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1.       INLEIDING  

In het kader van Platteland in Ontwikkeling (PIO) Weerterland wordt getracht om natuurgebied 

het Wijffelterbroek in oude glorie te herstellen. Het Wijffelterbroek is een van oorsprong nat 

broekbos. Het gebied is verdroogd door de aanleg van diepe ontwateringsgreppels als de Raam 

en de Vetpeel. Door een deel van deze watergangen te dempen en ten behoeve van de 

landbouw nieuwe watergangen elders aan te leggen wordt getracht om zowel de natuur als de 

landbouw te stimuleren. Trekker van het project is Natuurmonumenten. 
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2.      WET NATUURBESCHERMING 

Sinds 1 januari 2017 is de  Wet Natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt drie wetten, 

namelijk de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998.  

De Wet Natuurbescherming kent drie aparte beschermingsregimes: 

- voor Europees beschermde soorten van de Habitatrichtlijn, het verdrag van Bern en het 

verdrag van Bonn 

- voor soorten van de Vogelrichtlijn 

- voor nationaal beschermde soorten 

Dit betekent dat alle vogels beschermd zijn en een groot aantal overige Europese en Nederlandse 

planten- en diersoorten. Elk van de drie beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen. 

De Wet Natuurbescherming beschermt naast soorten ook gebieden, behorend tot het Europese 

Natura 2000 netwerk. Voor deze gebieden en de daarbij aangewezen soorten en habitattypen zijn 

instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Een activiteit mag niet leiden tot significant negatieve 

effecten op deze doelen of tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken. 

Naast bescherming vanuit de Wet Natuurbescherming zijn er ook gebieden die planologisch 

beschermd zijn. Het betreft het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De bescherming van het NNN 

verloopt via het ruimtelijke ordeningsrecht (Barro, bestemmingsplannen) en niet via de 

natuurwetgeving. Het Limburgse deel van het NNN wordt gevormd door de goudgroene 

natuurzones. Binnen de goudgroene zone streeft de provincie naar behoud en beheer van de reeds 

aanwezige natuur en de ontwikkeling van nieuwe natuur. Er worden geen bestemmingen toegestaan 

die per saldo leiden tot een significante aantasting van de oppervlakte, de kwaliteit en de samenhang 

van het NNN. 
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3.      METHODE 

3.1       Soortenbescherming 

 

Om te bepalen of de voorgenomen ingreep nadelige effecten heeft op de actueel aanwezige 

beschermde planten- en diersoorten wordt volgens een stappenplan gewerkt: 

- Stap 1: komen er beschermde soorten voor in het plangebied? 

- Stap 2: worden er verbodsbepalingen overtreden? 

- Stap 3: vallen de handelingen onder een vrijstelling? 

- Stap 4: dient een ontheffing te worden aangevraagd? 

Afhankelijk van het antwoord per stap dienen meer of minder stappen doorlopen te worden. Uit de 

stappen blijkt of de ingreep probleemloos, al dan niet met mitigerende maatregelen, uitgevoerd kan 

worden, een vrijstelling geldt of dat een ontheffing aangevraagd dient te worden. In het slechtste 

geval is geen ontheffing mogelijk en kan de herinrichting geen doorgang vinden. 

Voor het antwoord op stap 1 zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

- Nationale databank Flora en Fauna 

- waarneming.nl 

Tevens is op 16 mei 2019 een  terreinverkenning uitgevoerd door de heren Sietze van der Linden en 

Pieter Puts waarbij een goede indruk is verkregen van de (mogelijk) aanwezige floristische en 

faunistische waarden binnen het plangebied en directe omgeving. Tevens zijn de hier aanwezige 

habitattypen in beeld gebracht. 

 

3.2      Gebiedsbescherming 

 

Er wordt bepaald of het gebied waar de ingreep plaatsvindt gelegen is in Natura 2000 of in het NNN. 

Indien dit het geval is, wordt bepaald of de uitvoeringsmaatregelen leiden tot significant negatieve 

effecten op de instandhoudingsdoelen of tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het 

Natura 2000 gebied. Indien significant negatieve effecten aanwezig (kunnen) zijn, dient een Passende 

beoordeling opgesteld te worden. Wanneer het plangebied behoort  tot het NNN wordt bepaald of 

het NNN in oppervlakte, kwaliteit en samenhang aangetast wordt. Hier geldt het ‘nee, tenzij’- 

principe.  

Wanneer verbodsbepalingen overtreden worden, dient een vergunning te worden aangevraagd. 
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4.      BESCHERMDE SOORTEN IN EN IN DE DIRECTE OMGEVING VAN HET PLANGEBIED 

4.1        Bureau-onderzoek  

4.1.1 Plangebied 

 

Het plangebied ligt ten zuidwesten van Altweerterheide, grenzend aan de Belgische grens. Het 

natuurgebied Wijffelterbroek maakt deel uit van het plangebied. Het plangebied wordt doorkruist 

door de Bocholterweg (figuur 1). 

 

Figuur 1. Situering van het plangebied (rode lijn). 
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4.1.2     Aanwezige beschermde soorten
1
    

In de geraadpleegde databanken staan voor het plangebied en directe omgeving waarnemingen 

vermeld van beschermde zoogdieren (exclusief vleermuizen), vogels, reptielen, amfibieën, vlinders 

en libellen. Van vleermuizen ontbreken waarnemingen. Met betrekking tot vaatplanten worden geen 

beschermde soorten genoemd, maar wel soorten die voorkomen op de landelijke Rode Lijst. Wat 

betreft vissen worden geen beschermde soorten vermeld. Er zijn wel 9 soorten waargenomen. 

4.1.2.1 Zoogdieren (exclusief vleermuizen) 

 

De in de geraadpleegde databanken vermelde beschermde soorten zoogdieren staan weergegeven 

in tabel 1. 

 

Tabel 1. Aangetroffen beschermde soorten zoogdieren zoals vermeld in de geraadpleegde 

databanken. 

