

Tenqere distel

Carduus tenuiflorus

Gladde zeooe

earex laev¡qata

ïenqere veldmuur

Minua¡tia hvbrida

Groene nachtorchis

Coeloolossum viride

Trosoamander

Teucrium botrys

Groot spieoelklokie

Leoousia soeculum-veneris

Veenbloembies

Sche uc h ze ri a

Grote bosaardbei

Fraqaria moschata

Mieqenorchis

Onhrvs insectifera

Grote leeuwenklauw

Aphanes arvensrb

Vroeoe ereoriis

Veronica praecox

Honinqorchis

Herminium monorchis

Wilde ridderspoor

Consolida reoalis

Kalkboterbloem

Ranunculus polvanthemos

Wilde averuit

A¡temisia campestris

Kalketrio

Centaurea calcitraoa

Wilde weit

Melampvrum aruense

Karthuizeranier

Dianthus cañhusianorum

Wolfskers

Atrooa bella-donna

Karwiisalie

Selinum cav¡folia

Zandwolfsmelk

Euohorbia seouieriana

Kleine ereoriis

Veronica verna

Zinkviooltie

Viola lutea subsl. calamìnarÌa

Kleine schorseneer

Scorzonera humilis

Zweedse kornoelie

Cornus suecica

a

nq u st¡fol i a

o a Iu

stri s

Kevers
Vieoend hert

Lucanus ceruus

Libellen
o lton i i

Beekrombout

GomDhus vuloatìssimus

Gewone bronlibel

Co rd u I e q a ste r

Bosbeekiuffer

Calootetvx virao

Hoooveenolanslibel

Somatochlora arctica

Donkere wateriuffer

Coenaqrion armatum

Kemoense heidelibel

Sv m oetru m de n re ssi u sc u I u m

Gevlekte qlanslibel

So m atoch lo ra fl av o m ac u I ata

Soeerwateriuffer

Coenaoion hastulatum

b

Daovlinders
Aardbeivlinder
Bosoarelmoervlinder

Pvrous malvae

Kleine heivlinder

HiþÞarchia stat¡l¡nus

Melitaea athalia

Kleine iisvoqelvlinder

Limenitis camilla

Bruln dlkkoþle

Erynnls taqes

Kommavlinder

Hesoe¡ia connna

Bruine eikenpaqe

Satvrium ilic¡s

Sleedoornoaoe

Thecla betulae

Duinoarelmoervlinder

Arovnnis niobe

Soieoeldikkooie

Heteropterus morþheus

Gentiaanblauwtie

Maculinea alcon

Veenbesblaulvtie

Plebeius optilete

Grote parelmoervlinder

Arqvnnls aqlala

Veenbesparelmoervllnder

Boloria aouilonarìs

Grote vos

Nvmohalis oolvchloros

Veenhooibeestie

Coenonvmoha tullia

Grote weerschiinvlinder

ADatura ¡r¡sl

Veldoarelmoervlinder

Melitaea cinxia

leoenoaoe

Satvrium w-album

Zilveren meân

Boloria selene

Kreeftachtiqen
Europese rivierkreeft

Asfacus asfacus

Vissen
Beekdonderoad

Cottus rhenanus

Gestiooelde alver

A lb u mo ide

Beekorik

Lamoetra planeri

Grote modderkruiper

Mrsqumus foss/is

s

Elrits

Phoxinus phoxinus

Kwabaal

Lota lota

Mcsotriton alncstris

Mccrkikkcr

Rana ridibunda

b ip u nctatu

s

Amfibieën
AlDenwetersâlemandcr
Bruine kikker

Rana temporaria

Middelste oroene kikker

Pelophvlax kl. esculentus

Gewone oad

Bufo bufo

Vinpootsalamander

Li ssotrito n

Kleine watersalamander

Lrssofnfon vuløaris

Vuursalamander

Salamandra salamandra

Adder

Vipera berus ssp. berus

Levendbarende haqedis

Zootoca vivípara

Hazelworm

Anouis fraoilis

Rinoslano

Natrix natrix

Aardmuis

Microtus âdresfrs

Koniin

Oructolaous cuniculus

tsoommerter

Maftes martes

Molmuis

A¡vicola scherman

Bosmu¡s

Aoodemus svlvaticus

Onderqrondse woelmuis

Pitvmvs subterraneus

Bunzinq

Mustela putorius

Ree

Capreolus capreolus

Damhert

Dama dama

Rosse woelmuis

Cl eth r¡o n o mv s o I a re o I u s

Das

Meles meles

Steenmarter

Martes foina

Dweromuis

Micromvs m¡nutus

Tweekleurioe bossoitsmuis

Sorex coronatus

DwerosDitsmuis

Sorex minutus

Veldmuis

Microtus arualis

Edelhert

Cervus elaphus

Veldspitsmuis

Crocidura leucodon

Eekhoorn

Sciurus vulqaris

Vos

VulDes vulDes

Eqel

Erinaceus euroDeus

WetersD¡tsmu¡s

Neomvs fodiens

Eikelmuis

Eliomvs ouercinus

Wezel

Mustela nivalis

h e Iv eticu

s

Reptielen

Zooqdieren

Gewone bossoitsmuis

Sorex araneus

Wild zwiin

Sus scrofa

Grote bosmuis

Apodemus flavicollis

Woelrat

Arvicola ferresfns

Haas

Lepus europeus

Gewone zeehond

Phoca vitulina

Hermeliin

Mustela erminea

Criize zeehond

Halichoarus orvous

Huisspitsmuis

Crocidura russula
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ll zorgplicht, gehele jaar of vrijstelling in de

