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Figuur 1. Ligging van het plangebied ten zuiden van Oosterhesselen.
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1 INLEIDING
Het voormalig conferentieoord ‘Overcinge De Klencke’ in Oosterhesselen staat al een
periode leeg en gaat waarschijnlijk een nieuwe bestemming krijgen, naar verwachting
een asielzoekerscentrum. In verband met voorgenomen ontwikkelingen, en er al enige
werkzaamheden hebben plaatsgevonden in en om het voormalig conferentieoord, is een
toetsing van de plannen aan de natuurwetgeving en -beleid noodzakelijk. Met deze
toetsing moet duidelijk worden of de ontwikkeling gerealiseerd kan worden binnen de
kaders van de natuurbescherming.
De eerste stap in deze toetsing is de quickscan flora en fauna. De quickscan richt zich op
het verkrijgen van een geïnformeerd beeld van de mogelijke consequenties vanuit de
natuurwetgeving en -beleid. Op basis daarvan worden uitspraken gedaan over de
(mogelijke) effecten van de voorgenomen ontwikkeling en de eventueel noodzakelijke
vervolgstappen. Onderliggende rapportage gaat in op deze resultaten.
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Figuur 2. Begrenzing van het plangebied.
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2 HUIDIGE SITUATIE EN ONTWIKKELING
2.1

Huidige situatie

Het voormalig conferentieoord ‘Overcinge De Klencke’ is gelegen aan de zuidoostkant
van Oosterhesselen aan de Witte Zand 18. Het gebied wordt in het oosten begrensd door
de Grevenbergseweg, in het noorden door het Witte Zand en ten westen door een sloot
en daar aangrenzend de straat Wan.
Het landschap in de directe omgeving wordt afgewisseld met landbouw, waterelementen,
bomenlanen en bosschages. In het noordwesten is de kern van Oosterhesselen gelegen
met diverse (vrijstaande) woningen met tuinen. Ten oosten van het plangebied is het
natuurgebied Drostendiep en de Klencke gelegen en ten westen het boswachterij Gees.
Het plangebied bestaat uit een gebouwencomplex. Het gebouw heeft alleen een
benedenverdieping en het betreft een hoofdgebouw met enkele bijgebouwen die naar het
zuiden zijn uitgebouwd. Het hoofdgebouw is in een lusvorm gebouwd en middenin
bevindt zich een binnenplaats die vooral uit ruigte bestaat. De gebouwen bestaan uit
betonnen metselstenen, een spouwmuur, een plat dak met boeiboorden en rondom de
ramen een afwerking met hout. Het complex staat al geruime tijd leeg en verkeerd in een
vervallen staat. Het houtwerk is op diverse plekken rot en kapot, ramen gebroken, met
platen hout afgezet en op aantal locaties is de spouwmuur zichtbaar door gaten. De
gebouwen staan al meer dan een jaar leeg. Direct rondom de gebouwen bevindt zich een
(intensief gemaaid) grasland met hier en daar pitrus begroeiing. Daaromheen zijn
bosschages van loofbomen met zomereik als dominante soort. Hier loopt een wandelpad
doorheen welke door de nabij gelegen bewoners regelmatig gebruikt wordt. Het westen
wordt begrensd door een (watervoerende) sloot welke recent was geschoond. Deze sloot
t
valt buiten het plangebied. Foto’s 1 /m 8 op de volgende pagina geven een
sfeerimpressie van het plangebied en het wandelpad en figuur 1 en 2 geeft de ligging en
begrenzing weer.

2.2

Voorgestane ontwikkeling

In het plangebied wordt overwogen een asielzoekerscentrum te realiseren. Om dit
mogelijk te maken worden delen van de huidige bebouwing gesloopt en worden de
overgebleven delen gerenoveerd. Verder wordt er tijdelijke bebouwing geplaatst om
asielzoekers in onder te brengen. Ook wordt er een voetbalveld aangelegd. Mogelijk
worden enkele bomen verwijderd.
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Foto’s 1 t/m 8. Sfeerimpressie van het plangebied en het wandelpad.
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3 NATUURWETGEVING
De natuurwet- en regelgeving kent twee sporen, namelijk een gebiedsgericht
(Natuurbeschermingswet 1998) en een soortgericht spoor (Flora- en faunawet). Met de
Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 zijn de Europese Vogel- en
Habitatrichtlijn in de nationale wetgeving geïmplementeerd. De kern van het natuurbeleid
wordt gevormd door de Ecologische hoofdstructuur, dat een samenhangend netwerk
vormt van natuurgebieden. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de relevante
wetgeving en het natuurbeleid voor het plangebied.