 

Zoogdieren (exclusief vleermuizen) Soorten 

 bever 

boommarter 

bosmuis 

bunzing 

dwergmuis 

edelhert 

eekhoorn 

haas 

ree  

wild zwijn 

 

De verspreiding van de vindplaatsen van bovenvermelde beschermde zoogdieren is weergegeven in 

de figuren 2 t/m 11. 

 

                                                           
1
 Op basis van: Nationale Databank Flora en Fauna en waarneming.nl. De waarnemingen van Europees 

beschermde soorten zijn maximaal drie jaar oud, die van nationaal beschermde soorten maximaal vijf jaar. 
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Figuur 2. Vindplaatsen van bever zoals vermeld in de NDFF en waarneming.nl. 

 

 

Figuur 3. Vindplaats van boommarter zoals vermeld in de NDFF en waarneming.nl. 
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Figuur 4. Vindplaats van bosmuis zoals vermeld in de NDFF en waarneming.nl. 

 

 

Figuur 5. Vindplaats van bunzing zoals vermeld in de NDFF. 
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Figuur 6. Vindplaats van dwergmuis zoals vermeld in de NDFF. 

 

 

Figuur 7. Vindplaatsen van edelhert zoals vermeld in de NDFF en waarneming.nl. 
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Figuur 8. Vindplaatsen van eekhoorn zoals vermeld in de NDFF en waarneming.nl. 

 

 

Figuur 9. Vindplaatsen van haas zoals vermeld in de NDFF en waarneming.nl. 
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Figuur 10. Vindplaatsen van ree zoals vermeld in de NDFF en waarneming.nl. 

 

 

Figuur 11. Vindplaats van wild zwijn zoals vermeld in de NDFF en waarneming.nl. 



15 

 

4.1.2.2 Vogels 

 

De in de geraadpleegde databanken vermelde soorten vogels (alle beschermd) staan weergegeven in 

tabel 2. 

 

Tabel 2. Aangetroffen soorten vogels (alle beschermd) zoals vermeld in de geraadpleegde 

databanken. 

 

Vogels Soorten 

 appelvink 

bergeend 

blauwborst 

blauwe kiekendief 

blauwe reiger 

boerenzwaluw 

bontbekplevier 

bonte standloper 

bonte vliegenvanger 

boomklever 

boomkruiper 

boomleeuwerik 

boompieper 

boomvalk 

bosrietzanger 

bosruiter 

bosuil 

braamsluiper 

brandgans 

bruine kiekendief 

buizerd 

casarca 

fazant 

fitis 

fluiter 

gaai  

geelgors 

gekraagde roodstaart 

gele kwikstaart 

goudhaan 

goudvink 

grasmus 

graspieper 

grauwe gans 

grauwe vliegenvanger 

groene specht 

groenling 

groenpootruiter 

grote bonte specht 

grote gele kwikstaart 



16 

 

 grote lijster 

grote zilverreiger 

grutto 

havik 

heggenmus 

houtduif 

houtsnip 

ijsvogel 

kemphaan 

kievit 

kleine bonte specht 

kleine karekiet 

kleine plevier 

kneu 

knobbelzwaan 

koekoek 

kokmeeuw 

kolgans 

koolmees 

krakeend 

kramsvogel 

kruisbek 

kwartel 

kwartelkoning 

lepelaar 

manderijneend 

matkop 

merel 

middelste bonte specht 

nachtzwaluw 

nijlgans 

ooievaar 

patrijs 

pimpelmees 

putter 

regenwulp 

rietgors 

roodborst 

roodborsttapuit 

scholekster 

sijs  

slobeend 

smient 

spreeuw 

spotvogel 

sprinkhaanzanger 

staartmees 

stormmeeuw 

tapuit 

tjiftjaf 
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toendrarietgans 

torenvalk 

tuinfluiter 

tureluur 

veldleeuwerik 

vink 

vuurgoudhaan 

waterral 

watersnip 

wespendief 

wielewaal 

wilde eend 

winterkoning 

wintertaling 

witgat 

witte kwikstaart 

wulp 

zanglijster 

zomertaling 

zomertortel 

zwarte kraai 

zwarte roodstaart 

zwarte specht 

zwartkop 

koekoek 

matkop 

nachtegaal 

putter 

roodborsttapuit 

sijs 

tjiftjaf 

winterkoning 

witte kwikstaart 

zwarte kraai 

 

De vindplaatsen van bovenvermelde beschermde soorten vogels zijn weergegeven in figuur 12.  
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Figuur 12. Vindplaatsen van vogels zoals vermeld in de NDFF en waarneming.nl.  

 

4.1.2.3 Reptielen 

 

De in de geraadpleegde databanken vermelde beschermde reptielensoort  staat weergegeven in 

tabel 3. 

 

Tabel 3. Aangetroffen beschermde reptielensoort  zoals vermeld in de geraadpleegde databanken. 

 

Reptielen Soorten 

 levendbarende hagedis 

 

De vindplaats van bovenvermelde beschermde reptielensoort  is weergegeven in figuur 13. 
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Figuur 13. Vindplaats van levendbarende hagedis zoals vermeld in de NDFF en waarneming.nl. 

 

4.1.2.4 Amfibieën 

 

De in de geraadpleegde databanken vermelde beschermde amfibiesoorten  staan weergegeven in 

tabel 4. 

 

Tabel 4. Aangetroffen beschermde amfibiesoorten  zoals vermeld in de geraadpleegde databanken. 

 

Amfibieën Soorten 

 alpenwatersalamander 

bruine kikker 

gewone pad 

 

De vindplaatsen van bovenvermelde beschermde amfibiesoorten  is weergegeven in figuren 14 en 

15. 
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Figuur 14. Vindplaats van alpenwatersalamander zoals vermeld in waarneming.nl. 

 

 

Figuur 15. Vindplaatsen van bruine kikker en gewone pad zoals vermeld in de NDFF en 

waarneming.nl. 
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4.1.2.5 Vissen  

 

Er worden in de geraadpleegde databanken geen beschermde soorten vissen genoemd. Omdat in het 

kader van de zorgplicht rekening moet worden gehouden met deze soortgroep staan in tabel 5 de 

soorten vissen vermeld die zijn waargenomen. 