Nederlandse naam

Periode

Bruine kikker

Gehele iaar

Haas

Gehele iaar

Gewone pad

Gehele iaar

Hermeliin

Gehele iaar

Nederlandse naam

Periode

Kleine watersalamander

Gehele iaar

Huisspitsmuis

Gehele iaar

Meerkikker

Gehele iaar

Koniin

Gehele iaar

Middelste oroene kikker

Gehele iaar

Onderorondse woelmuis

Gehele iaar

Hazelworm

juli, augustus en september

Molmuis

Gehele iaar

Levendbarende haqedis

15 auo

Ree

Gehele iaar

Aardmuis

Gehele iaar

Rosse woelmuis

Gehele iaar

Bosmuis

Gehele jaar

Steenmarter

I 5 aug Um februari

Bunzinq

Gehele jaar

Tweekleurioe bossoítsmuis

Gehele iaar

Dwerqmuis

Gehele jaar

Veldmuis

Gehele iaar

Dwerqspitsmuis

Gehele iaar

Vos

Gehele iaar

Eekhoorn

maart. april en iuli Um nov

Wezel

Gehele iaar

Eqel

Gehele jaar

Woelrat

Gehele iaar

Gewone bossoitsmuis

Gehele iaar

lm

15 oktober
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Artikel 3.8.3 Vrijstelling ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer of onderhoud
'l

.

2.
3.
4.

ln aña/jking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, onder a en b, van de Wet natuurbescherming is het
aan eenieder toegestaan om de in bijlage ll bij dit artikel aangewezen soorten te vangen en hun vaste
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen.
De soorten bedoeld ¡n het eerste lid mogen worden gevangen met behulp van schepnetten, schermen,
vangemmers, vangkooien en kastvallen.
Het vangen van dieren, bedoeld in het eerste lid, is slechts toegestaan wanneer het niet redelijkerwijs mogelijk
is om de dieren te verdríjven van de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden
De in het eerste lid genoemde vrijstellingen gelden ten behoeve van de volgende belangen:
a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop
volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
b. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;

c. in het kader van
d.

bestendig beheer

of

onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald

gebied.

5.

De vrijstellingen gelden gedurende de periode genoemd in bijlage ll bij de betreffende soort.

Achterg rond beschermin g Nationaal natu u r netwerk
Bescherming Nationaal natuur netwerk
Structuurvisle lnfrâstructuur ën Rulmte
De visie van het rijk op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland wordt weergegeven in de Struc'tuurvisie lnfra en Ruimte.

ln deze visie wordt duidelijk welke waarden overal tenminste gegarandeerd worden (de basiskwaliteit) en voor welke
ruimtel¡¡ke structuren het rük een grotere verantwoordelijkheid heeft. Daar streeft het r¡¡k naar meer dan basiskwaliteit. Voor
natuur en landschap wordt gestreefd naar de ontw¡kkeling van een netwerk van VHR-gebieden, het NNN en ecologische

verbindingen. Voor gebieden met een beschermde status geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlilke
kenmerken en waarden en een 'nee, tenzij'- regime. ingrepen in of in de onmiddellijke nabijheid van deze gebieden
worden niet toegestaan indien wezenlijke kenmerken, waarden of nagestreefde nãtuurontwikkeling worden aangetast.
lndien de ruimtelijke ontwikkeling na toets¡ng via het añ,vegingskaderdoorgaat, kan natuurcompensatie noodzakelijkziin.
Van compensatie is pas sprake indien na mitigatie (verzachtende maatregelen) nog sprake is van negatieve effecten. Het
alwegrngskader van de Nota Ruimte is verfijnd in provinciale regelgevlng.

Als een ingreep in het NNN onvermijdelijk is, geldt dat mitigerende maatregelen genomen moeten worden. lndien de
mitigatie niet volstaat, moet voor het resterende effect worden gecompenseerd. Bij compensatie gelden de voonñ/aarden
dat:

e
.
¡

gêên nettoverlies aan natuurwaarden (areaal, kwal¡te¡t en samenhang) optreedt,
componsatie aansluitend of in de directe omgeving van het gebied ls (duuzaamheid),
indien kwalitatief gelijkwaardige compensatie aansluitend of nabij de plaats van ingreep niet mogelijk is compensatie
op een andere locatie moet plaatsvinden,

.
o

indien op een andere locatie compensatie niet mogelijk is, financieel moet worden gecompenseerd,
het tijdstip van besluit over de geplande ingreep tevens tijdstip van besluit is over de aard, de wijze, het tijdstip van
mitigat¡e en het tiidstip van compensatie.

Provinciale beschermino
Zie stroomschema volgende pagina.
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