3.1

Flora- en faunawet beschermt dieren en planten

De Flora- en faunawet is erop gericht om de Nederlandse biodiversiteit te beschermen en
de dieren en planten binnen de Nederlandse wetgeving de plek te geven die hun volgens
de Europese afspraken toekomt. De Flora- en faunawet is overal en altijd van toepassing
bij ontwikkelingen.
Bescherming planten en dieren
De Flora- en faunawet gaat over de bescherming van ongeveer 500 planten- en
diersoorten, van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen. Het uitgangspunt van
de wet is dat geen schade mag worden gedaan, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het
‘nee, tenzij-principe’). De wet beschermt:
enkele vaatplanten;
bijna alle zoogdieren;
alle vogels;
alle reptielen;.
alle amfibieën;
enkele vissen;
enkele ongewervelde (insecten en weekdieren).
Deze soorten zijn verdeeld in vijf beschermingsniveau’s:
licht beschermde soorten (tabel 1 van de Flora- en faunawet);
middelmatig beschermde soorten (tabel 2 van de Flora- en faunawet);
zwaar beschermde soorten (tabel 3 van de Flora- en faunawet);
vogels;
vogels waarvan de nesten het hele jaar zijn beschermd.
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Figuur 3. Overzicht mogelijke instrumenten om de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet te overtreden
bij activiteiten. De tabellen in dit overzicht verwijzen naar de verschillende tabellen in de Flora- en faunawet.
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Verbodswet
De Flora- en faunawet is - in tegenstelling tot vele andere wetten - een verbodswet en
geen gebodswet. Overtreding van de Flora- en faunawet is een economisch delict waarbij
op basis van ‘strafrecht’ boetes worden gegeven en/of vervolging optreedt. Ook kan op
basis van bestuursrecht bestuursdwang worden opgelegd. Personen worden individueel
aansprakelijk gesteld en eventuele opdrachtgevers kunnen te maken krijgen met
aansprakelijkheid en vervolgschade.
De verboden moeten ervoor zorgen dat in het wild levende planten en dieren zoveel
mogelijk met rust worden gelaten. Handelingen die de wet verbiedt zijn:
plukken, vangen en doden;
verstoren;
vernielen van leefgebied, nesten en holen;
weghalen van eieren;
bezit en handel.
Onder bepaalde voorwaarden mogen deze handelingen wel uitgevoerd worden. Er is dan
een ontheffing of vrijstelling nodig of u werkt conform een gedragscode. 3 geeft aan bij
welke activiteiten welke instrumenten beschikbaar zijn.
Zorgplicht
De Flora- en faunawet gaat uit van de intrinsieke waarde van alle dieren en planten. De
mens moet daar zorgvuldig mee omgaan. Daarom is de zorgplicht in artikel 2 van de wet
opgenomen. De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen
voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. Dat betekent
dat iedereen naar redelijkheid nadelige effecten:
moet voorkomen;
moet beperken;
ongedaan moet maken.
In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de aanwezigheid van soorten welke beschermd
zijn in de Flora- en faunawet.

3.2

Natura 2000-gebieden, Natuurbeschermingswet 1998

In Nederland hebben verscheidene natuurgebieden een beschermde status onder de
Natuurbeschermingswet 1998. Daarbij zijn 2 soorten te onderscheiden:
A. Natura 2000-gebieden
B. Beschermde natuurmonumenten
Natura 2000-gebieden
Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura
2000 bestaat uit gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese
Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld op grond van de
Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Voor alle gebieden gelden
instandhoudingsdoelstellingen. De kern van de bescherming is dat deze
instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar mogen worden gebracht.
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Beschermde Natuurmonumenten
Al onder de Natuurbeschermingswet 1967 werden natuurgebieden beschermd door
het aanwijzen van Staats- en Beschermde Natuurmonumenten. Met de
inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 vervalt het onderscheid
tussen Staats- en Beschermde Natuurmonumenten, beide worden nu Beschermde
Natuurmonumenten genoemd. Daarnaast komen die (delen van) Natuurmonumenten
die overlappen met Natura 2000-gebieden te vervallen. De
instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 2000-gebied zullen wel
mede betrekking hebben op de waarden die beschermd werden door het
Natuurmonument. In totaal blijven 63 Beschermde Natuurmonumenten bestaan.
Activiteiten mogen geen negatieve effecten hebben op de waarden waarvoor het gebied
is aangewezen. Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde
natuur geldt een vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging
gegarandeerd bij projecten die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal
verlenen de provincies de vergunningen. Maar soms doet het ministerie van
Economische Zaken (EZ) dit.
Gevolgen plangebied
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op ongeveer 8 km afstand van het
plangebied. Het gaat om het Natura 2000-gebied Mantingerzand. Gezien de afstand tot
het Natura 2000-gebied, de invulling van de tussenliggende gebieden en de
voorgenomen werkzaamheden wordt niet verwacht dat de werkzaamheden een invloed
hebben op aangewezen habitattypen en -soorten. Derhalve is er geen reden om aan te
nemen dat er kans is op een belemmering van de kernopgaven van het Natura 2000gebied, zij het door een rechtstreekse invloed, cumulatieve invloed of externe werking.
Een toetsing op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt daarom niet
noodzakelijk geacht.