 

Tabel 5. Aangetroffen vissoorten  zoals vermeld in de geraadpleegde databanken. 

 

Vissen Soorten 

 alver 

Amerikaanse hondsvis 

driedoornige stekelbaars 

kleine modderkruiper 

riviergrondel 

snoek 

tiendoornige stekelbaars 

zeelt 

zonnebaars 

 

De vindplaatsen van bovenvermelde vissoorten  zijn weergegeven in figuur 16. 

 

 

Figuur 16. Vindplaatsen van vissen zoals vermeld in de NDFF en waarneming.nl. 
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4.1.2.6 Vlinders 

 

De in de geraadpleegde databanken vermelde beschermde vlindersoorten  staan weergegeven in 

tabel 6. 

 

Tabel 6. Aangetroffen beschermde vlindersoorten  zoals vermeld in de geraadpleegde databanken. 

 

Vlinders Soorten 

 grote vos 

grote weerschijnvlinder 

kleine ijsvogelvlinder 

 

De vindplaatsen van bovenvermelde beschermde vlindersoorten  zijn weergegeven in figuren 17 t/m 

19. 

 

 

Figuur 17. Vindplaats van grote vos zoals vermeld in de NDFF en waarneming.nl. 
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Figuur 18. Vindplaatsen van grote weerschijnvlinder zoals vermeld in de NDFF en waarneming.nl. 

 

 

Figuur 19. Vindplaatsen van kleine ijsvogelvlinder zoals vermeld in de NDFF en waarneming.nl. 
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4.1.2.7 Libellen 

 

De in de geraadpleegde databanken vermelde beschermde libellensoorten  staan weergegeven in 

tabel 7. 

 

Tabel 7. Aangetroffen beschermde libellensoorten  zoals vermeld in de geraadpleegde databanken. 

 

Libellen Soorten 

 bosbeekjuffer  

gevlekte glanslibel 

gevlekte witsnuitlibel 

 

De vindplaatsen van bovenvermelde beschermde libellensoorten  zijn weergegeven in figuren 20 t/m 

22. 

 

 

Figuur 20. Vindplaats van bosbeekjuffer zoals vermeld in de NDFF en waarneming.nl. 
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Figuur 21. Vindplaatsen van gevlekte glanslibel zoals vermeld in de NDFF en waarneming.nl. 

 

 

Figuur 22. Vindplaats van gevlekte witsnuitlibel zoals vermeld in de NDFF en waarneming.nl. 
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4.1.2.8 Vaatplanten 

 

In de geraadpleegde databanken staan geen waarnemingen vermeld van beschermde vaatplanten. 

Wel zijn in het plangebied soorten aangetroffen die op de landelijke Rode Lijst staan, namelijk 

moeraskartelblad (status: kwetsbaar) en wilde gagel (gevoelig). 

 

De vindplaatsen van beide soorten vaatplanten zijn weergegeven in figuren 23 en 24. 

 

 

Figuur 23. Vindplaatsen van moeraskartelblad zoals vermeld in de NDFF en waarneming.nl. 

 



27 

 

 

Figuur 24. Vindplaats van wilde gagel zoals vermeld in de NDFF en waarneming.nl. 

 

4.2 Terreinonderzoek   

 

Op 16 mei is door de heren Rob en Kenneth Gubbels een terreinbezoek uitgevoerd. De 

weersomstandigheden waren als volgt: half bewolkt, droog, 21 ˚C.  

 

4.2.1 Waargenomen beschermde soorten 

 

Tijdens het veldbezoek zijn ten opzichte van de vermelde beschermde soorten in de geraadpleegde 

databanken geen nieuwe beschermde soorten waargenomen. Wel zijn in aanvulling op de gegevens 

van de geraadpleegde databanken in traject 2 (figuur 25) vissen waargenomen (tiendoornige 

stekelbaars, Amerikaanse hondsvis, snoek, Aziatische modderkruiper). 

 

4.2.2 Waargenomen nesten 

 

Tijdens het verkennend terreinbezoek zijn geen (jaarrond beschermde) nesten van vogels of 

eekhoorn in de te kappen strook bomen aangetroffen. Er zijn ook geen nesten op de grond 

waargenomen. Opgemerkt dient te worden dat het terreinbezoek geen complete inventarisatie 

betrof. Aanvullende inspecties kunnen nodig zijn. 
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4.2.3 Waargenomen holten en spleten in bomen 

 

In de te kappen strook bomen in het bos zijn geen holten, spleten en scheuren waargenomen. 

Opgemerkt dient te worden dat het terreinbezoek geen complete inventarisatie betrof. Aanvullende 

inspecties kunnen nodig zijn. 

 

4.2.4 Waargenomen habitattypen en potentieel aanwezige beschermde soorten flora en fauna (zie 

figuur 25) 

 

 

Figuur 25. Trajecten waar maatregelen worden uitgevoerd. 

 

4.2.4.1 Traject 1 (figuur 26) 

 

 

Figuur 26. Traject 1. 
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Traject 1 betreft een sloot met een dichte oever- en watervegetatie. Eenzijdig langs de sloot loopt 

een met diverse algemene soorten grassen begroeid onderhoudspad. In traject 1 zijn geen 

werkzaamheden voorzien. 

 

4.2.4.2 Traject 2 (figuur 27). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 27. Traject 2. 

 

Traject 2 is een sloot met een dichte watervegetatie en oevers die rijkelijk begroeid zijn met 

(algemene) ruigtkruiden. Eenzijdig langs de sloot loopt een met diverse algemene soorten grassen en 

ruigtkruiden begroeid onderhoudspad. Traject 2 wordt gedempt. 

 

4.2.4.3 Traject 3 (geen foto) 

 

Idem. Traject 3 wordt gedempt. 
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4.2.4.4 Traject 4 (figuur 28) 

 

 

Figuur 28. Traject 4. 

Traject  4 is een greppel in een begraasd grasland met een korte grazige vegetatie. Traject 4 wordt 

gedempt. 

4.2.4.5 Traject 5 (figuur 29) 

 

Figuur 29. Traject 5. 
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Traject 5 is een sloot met (deels) aan weerszijden bos. Eenzijdig loopt tussen sloot en bos een 

onderhoudspad met een relatief korte grazige vegetatie. De slootoevers zijn rijkelijk begroeid met 

riet. Traject 5 wordt gedempt. 

4.2.4.6 Traject 6 (figuur 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 30. Traject 6. 

 

Traject 6 is een sloot met aan weerszijden bos. Eenzijdig loopt tussen sloot en bos een 

onderhoudspad met een relatief korte grazige vegetatie. Traject 6 wordt gedempt. 
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 4.2.4.7 Traject 7 (figuur 31) 

 

 

Figuur 31. Traject 7. 

 

Traject 7 betreft een sloot/langzaamstromende beek met aan een zijde bos en aan de andere zijde 

open, nat/vochtig grasland met een korte vegetatie. Tussen grasland en watergang loopt een 

onderhoudspad met een grazige vegetatie. Traject 7 wordt gedempt. 

 

4.2.4.8 Traject 8 (figuur 32) 

 

 

Figuur 32. Traject 8. 
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Traject 8 loopt aan de rand van het natte/vochtige graslandperceel. Parallel aan dit traject loopt een 

weg. In traject 8 worden een onderhoudspad en een nieuwe watergang aangelegd. 

 

4.2.4.9 Traject 9 (figuur 33) 

 

 

Figuur 33. Traject 9. 

 

Traject 9 loopt aan de rand van het natte/vochtige graslandperceel. Parallel aan dit traject loopt een 

fietspad en zandwegweg. Aan de andere zijde bevindt zich eveneens een open grasland. De strook 

tussen het natte grasland en het fietspad bestaat uit ruigtkruiden, rietvegetatie en struweel. In 

traject 8 worden een onderhoudspad en een nieuwe watergang aangelegd. 

 

4.2.4.10 Traject 10 (figuur 34) 

 

 

Figuur 34. Traject 10. 
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Traject 10 betreft een greppel in het natte grasland. De oevers zij rijkelijk begroeid met een hoge 

grazige vegetatie. De greppel wordt gedempt. 

 

4.2.4.11 Traject 11 (geen foto) 

 

Traject 11 ligt in het natte grasland met korte grazige vegetatie. Aan de andere zijde loopt een 

fietspad. In traject 11 worden een onderhoudspad en een nieuwe watergang aangelegd. 

 

4.2.4.12 Traject 12 (figuur 35) 

 

 

Figuur 35. Traject 12. 

 

Traject 12 loopt deels in het natte grasland en deels in (verdroogd) broekbos. Parallel aan dit traject 

loopt de Bocholterweg. In traject 12 worden een onderhoudspad en een nieuwe watergang 

aangelegd. 
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Op grond van de aanwezige habitattypen is een aantal beschermde soorten fauna te verwachten die 

niet in de geraadpleegde archiefbanken zijn gedocumenteerd (tabel 8).  

Een soort die op grond van het aanwezige habitat ook te verwachten is, is de hazelworm. Gezien het 

feit dat in de wijde omgeving waarnemingen van deze soort ontbreken, is er voor gekozen de 

hazelworm buiten beschouwing te laten. 

 

Tabel 8. Potentiële soorten beschermde fauna. Beschermde soorten flora zijn niet te verwachten. 

 

  

Potentiële Flora en Fauna Soorten 

Zoogdieren (exclusief 

vleermuizen) 

 

 dwergspitsmuis 

egel 

gewone bosspitsmuis 

hermelijn 

konijn 

rosse woelmuis 

steenmarter 

vos 

Vleermuizen  

 Diverse soorten, met name foeragerend langs bosranden, boven 

hooilanden, boven watergangen 

Amfibieën  

 kleine watersalamander 

 

bastaardkikker 
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4.3    Beschermingsregime vastgestelde en potentieel aanwezige beschermde soorten (tabel 9) 

 

Tabel 9. Beschermingsregime van de vastgestelde (*) en potentieel aanwezige beschermde soorten. 

 

Flora en Fauna Soort Beschermingsregime 

Zoogdieren (exclusief 

vleermuizen) 

  

 bever (*) Europees beschermde soort, 

Habitatrichtlijn 

boommarter (*) Nationaal beschermde diersoort 

bosmuis (*) Nationaal beschermde diersoort 

bunzing (*) Nationaal beschermde diersoort 

dwergmuis (*) Nationaal beschermde diersoort 

dwergspitsmuis Nationaal beschermde diersoort 

edelhert (*) Nationaal beschermde diersoort 

eekhoorn (*) Nationaal beschermde diersoort 

egel Nationaal beschermde diersoort 

gewone bosspitsmuis Nationaal beschermde diersoort 

haas (*) Nationaal beschermde diersoort 

hermelijn Nationaal beschermde diersoort 

konijn  Nationaal beschermde diersoort 

ree (*) Nationaal beschermde diersoort 

rosse woelmuis Nationaal beschermde diersoort 

steenmarter Nationaal beschermde diersoort 

vos  Nationaal beschermde diersoort 

wezel  Nationaal beschermde diersoort 

wild zwijn (*) Nationaal beschermde diersoort 

Vleermuizen   

 alle soorten vleermuizen Europees beschermde diersoorten, 
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Habitatrichtlijn 

Vogels   

 alle soorten vogels (*) Europees beschermde soort, 

Vogelrichtlijn 

Reptielen   

 levendbarende hagedis (*) Nationaal beschermde diersoort 

Amfibieën   

 alpenwatersalamander (*) Nationaal beschermde diersoort 

bastaardkikker Nationaal beschermde diersoort 

bruine kikker (*) Nationaal beschermde diersoort 

gewone pad (*) Nationaal beschermde diersoort 

kleine watersalamander Nationaal beschermde diersoort 

Vlinders   

 grote vos (*) Nationaal beschermde diersoort 

grote weerschijnvlinder (*) Nationaal beschermde diersoort 

kleine ijsvogelvlinder (*) Nationaal beschermde diersoort 

Libellen   

 bosbeekjuffer (*) Nationaal beschermde diersoort 

gevlekte glanslibel (*) Nationaal beschermde diersoort 

gevlekte witsnuitlibel (*) Europees beschermde soort, 

Habitatrichtlijn 

 

4.4    Vrijgestelde soorten in Limburg (tabel 10) 

 

Tabel 10. Van de Wet Natuurbescherming vrijgestelde soorten in de provincie Limburg. 