3.3

Natuurnetwerk Nederland / Ecologische Hoofdstructuur

In 1990 is de nationale overheid gestart met het realiseren van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS), die als een netwerk van gebieden moet zorgen voor een
duurzame verbetering van flora, fauna, natuurlijke leefgemeenschappen en biodiversiteit.
De EHS is de ruggengraat van het natuurnetwerk en heet inmiddels het Natuurnetwerk
Nederland (NNN). Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van
bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden
beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Het Natuurnetwerk
is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. Ook voor Drenthe zijn gebieden
aangewezen die onderdeel van het NNN zijn. Dit zijn voor het overgrote deel
natuurgebieden, maar er liggen ook recreatiegebieden, landbouwgronden en woningen
in. De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit
natuurnetwerk. In de NNN geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In principe zijn er geen
ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied
aantasten. Wanneer bij een ontwikkeling mogelijke effecten op de NNN denkbaar zijn, is
het raadzaam (en in sommige gevallen noodzakelijk) een NNN-toetsing uit te voeren.
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Gevolgen plangebied
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van de NNN. De NNN ligt wel vlakbij het
plangebied, aan de andere zijde van het Witte Zand. De voorgenomen werkzaamheden
worden niet binnen de NNN uitgevoerd. Van afname van areaal is geen sprake. Ingrepen
buiten de NNN hoeven niet te worden beoordeeld op hun effecten voor de wezenlijke
kenmerken en waarden binnen de NNN, de zogenaamde externe werking. In sommige
gevallen voeren een aantal provincies wel de externe werking door. Dit is niet het geval
bij de provincie Drenthe. Een toetsing NNN is dan ook niet noodzakelijk.

3.4

Rode lijst

De Rode Lijst bevat een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of
dreigen te verdwijnen. Dit wordt bepaald op basis van zeldzaamheid en/of negatieve
trend. Een vermelding op een Rode Lijst geeft dus een indicatie over hoe het een soort
vergaat, het is geen indicatie over de zeldzaamheid. De lijsten worden periodiek
vastgesteld door de staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken. In totaal
zijn 18 Rode Lijsten aanwezig waarop 3363 soorten zijn vermeld. Rode lijsten hebben
geen juridische status. Als een soort op de lijst komt, is deze niet automatisch
beschermd. Daarvoor moet de soort worden aangewezen onder de Flora- en faunawet.
Binnen deze rapportage wordt alleen ingegaan op soorten die beschermd zijn onder de
Flora- en faunawet en worden de Rode Lijst-soorten niet aangehaald. Soorten die op de
Rode Lijst staan kunnen echter wel ook in het plangebied voorkomen, zoals laatvlieger
(kwetsbaar), groene specht (kwetsbaar) en kerkuil (kwetsbaar).
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Kader - Ecologisch deskundige
Met een ecologisch deskundige wordt bedoeld een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien
waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het
gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dienen te zijn opgedaan doordat de deskundige:
op HBO- dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt
(Nederlandse) ecologie; en/of
op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet,
soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke
is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en
werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld
Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland,
Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN EIS Nederland, FLORON,
SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer
Natuur en Landelijk Gebied; en/of
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of – bescherming.
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4 METHODE
De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld gebracht op basis van bestaande
inventarisatiegegevens en een verkennend veldbezoek.

4.1

Bureauonderzoek

Voor het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van landelijke, provinciale en indien
beschikbaar regionale verspreidingsinformatie. Uit de landelijke verspreidingsinformatie
uit atlassen, die deels gedateerd is, moet blijken of nabij de locaties in het verleden strikt
beschermde soorten zijn aangetroffen. Exacte locaties of datering van de waarnemingen
zijn daarbij veelal niet bekend. Deze gegevens hebben vaak betrekking op atlasblokken
(5x5 kilometer). De soortgegevens hebben daarom veelal betrekking op de regio en niet
specifiek op het plangebied.

4.2

Terreinbezoek

Het veldbezoek is overdag uitgevoerd door ervaren veldmedewerkers die voldoen aan de
criteria van ‘ecologisch deskundige’, zoals omschreven door het Ministerie van
Economische Zaken (zie kader pagina 15). Het velbezoek is uitgevoerd door S. Boekhout
en C.E. Onnes, beiden ecologisch adviseur bij Eelerwoude. Dit veldbezoek betrof op 11
november 2015, bij 12 ºC, zwaar bewolkt en droog weer en windkracht 4.
Het veldbezoek was verkennend van aard, waarbij aan de hand van de aanwezige
terreintypen het voorkomen van beschermde planten- en diersoorten is bepaald.
Daarnaast zijn de aangetroffen belangwekkende soorten ook genoteerd. Het
veldonderzoek heeft zich gericht op de beschermde soorten zoals vermeld in tabel 2 en
tabel 3 van de Flora- en faunawet (groep van ontheffingsplichtige soorten).