 

Flora en Fauna Soort Vrijstellingsperiode 

 bosmuis gehele jaar 

 bunzing gehele jaar 
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 dwergmuis gehele jaar 

 dwergspitsmuis gehele jaar 

 eekhoorn maart-april én juli-november 

 egel gehele jaar 

 gewone bosspitsmuis gehele jaar 

 haas gehele jaar 

 hermelijn gehele jaar 

 konijn gehele jaar 

 ree gehele jaar 

 rosse woelmuis gehele jaar 

 steenmarter 15 augustus-februari 

 vos gehele jaar 

 wezel gehele jaar 

Reptielen levendbarende hagedis 15 augustus-15 oktober 

Amfibieën bastaardkikker gehele jaar 

 bruine kikker gehele jaar 

 gewone pad gehele jaar 

 kleine watersalamander gehele jaar 
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5.      OVERTREDING VERBODSBEPALINGEN WET NATUURBESCHERMING: SOORTEN 

5.1        Uit te voeren werkzaamheden  

In het plangebied worden de volgende maatregelen uitgevoerd (figuur 36): 

- aanleg onderhoudspad 

- aanleg nieuwe waterloop 

- dempen waterloop 

Voor de aanleg van de nieuwe waterloop (inclusief onderhoudspad) is een strookbreedte van 25 m 

aangehouden. Het dempen van de watergangen gebeurt grotendeels vanaf de naast de watergangen 

gelegen onderhoudspaden. De twee in graslanden gelegen watergangen (trajecten 4 en 10, zie figuur 

25) hebben geen onderhoudspad. Hier wordt de watergang gedempt vanaf het naastgelegen 

grasland. De werkzaamheden worden waarschijnlijk voorjaar/zomer 2020 uitgevoerd. 

 

 

 

 

Figuur 36. Uit te voeren werkzaamheden in het plangebied. 
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5.2 Effecten van de voorgenomen maatregelen op (potentieel) aanwezige beschermde soorten 

5.2.1 Zoogdieren (exclusief vleermuizen)     

• Kleine zoogdieren: bosmuis, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, rosse 

woelmuis 

Alhoewel de kans klein is,  is niet uit te sluiten dat exemplaren van deze soorten tijdens het 

rooien van stroken struweel/bos en het aanleggen cq dempen van watergangen gedood 

worden. Het leefgebied van genoemde soorten wordt hooguit tijdelijk aangetast. Na 

uitvoering van de werkzaamheden mag zich op de te dempen watergangen of in de te rooien 

stroken struweel en bos weer spontaan natuur ontwikkelen. Het oppervlakte grasland of 

bos/struweel dat met de voorgenomen maatregelen (tijdelijk) verdwijnt is minimaal. In de 

onmiddellijke omgeving van de stroken grond waar de maatregelen worden uitgevoerd 

resteert meer dan voldoende gras- en bosgebied. 

• Konijn en haas 

Het is  uitgesloten dat deze soorten tijdens het rooien van stroken struweel/bos en het 

aanleggen cq dempen van watergangen gedood worden. De dieren zullen onmiddellijk 

vluchten of zich terugtrekken in hun holen (konijn). Het leefgebied van genoemde soorten 

wordt hooguit tijdelijk aangetast. Na uitvoering van de werkzaamheden mag zich op de te 

dempen watergangen of in de te rooien stroken struweel en bos weer spontaan natuur 

ontwikkelen. Het oppervlakte grasland of bos/struweel dat met de voorgenomen 

maatregelen (tijdelijk) verdwijnt is minimaal. In de onmiddellijke omgeving van de stroken 

grond waar de maatregelen worden uitgevoerd resteert meer dan voldoende gras- en 

bosgebied. 

• Eekhoorn 

Het is  uitgesloten dat deze soort tijdens het rooien van stroken struweel/bos gedood 

worden. De soort zal bij de geringste verstoring vluchten. Nesten zijn niet aangetroffen. Het 

leefgebied van eekhoorn wordt hooguit tijdelijk aangetast. Na uitvoering van de 

werkzaamheden mag zich op de te dempen watergangen of in de te rooien stroken struweel 

en bos weer spontaan natuur ontwikkelen. Het oppervlakte bos/struweel dat met de 

voorgenomen maatregelen (tijdelijk) verdwijnt is minimaal. In de onmiddellijke omgeving van 

de stroken grond waar de maatregelen worden uitgevoerd resteert meer dan voldoende 

bosgebied. 

• Marterachtigen en vos: boommarter, bunzing, hermelijn, wezel, steenmarter, vos 

Ook voor deze soorten geldt dat ze  ten tijden van de werkzaamheden in het bos of grasland 

onmiddellijk zullen vluchten naar elders. Vaste verblijfplaatsen van genoemde soorten zijn 

niet aangetroffen. Het leefgebied van genoemde soorten wordt hooguit tijdelijk aangetast. 

Na uitvoering van de werkzaamheden mag zich op de te dempen watergangen of in de te 

rooien stroken struweel en bos weer spontaan natuur ontwikkelen. Het oppervlakte grasland 

of bos/struweel dat met de voorgenomen maatregelen (tijdelijk) verdwijnt is minimaal. In de 

onmiddellijke omgeving van de stroken grond waar de maatregelen worden uitgevoerd 

resteert meer dan voldoende gras- en bosgebied. 

• Grote zoogdieren: edelhert, ree, wild zwijn 

Het is  uitgesloten dat deze soorten tijdens het rooien van stroken struweel/bos en het 

aanleggen cq dempen van watergangen gedood worden. De soorten zijn vooral in de 
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avond/vroege ochtend actief. Bij de geringste verstoring zullen ze vluchten. Het leefgebied 

van genoemde soorten wordt hooguit tijdelijk aangetast. Na uitvoering van de 

werkzaamheden mag zich op de te dempen watergangen of in de te rooien stroken struweel 

en bos weer spontaan natuur ontwikkelen. Het oppervlakte grasland of bos/struweel dat met 

de voorgenomen maatregelen (tijdelijk) verdwijnt is minimaal. In de onmiddellijke omgeving 

van de stroken grond waar de maatregelen worden uitgevoerd resteert meer dan voldoende 

gras- en bosgebied. 

• Bever 

Deze soort komt voor in meerdere trajecten van de te dempen watergangen. Er zijn 

oeverholen, vraatsporen (inclusief omgeknaagde bomen) en wissels waargenomen. Met het 

dempen van de watergangen kunnen dieren gedood worden en verdwijnt leefgebied. 

5.2.2 Vleermuizen  

 

Alhoewel geen vleermuizen in de geraadpleegde databanken worden vermeld, is niet uitgesloten dat 

vleermuizen foerageren boven de open graslanden, langs bosranden en boven watergangen. Met het 

uitvoeren van de maatregelen, met name het dempen van watergangen, kunnen vliegroutes en  

foerageergebied verdwijnen. Ook kunnen met het kappen van stroken bos vaste verblijfplaatsen 

verloren gaan, ook al zijn de stroken te kappen (verdroogd, verruigd en sterk dichtgegroeid) 

broekbos niet meteen ideaal habitat voor vaste verblijfplaatsen. 

 

5.2.3 Vogels  

 

In de te kappen bosstroken en in de graspercelen waar gewerkt gaat worden zijn geen (jaarrond 

beschermde) nesten waargenomen. Aangezien het verrichte terreinbezoek geen complete 

inventarisatie betrof, wordt het waarschijnlijk geacht dat bijvoorbeeld in de te kappen bos- en 

struweelstrook toch nesten aanwezig zijn. Zeker gezien de vele waarnemingen van kleine zangvogels 

(én van bodembroedende soorten). Wanneer tijdens het broedseizoen gekapt of gewerkt wordt in 

respectievelijk het bosperceel en de graslanden, kunnen nesten van vogels verloren gaan.  

 

5.2.4 Reptielen 

 

Levendbarende hagedis is waargenomen langs de te dempen sloottrajecten in het noordwestelijke 

deel van het plangebied. Met het dempen van deze sloottrajecten kunnen dieren gedood worden. 

Het leefgebied van genoemde soort wordt slechts tijdelijk aangetast. Na uitvoering van de 

werkzaamheden mag zich op de te dempen watergangen weer spontaan natuur ontwikkelen. 

 

5.2.5 Amfibieën 

 

Gewone pad, bruine kikker en alpenwatersalamander zijn waargenomen in de te dempen watergang 

in het zuidelijke deel van het plangebied. Met het dempen kunnen dieren gedood worden en gaat 

aquatisch leefgebied verloren. 
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5.2.6 Vissen 

 

De Wet Natuurbescherming schrijft voor dat in het kader van de zorgplicht voldoende zorg in acht 

moet worden voor in het wild levende dieren. Dit geldt ook voor niet beschermde soorten. Wanneer 

watergangen waarin vissen voorkomen, gedempt worden, zullen deze het niet overleven. 

 

5.2.7 Vlinders 

 

De kleine ijsvogelvlinder is aanwezig in het zuidelijk gelegen bosperceel. In dit deel van het bos 

vinden geen werkzaamheden plaats. De soort ondervindt derhalve geen effecten van de 

werkzaamheden. 

De grote weerschijnvlinder is onder andere waargenomen in bomen langs te dempen delen van de in 

het zuidelijke deel van het plangebied gelegen watergang. Aangezien de soort (zowel de imago als de 

eitjes en rupsen) hoofdzakelijk hoog in (waard)bomen leeft en deze bomen tijdens het dempen niet 

gekapt worden, zal de soort geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. 

De grote vos, waargenomen langs een te dempen watergang in het zuidelijke deel van het 

plangebied,  is eveneens in belangrijke mate gebonden aan bomen en bosranden. Ook hier geldt dat 

bomen en bosranden niet aangetast worden tijdens de dempwerkzaamheden. 

 

5.2.8 Libellen 

 

De vindplaatsen van bosbeekjuffer, gevlekte glanslibel en gevlekte witsnuitlibel zijn gesitueerd in of 

in de directe nabijheid van te dempen watergangen. De kans dat vliegende exemplaren gedood 

zullen worden tijdens de dempwerkzaamheden is klein, maar in het water aanwezige larven of 

uitsluipende dieren in de oevervegetatie kunnen verloren gaan. Bovendien wordt aquatisch habitat 

vernietigd. Het betreft met name de soorten bosbeekjuffer en gevlekte glanslibel. Van deze soorten 

zijn op meerdere locaties meerdere exemplaren waargenomen. Er is naar alle waarschijnlijkheid 

sprake van populaties. Van de gevlekte witsnuitlibel is slechts eenmaal (2018) op één locatie een 

exemplaar waargenomen. Zeer waarschijnlijk betreft het een zwervend exemplaar. In de wijde 

omgeving komen, voor zover bekend, geen populaties van deze soort voor en zijn bovendien geen 

andere waarnemingen bekend. 

 

5.2.9 Vaatplanten 

 

Moeraskartelblad is aangetroffen in de deel van de graslanden waar geen werkzaamheden 

plaatsvinden. Wel wordt in de nabijheid een sloot gedempt. De standplaatsfactoren, met name het 

vochtgehalte, zullen voor deze vochtminnende soort verbeteren. 

Wilde gagel staat mogelijk op een locatie waar een watergang gedempt wordt. De soort kan door de 

werkzaamheden verdwijnen. 