Overcinge De Klencke, Oosterhesselen
Definitief

15

5
5 BESCHERMDE SOORTEN &
EFFECTENBEOORDELING
Dit hoofdstuk beschrijft de tijdens het veldbezoek waargenomen soorten, al dan niet
aangevuld met gegevens uit literatuur en andere informatiebronnen. Tevens worden
eventuele effecten beschreven als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling.

5.1

Planten

Voorkomen en functie
Binnen het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Gezien de
periode van het jaar (najaar) lag dit ook niet in de verwachting. Derhalve is een
deskundigenbeoordeling van de potentiële aanwezigheid van beschermde planten in het
plangebied uitgevoerd op basis van een biotoopanalyse. Ook uit andere
literatuurbronnen zijn geen waarnemingen van beschermde plantensoorten binnen of
direct rondom het plangebied bekend. Gelet op de aanwezige terreintypen, het beheer en
de functie van het plangebied is het niet waarschijnlijk dat, met uitzondering van enkele
tabel 1-soorten als brede wespenorchis, binnen het plangebied beschermde
plantensoorten voorkomen.
Effecten en advies
Binnen het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Van
negatieve effecten naar aanleiding van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen is dan
ook geen sprake. Mogelijk aanwezige soorten van tabel 1 vallen onder het lichte
beschermingsregime van de Flora- en faunawet (tabel 1). Voor tabel 1-soorten geldt een
vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen, maar waarvoor wel de algemene zorgplicht van
toepassing is.
Conclusie flora: de voorgenomen ontwikkelingen hebben geen negatief effect op
beschermde flora. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing voor
beschermde flora is niet noodzakelijk.

5.2

Zoogdieren

5.2.1 Vleermuizen
Voorkomen en functie
Het plangebied is tijdens het dagbezoek beoordeeld of de locatie geschikt is voor
vleermuizen. Hierbij is onderscheid gemaakt in: verblijfplaats, vliegroute en
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foerageergebied. In het plangebied kunnen onder andere de volgende vleermuissoorten
voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis
en gewone grootoorvleermuis.
Foerageergebied en vliegroutes
Foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd indien bij het
verdwijnen ook een verblijfplaats ongeschikt wordt. Bijvoorbeeld door het onderbreken
van een vliegroute wordt een foerageergebied onbereikbaar, waardoor de vleermuizen
onvoldoende voedsel kunnen vinden. Bij het verdwijnen van foerageergebieden of
vliegroutes wordt derhalve onderzocht of er voldoende bereikbare alternatieven zijn.
Kader - vleermuisvliegroutes
Vleermuizen maken gebruik van lijnvormige landschapselementen zoals bomenrijen en singels om zich langs
te verplaatsen. Een aaneengesloten kronendak heeft hierbij de voorkeur. Van vleermuizen is bekend dat
onderbrekingen in de lijnstructuur maximaal 100 tot 200 meter mogen bedragen (kleinere en langzaam
vliegende soorten 50 meter). Wanneer de onderbrekingen groter zijn dan deze afstand kunnen sommige
soorten deze afstand niet overbruggen en zullen ze uitwijken naar alternatieve vliegroutes en
foerageergebieden.

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. De omgeving is
eveneens geschikt als foerageergebied, ondermeer door de aanwezigheid van
bosschages en bomenrijen. Vleermuizen gebruiken lijnvormige elementen zoals
houtsingels om zicht langs te verplaatsen. Ook het plangebied kan hier onderdeel van
uitmaken.
Verblijfplaats
Vleermuizen maken gedurende het jaar gebruik van een netwerk van vaste rust- en
verblijfplaatsen. Deze verblijfplaatsen kunnen o.a. de volgende functies hebben:
kraamverblijfplaats;
zomerverblijfplaats;
paar- en/of baltsverblijfplaats;
winterverblijfplaats.
Kader - vleermuisverblijfplaatsen
Onder de vleermuizen zijn gebouwbewonende en/of boombewonende soorten aanwezig. Gewone
dwergvleermuis en laatvlieger zijn hoofdzakelijk gebouwbewonend. Rosse vleermuis is voornamelijk
boombewonend en gewone grootoorvleermuis en ruige dwergvleermuis bewonen zowel bomen als gebouwen.
Voorbeelden van verblijfplaatsen in gebouwen zijn ruimtes in spouwmuren en achter boeiboorden en
gevelbetimmering. Holten en spleten in bomen en ruimtes achter loszittend schors zijn voorbeelden van
verblijfplaatsen in bomen.
Vanuit de verschillende functies van de verblijfplaats worden weer andere eisen gesteld aan bijvoorbeeld het
klimaat, de toegankelijkheid en de expositie van het verblijf ten opzichte van de zon. Als kraamverblijfplaats
worden meestal gebouwen en/of bomen uitgekozen waarbinnen een constant klimaat heerst. Bij gebouwen
zijn dit voornamelijk woningen met een spouwmuur of een geïsoleerd dak. Bij bomen gaat het meestal om
dikke, oude bomen met een dikke restwand. Sommige vleermuizen hebben aan een opening van 1-2 cm
voldoende om naar binnen te kruipen.
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Door de bouwkundige eigenschappen en de toegankelijkheid van het object kan het
gebouw een functie als potentiële verblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuizen
vervullen. Het gebouw biedt diverse mogelijkheden waar vleermuizen in en achter weg
kunnen kruipen, zoals in spouwmuren en achter boeiboorden. Via de diverse aanwezige
gaten in de buitenmuur en de boeiboorden kunnen vleermuizen naar binnen kruipen.
Hoewel het merendeel van de aanwezige bomen te jong zijn om holten en spleten te
hebben, kunnen verblijfplaatsen in bomen niet geheel uitgesloten worden. In het gebied
staan namelijk wel enkele bomen die oud genoeg zijn die potentiële verblijfplaatsen voor
boombewonende vleermuizen kunnen bevatten. Vleermuizen maken gebruik van
duidelijk zichtbare holten, zoals spechtengaten. Daarnaast gebruiken zij ook locaties die
vanaf de grond veelal niet zijn te zien, zoals ruimten tussen de oksel van een tak en de
stam of achter loshangend schors.
Effecten en ontheffing
Alle vleermuissoorten zijn strikt beschermd onder de Flora- en faunawet. Het verjagen,
vangen en doden van individuen van beschermde soorten, alsmede het verstoren of
vernielen van vaste verblijfplaatsen (inclusief de functionele leefomgeving) is verboden
vanuit de Flora- en faunawet. De functionaliteit van verblijfplaatsen van vleermuizen
dienen te allen tijde gegarandeerd te blijven.
Foerageergebied en vliegroutes
Met betrekking tot foerageergebied en vliegroutes van vleermuizen zal de herinrichting,
mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, geen effect hebben op de functionaliteit
van het gebied als zodanig. Voorwaarden om het gebied tijdens en na de inrichting te
laten functioneren als vliegroute of foerageergebied voor vleermuizen zijn:
- Handhaven van bomen;
- Werkzaamheden uitsluitend overdag uitvoeren (m.n. in actieve periode van
vleermuizen- april t/m november);
- Geen (extra) verlichting aanbrengen om uitstraling naar de omgeving te
voorkomen.
Indien blijkt dat één of meer van de genoemde voorwaarden wel wenselijk is, is nader
onderzoek naar het gebruik van het gebied door vleermuizen noodzakelijk. Aan de hand
van dit nader onderzoek kan dan bepaald worden of een ontheffing in het kader van de
Flora- en faunawet noodzakelijk is.
Verblijfplaats
Het gebouw en de bomen kunnen een functie als potentiële verblijfplaats voor
vleermuizen vervullen door de aanwezigheid van diverse mogelijkheden als spouwmuren
en boeiboorden. Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn in het gebied dan ook niet
uitgesloten. Doordat delen van de huidige bebouwing gesloopt worden en de
overgebleven delen gerenoveerd, dient nader onderzocht te worden of vleermuizen
daadwerkelijk gebruik maken van het gebouw. Nader onderzoek dient uitgevoerd te
worden volgens landelijk geldende onderzoeksrichtlijnen (Vleermuisprotocol), en dient
plaatst te vinden vanaf half mei tot en met eind september. Indien ook meer duidelijkheid
bekend is rondom het kappen van bomen, dient nader bepaald te worden of nader
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onderzoek nog noodzakelijk is naar verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen. Ook bij
verblijfplaatsen van vleermuizen geldt dat geen veranderingen mogen plaatsvinden in het
verlichtingsplan.
Conclusie vleermuizen: nader onderzoek is noodzakelijk naar gebouwbewonende
vleermuizen. Indien ook meer duidelijkheid bekend is rondom het kappen van bomen en
veranderingen worden doorgevoerd in het verlichtingsplan, dient bepaald te worden of
ook hier nader onderzoek noodzakelijk is. Deze onderzoeken kunnen gecombineerd
plaats vinden.
Kader - Verlichting
Een aantal nachtactieve dieren, zoals vleermuizen, uilen en marters, zijn gevoelig voor verlichting. Er zijn
soorten die kunstlicht zoveel mogelijk vermijden, zoals watervleermuis, en er zijn soorten die rond
lantaarnpalen jagen, zoals rosse vleermuis. Bij het plaatsen van verlichting bij in- en/of uitvliegopeningen,
vliegroutes en foerageergebieden kunnen barrières ontstaan waardoor de vleermuizen van de verblijfplaatsen,
vliegroute en/of foerageergebied afzien.