 

5.3 Overtreding verbodsbepalingen?  

 

5.3.1 Zoogdieren (exclusief vleermuizen) 
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• Kleine zoogdieren: bosmuis, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, rosse 

woelmuis 

Wanneer exemplaren van deze soorten gedood worden, betekent dit een overtreding van artikel 

3.10 van de Wet Natuurbescherming: 

- het is verboden in het wild levende zoogdieren opzettelijk te doden 

Van het verbod als bedoeld in artikel 3.10 wordt door provincie Limburg vrijstelling verleend voor het 

opzettelijk doden of vangen en voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen voor onder andere de  bosmuis, dwergmuis, dwergspitsmuis, 

egel, gewone bosspitsmuis, rosse woelmuis wanneer de handeling verband houdt met de ruimtelijke 

inrichting of ontwikkeling van gebieden. 

De Wet Natuurbescherming wordt derhalve niet overtreden. 

• Bever 

Wanneer exemplaren van deze soort gedood worden en wanneer leefgebied vernietigd wordt, 

betekent dit een overtreding van artikel 3.10 van de Wet Natuurbescherming: 

- het is verboden in het wild levende zoogdieren opzettelijk te doden 

- het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te 

vernielen 

De Wet Natuurbescherming wordt overtreden. Er dient een ontheffing te worden aangevraagd. 

 

5.3.2 Vleermuizen 

 

Om te bepalen of daadwerkelijk vleermuizen foerageren boven de te dempen watergangen en of 

daadwerkelijk vaste verblijfplaatsen in te kappen bosstroken aanwezig zijn, is nader onderzoek 

noodzakelijk. Pas dan kan bepaald worden of door de werkzaamheden leefgebied en/of essentiële 

functies binnen het leefgebied van vleermuizen, bijvoorbeeld vliegroutes, verloren gaan en daarmee 

de Wet Natuurbescherming overtreden wordt.  

 

5.3.3 Vogels  

 

Wanneer in het broedseizoen gekapt wordt of in de graslandpercelen werkzaamheden worden 

uitgevoerd, kunnen nesten verloren gaan. In dat geval wordt artikel 3.1 van de Wet 

Natuurbescherming overtreden: 

- het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren te beschadigen of te vernielen. 

Wanneer de (kap)werkzaamheden buiten het broedseizoen worden uitgevoerd, wordt de Wet 

Natuurbescherming niet overtreden. Als broedseizoen wordt doorgaans de periode half maart-half 

juli aangehouden. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan deze periode korter of langer duren. 

Dienen de (kap)werkzaamheden toch in het broedseizoen plaats te vinden, dan dienen de te kappen 

bomen/struweel, alsmede relevante graslanddelen geïnspecteerd te worden door een ter zake 
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kundig ecoloog op aanwezigheid van nesten. Bomen/struweel met nesten dienen gespaard te 

worden tot na het broedseizoen. Eventuele bodemnesten dienen gemarkeerd te worden en mogen 

gedurende de broedtijd niet verstoord worden door de werkzaamheden.  

 

De Wet Natuurbescherming wordt niet overtreden mits de kapwerkzaamheden plaatsvinden 

buiten het broedseizoen óf in het broedseizoen na inspectie en goedkeuring door een ter zake 

kundig ecoloog. 

De Wet Natuurbescherming wordt niet overtreden mits de werkzaamheden in de graslanden 

plaatsvinden buiten het broedseizoen óf in het broedseizoen na inspectie en goedkeuring door een 

ter zake kundig ecoloog. 

 

5.3.4 Reptielen 

 

Wanneer exemplaren van levendbarende hagedis gedood worden, betekent dit een overtreding van 

artikel 3.10 van de Wet Natuurbescherming: 

- het is verboden in het wild levende reptielen opzettelijk te doden 

Van het verbod als bedoeld in artikel 3.10 wordt door provincie Limburg vrijstelling verleend voor het 

opzettelijk doden of vangen en voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen voor onder andere de  levendbarende hagedis wanneer de 

werkzaamheden uitgevoerd worden in de periode 15 augustus-15 oktober en wanneer de handeling 

verband houdt met de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. 

De Wet Natuurbescherming wordt niet overtreden wanneer de werkzaamheden ter plaatse van 

het leefgebied van de levendbarende hagedis uitgevoerd worden in de periode 15 augustus-15 

oktober. Dient buiten genoemde periode gewerkt te worden, dan dient ruim voor aanvang van de 

werkzaamheden het betrokken deel van het leefgebied tijdelijk ongeschikt gemaakt te worden. Dit 

kan bijvoorbeeld door de vegetatie zeer kort te maaien en zeer kort te houden. Eventueel 

aanwezige dieren vinden in de directe omgeving meer dan genoeg leefgebied om naar toe te 

trekken. 

 

5.3.5 Amfibieën 

 

Wanneer exemplaren van gewone pad, bruine kikker en alpenwatersalamander gedood worden en 

wanneer leefgebied vernietigd wordt, betekent dit een overtreding van artikel 3.10 van de Wet 

Natuurbescherming: 

- het is verboden in het wild levende amfibieën opzettelijk te doden 

- het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te 

vernielen 

Van het verbod als bedoeld in artikel 3.10 wordt door provincie Limburg vrijstelling verleend voor het 

opzettelijk doden of vangen en voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen voor onder andere de  bruine kikker en de gewone pad 

wanneer de handeling verband houdt met de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. 

Deze vrijstelling geldt niet voor de alpenwatersalamander. Aanbevolen wordt om nader te bekijken 
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of de alpenwatersalamander is aangetroffen in de te dempen watergang of in de directe omgeving 

gelegen water (bv poel, moeras). Normaliter is een watergang met veel vissen geen geschikt 

leefgebied voor alpenwatersalamander. Blijkt de te dempen watergang toch leefgebied te zijn van 

de alpenwatersalamander dan wordt de Wet Natuurbescherming overtreden en dient een 

ontheffing te worden aangevraagd. 