Om lichthinder te voorkomen en het gebied aantrekkelijker te maken voor vleermuizen kunnen verschillende
maatregelen getroffen worden:
verlichting alleen plaatsen waar het echt nodig is;
verlichting alleen aan op momenten wanneer het nodig is (dynamische verlichting);
verlaag de hoogte van de lichtmasten;
beperk verstrooiing het licht tot een minimum door gebruik van aangepaste armatuur (zie figuur 4);
geen verlichting plaatsen bij in- en/of uitvliegopeningen, foerageergebieden en vliegroutes.

Voorbeelden van armaturen om lichtverstrooiing te voorkomen.

5.2.2 Overige zoogdieren
Voorkomen en functie
Naast de (mogelijke) aanwezigheid van algemene tabel 1-soorten, is tijdens het
veldbezoek in het gebied eekhoorn (tabel 2 van de Flora- en faunawet) waargenomen.
Daarnaast is uit de literatuur bekend dat in de directe omgeving steenmarter (tabel 2
Flora- en faunawet) en das (tabel 3 Flora- en faunawet) voorkomt, en op een grotere
afstand ook boommarter (tabel 3 Flora- en faunawet). Andere middelmatig en zwaarder
beschermde soorten, zoals waterspitsmuis en otter, worden niet binnen het plangebied
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verwacht gezien het ontbreken van geschikt leefgebied en/of het bekende
verspreidingsgebied.
Eekhoorn (tabel 2-soort, Flora- en faunawet)
Eekhoorns komen zowel voor in loofbos, naaldbos als gemend bos. Ze hebben hierbij
een voorkeur voor oud bos in verband met het grotere voedselaanbod en
nestgelegenheid. Ook in tuinen, parken, houtwallen en bebouwd gebied kunnen
eekhoorns voorkomen, een en ander afhankelijk van voldoende voedselaanbod. De
eekhoorn wordt tot de cultuurvolgers geschaard. In en rondom het plangebied komen de
eerder genoemde elementen voor. Eekhoorns leven solitair en hebben een eigen
leefgebied waarbinnen voedsel wordt gezocht. De leefgebieden kunnen elkaar
overlappen en worden niet verdedigd; alleen het slaapnest wordt verdedigd. Eekhoorn
gebruikt naast één hoofdnest ook vijf tot zes kleinere 'reservenesten'. Tijdens het
veldbezoek zijn geen nesten van eekhoorn waargenomen, maar maakt het plangebied
wel onderdeel uit van het leefgebied van de soort als foerageergebied en ter migratie.
Steenmarter (tabel 2-soort, Flora- en faunawet)
De steenmarter is een soort met een groot aanpassingsvermogen. Hij komt voor in zowel
structuurrijke landschappen met heggen, houtwallen en bosranden, maar ook in de
bebouwde kom waar de gebouwen hem de rol van bergen vervullen. De soort beschikt
over een zeer groot leefgebied. Ook rondom het plangebied zijn waarnemingen van de
soort bekend (mondelinge mededeling omwonende) en komt hij in de regio algemeen
voor. Binnen hun vaste activiteitsgebied hebben steenmarters altijd meerdere
dagrustplaatsen tot hun beschikking. Het aantal kan globaal tussen vijf en twintig
variëren. Slechts een gering aantal hiervan (3-5) wordt regelmatig gebruikt. Tijdens het
veldbezoek zijn geen verblijfplaatsen van steenmarter waargenomen. Deze kunnen
echter wel aanwezig zijn. De steenmarter zit vaak op onbereikbare locaties zoals
spouwmuren, zolder en kruipruimten van gebouwen en takkenhopen, boomholten en
dichte struwelen. Het plangebied biedt hierin diverse mogelijkheden als potentiële
verblijfplaats en het gebied maakt dan ook onderdeel uit van het leefgebied van de soort.
Boommarter (tabel 3-soort, Flora- en faunawet)
In Nederland komt boommarter in verschillende bostypen met verschillende leeftijden
voor. De meeste boommarters leven in de grotere bossen van de Veluwe, de Utrechtse
Heuvelrug en in Drenthe. Toch leven boommarters niet alleen in grote bossen. Ook
kleinere bossen kunnen worden bewoond, wanneer deze in verbinding staan met de
grotere leefgebieden. Hiertoe ontleend de regio rondom Oosterhesselen zich voor.
waarnemingen van boommarter zijn onder bekend uit de omgeving van Emmen en
Witteveen. Als behendige klimmer en springer kan hij zijn leefgebied vanaf de grond tot in
de boomtoppen benutten. Het leefgebied van een mannetje is circa 1000 ha groot en
overlapt (deels) dat van meerdere vrouwtjes. ’s Nachts worden afstanden van 2 tot 7 km
afgelegd, maar mannetjes leggen wel eens afstanden af van 10 tot 20 km per nacht. Ook
het plangebied en de directe omgeving kan daardoor uitmaken van het leefgebied van de
soort. Boommarters kiezen hun rustplaatsen vaak in boomholten, konijnen-, vossen of
dassenholen, tussen boomwortels of onder takkenbossen. Nesten zitten vaak in oude
spechten- of eekhoornholen, regelmatig in inrottigsholten en soms in gebouwen die in of
aan de rand van het bos staan. Boommarters maken meestel niet zelf een hol maar
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passen een bestaand nest aan. Er zijn tijdens het veldbezoek geen verblijfplaatsen of
aanwijzingen hiertoe aangetroffen.
Das (tabel 3-soort, Flora- en faunawet)
Das leeft in allerlei soorten biotopen, met een voorkeur voor kleinschalig akker- en
weidelandschap met verspreide bosjes, heggen en houtwallen. Het leefgebied van de
das moet voldoen aan voldoende dekking, weinig verstoring, een groot voedselaanbod
en een bodem waarin ze goed kunnen graven, met een grondwaterstand van tenminste
1,5 m onder het maaiveld. Het landschap rondom Oosterhesselen bestaat uit het
voorkeursbiotoop van de das. In de directe omgeving van het plangebied komt de soort
dan ook voor. De das is goed waarneembaar door de vele sporen (o.a. loop- en
graafsporen) die hij achter laat, maar deze zijn niet aangetroffen. Binnen het plangebied
zijn geen burchten vastgesteld. Mogelijk dat de soort vanuit de omgeving wel eens
uitwijkt naar het plangebied om te foerageren, maar het betreft geen essentieel onderdeel
van het leefgebied door het ontbreken van sporen.
Effecten en ontheffing
Tabel 1-soorten
In het gebied komen (mogelijk) een groot aantal tabel 1-soorten voor. De ingreep zal naar
verwachting leiden tot een beperkt verlies van leefgebied van de zoogdieren van tabel 1
van de Flora- en faunawet. Dit heeft geen invloed op de gunstige staat van
instandhouding van deze soorten, omdat er voldoende alternatief leefgebied aanwezig
blijft en het relatief algemene soorten betreft. Voor deze soorten geldt dan ook een
vrijstelling. Een ontheffing Flora- en faunawet is daarom niet noodzakelijk.
Steenmarter
Het plangebied biedt diverse mogelijkheden als potentiële verblijfplaats voor steenmarter.
Er dient dan ook nader onderzocht te worden of steenmarters gebruik maakt van het
pand als verblijfplaats en welke functie het pand voor de soort heeft. Voorafgaand aan de
uitvoering van de plannen dient dan ook eerst nader onderzocht te worden of
steenmarters binnen het plangebied een verblijfplaats hebben.
Overige tabel 2 en 3-soorten
Overige middelmatig en zwaarder beschermde soorten die in en rondom het plangebied
voorkomen zijn eekhoorn, boommarter en das. Eekhoorn is de enige soort die tijdens het
veldbezoek ook in het plangebied is vastgesteld, maar ook de andere soorten zijn niet uit
te sluiten doordat het plangebied onderdeel kan uitmaken van hun leefgebied.
Verblijfplaatsen van deze soorten zijn echter niet waargenomen. Met betrekking tot het
leefgebied kan voor boommarter en das het gebied wel minder geschikt raken doordat de
verstoring toeneemt en beide soorten hiervoor gevoel zijn. Het betreft echter geen gebied
wat voor de betreffende soorten als essentieel onderdeel van hun leefgebied kan worden
aangewezen. In de omgeving is genoeg alternatief leefgebied voorhanden. Er zijn op de
deze soorten dan ook geen negatieve effecten te verwachten. Wel wordt geadviseerd
rekening te houden met de verlichting door deze niet toe te laten nemen of gebruik te
maken van aangepaste armaturen (kader - verlichting).
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Conclusie grondgebonden zoogdieren: nader onderzoek is noodzakelijk naar de
aanwezigheid van steenmarter. De voorgenomen ontwikkelingen hebben geen negatief
effect op andere beschermde grondgebonden zoogdieren. Daarnaast wordt geadviseerd
in de toekomstige situatie rekening te houden met de verlichting.