 

5.3.6 Vissen 

 

In het kader van de zorgplicht dienen vóór demping van watergangen aanwezige vissen zoveel als 

mogelijk te worden weggevangen. De dieren dienen op een geschikte plek, aan te geven door een ter 

zake kundig ecoloog, te worden uitgezet. 

 

5.3.7 Libellen 

 

Wanneer exemplaren van bosbeekjuffer en gevlekte glanslibel gedood worden en wanneer 

leefgebied vernietigd wordt, betekent dit een overtreding van artikel 3.10 van de Wet 

Natuurbescherming: 

- het is verboden in het wild levende libellen opzettelijk te doden 

- het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te 

vernielen 

De Wet Natuurbescherming wordt overtreden. Er dient een ontheffing te worden aangevraagd. 

5.3.8 Vaatplanten 

 

Mocht blijken dat exemplaren van Wilde gagel tijdens de werkzaamheden verloren gaan dan dient de 

soort van te voren verplaatst te worden naar een nabij gelegen geschikte standplaats, aan te geven 

door een ter zake kundig ecoloog. 
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6. OVERTREDING VERBODSBEPALINGEN WET NATUURBESCHERMING: BESCHERMD GEBIED  

6.1      Natura 2000   

Het plangebied is niet gelegen  in Natura 2000-gebied, maar grenst aan de Laurabossen, 

deeluitmakend van het  Natura 2000-gebied Weerter- en Budelerbergen & Ringselven (nr. 138). In 

verband met de externe werking dient een inschatting gemaakt te worden of er (significant) 

negatieve effecten te verwachten zijn op het Natura 2000-gebied. Gezien de kleinschaligheid van de 

werkzaamheden en het in te zetten materieel én de mogelijke positieve uitstraling (vernatting) van 

de maatregelen op het aangrenzende Natura 2000-gebied is van een significant negatief effect op 

het Natura 2000-gebied Weerter- en Budelerbergen & Ringselven geen sprake. 

 

De Wet Natuurbescherming wordt niet overtreden. 

 

6.2  Natuurnetwerk Nederland 

 

Een groot deel van het plangebied maakt deel uit van de goudgroene natuurzone (figuur 37). Een 

deel van de natte natuurparel “Wijffelterbroek en Areven” is gelegen binnen het plangebied. 

Met het uitvoeren van de maatregelen mogen de wezenlijke kenmerken en natuurwaarden van de 

betrokken goudgroene natuurzone niet worden aangetast. 

Voor bestaande natuurgebieden zijn de wezenlijke kenmerken en natuurwaarden verwoord in de 

actueel aanwezige natuurbeheertypen zoals opgenomen in het Provinciaal natuurbeheerplan (figuur 

37). 
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 Figuur 37. Goudgroene natuurzone en onderscheiden natuurbeheertypen. 

 

De relevante natuurbeheertypen binnen het plangebied zijn: 

- kruiden- en faunarijk grasland 

- moeras 

- rivier- en beekbegeleidens bos 

- vochtig hooiland 

Door de maatregelen, met name het dempen van diverse watergangen, zal er binnen het plangebied 

een vernattend effect optreden. De vernatting zal een positief effect hebben op de percelen met de 

vier boven onderscheiden natuurbeheertypen. De natuurwaarden in deze percelen zullen alleen 

maar toenemen. De wezenlijke kenmerken en natuurwaarden in dit deel van de goudgroene 

natuurzone zal dan ook niet negatief beïnvloed worden.   
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7. CONCLUSIES   

 

- De Wet Natuurbescherming wordt met de geplande ingrepen niet overtreden, niet met 

betrekking tot soorten en niet met betrekking tot het Natura 2000-gebied Weerter- en 

Budelerbergen & Ringselven, mits met betrekking tot vogels de kapwerkzaamheden in het 

bos en de werkzaamheden in de graslanden plaatsvinden buiten het broedseizoen 

(doorgaans wordt de periode half maart-half juli aangehouden) óf in het broedseizoen na 

inspectie en goedkeuring door een ter zake kundig ecoloog. 

- De wezenlijke kenmerken en natuurwaarden van de goudgroene natuurzone en de natte 

natuurparel “Wijffelterbroek en Areven”  worden door de uit te voeren maatregelen niet 

aangetast maar juist versterkt. 

- Met betrekking tot de bever dient een ontheffing op de Wet Natuurbescherming te worden 

aangevraagd. 

- Er dient nader onderzoek te worden uitgevoerd naar het voorkomen van vleermuizen en 

naar de functies die de landschapselementen binnen het plangebied, met name de te 

dempen watergangen, hebben voor vleermuizen. 

- Er dient nader onderzoek te worden uitgevoerd naar het exacte voorkomen van 

alpenwatersalamander. Blijkt de soort voor te komen in de te dempen watergang dan wordt 

de Wet Natuurbescherming overtreden en dient een ontheffing te worden aangevraagd. 

- Vissen dienen vóór demping van watergangen te worden weggevangen en elders op een 

geschikte plek, te worden uitgezet. 

- Met betrekking tot de bosbeekjuffer en gevlekte glanslibel dient een ontheffing op de Wet 

Natuurbescherming te worden aangevraagd. 

- Wanneer exemplaren van wilde gagel tijdens de werkzaamheden beschadigd of vernietigd 

kunnen worden, dienen ze voor aanvang van de werkzaamheden verplaatst te worden. 

- De initiatiefnemer dient zich te houden aan de zorgplicht
2
. 

 

  

                                                           
2
 De Wet Natuurbescherming kent voor alle in Nederland voorkomende soorten een zorgplicht (artikel 

1.11). Dat wil zeggen dat er voldoende zorg in acht moet worden genomen voor in het wild levende 

planten en dieren. Men dient te handelen zoals “algemeen beschaafd en fatsoenlijk” wordt geacht. De 

zorgplicht geldt voor alle soorten, ongeacht vrijstelling, gedragscode of ontheffing. 
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GEBRUIKTE GEGEVENSBRONNEN 

 

- Nationale Databank Flora en Fauna 

- waarneming.nl 

- Provinciaal Natuurbeheerplan 

 

 

 

 