5.3

Vogels

Alle vogels zijn als soort op een gelijke wijze beschermd in de Flora- en faunawet.
Beleidsmatig heeft het Ministerie van Economische Zaken een onderverdeling gemaakt,
gericht op de mate van verantwoording en afstemming van werkzaamheden versus het
behoud van vaste rust- en verblijfplaatsen. Dit betreft:
Vogels met jaarrond beschermde nesten
Overige broedvogels
Bij zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden kunnen nesten van overige
vogels soms ook jaarrond beschermd zijn. Dit is met name aan de orde bij grote
ontwikkelingen of zeer bijzondere locaties. In de regel is dit niet aan de orde en zijn de
nesten van de vogels alleen beschermd als ze in gebruik zijn.
Voorkomen en functie
Broedvogels
De aangetroffen vogels binnen en direct rondom het plangebied vallen onder de
algemene broedvogels van bossen, struwelen en parken. Onder andere de volgende
vogelsoorten kunnen gebruik maken van het plangebied; ekster, houtduif, koolmees,
merel, pimpelmees, roodborst en winterkoning. Binnen het plangebied zijn verschillende
nesten aangetroffen van deze algemeen voorkomende broedvogels.
Vogels met jaarrond beschermde nesten
Verblijfplaatsen van vogelsoorten die jaarrond van vaste rust- en verblijfplaatsen gebruik
maken zijn niet aangetroffen binnen het plangebied en worden op basis van de
aanwezige terreintypen ook niet verwacht. Het plangebied wordt naar verwachting wel
gebruikt als foerageergebied door een aantal vogels uit deze groep als kerkuil en buizerd.
Het betreft echter geen essentieel onderdeel gezien het geschikte alternatieve leefgebied
in de omgeving.
Effecten en ontheffing
Overige broedvogels
Alle vogelsoorten in Nederland zijn strikt beschermd onder de Flora- en faunawet. Voor
alle beschermde inheemse (ook algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt een verbod
op handelingen die nesten beschadigen of verstoren. Verstoring kan in veel situaties
worden voorkomen door verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te
voeren. De periode van 15 maart tot 15 juli wordt over het algemeen beschouwd als
broedseizoen. Werkzaamheden binnen het broedseizoen zijn mogelijk indien is
vastgesteld dat er met deze werkzaamheden geen nesten van broedvogels worden
verstoord. Voor de Flora- en faunawet zijn echter alle bewoonde vogelnesten beschermd,
ongeacht het tijdstip van het jaar. Het genoemde termijn moet daarom niet al te strikt
worden toegepast.
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Vogels met jaarrond beschermde nesten
In het plangebied zijn geen nesten vastgesteld welke jaarrond beschermd zijn. Het
plangebied heeft mogelijk wel een functie als foerageergebied voor een aantal vogels uit
deze groep. Leefgebied blijft voor deze soorten afdoende voorhanden, tevens blijft het
plangebied (deels) geschikt als foerageergebied. De nieuwe ontwikkelingen vinden niet
plaats in het essentiële leefgebied. Negatieve effecten zijn dan ook niet te verwachten.
Conclusie vogels: met de voorgenomen ontwikkeling worden geen negatieve effecten op
broedvogels (alle categorieën) verwacht, mits de voorgenomen (kap)werkzaamheden
buiten het broedseizoen uitgevoerd worden. Nader onderzoek of het aanvragen van een
ontheffing wordt voor vogels niet noodzakelijk geacht.

5.4

Amfibieën en reptielen

Voorkomen en functie
Amfibieën
Een aantal soorten, zoals bruine kikker, bastaardkikker, gewone pad en kleine
watersalamander, kunnen het plangebied gebruiken als landbiotoop. In het plangebied
zelf zijn geen (permanente) waterelementen aanwezig. Naast poelkikker en heikikker
(beide tabel 3-soorten Flora- en faunawet) zijn er geen (recente) verspreidingsgegevens
bekend van andere strikt beschermde amfibieën rondom het plangebied. Strikt
beschermde amfibieënsoorten, ook poelkikker en heikikker, worden niet verwacht in het
plangebied vanwege het ongeschikte habitat voor deze soorten.
Reptielen
Beschermde reptielen zijn gebonden aan specifieke terreinen. In het plangebied
ontbreekt dergelijk geschikt biotoop zoals heideterreinen en venranden en/of er zijn geen
(recente) verspreidingsgegevens bekend van reptielen in en rondom het plangebied.
Effecten en ontheffing
De ingreep zal naar verwachting leiden tot een beperkt verlies van leefgebied van de
genoemde amfibieën van tabel 1 van de Flora- en faunawet. Dit heeft geen invloed op de
gunstige staat van instandhouding van deze soorten omdat er voldoende leefgebied
aanwezig blijft en het relatief algemene soorten betreft. Voor deze soorten geldt dan ook
een vrijstelling. Een ontheffing Flora- en faunawet is daarom niet noodzakelijk.
Conclusie amfibieën en reptielen: de voorgenomen ontwikkelingen hebben geen negatief
effect op deze beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een
ontheffing is niet noodzakelijk voor beschermde amfibieën en reptielen.

5.5

Vissen

Voorkomen en functie
Uit de omgeving is de beschermde kleine modderkruiper bekend. In het plangebied zijn
geen watervoerende elementen (sloten, poelen, enz) aanwezig. Derhalve ontbreekt
geschikt leefgebied voor vissen.
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Effecten en ontheffing
Er worden geen effecten op beschermde vissen verwacht. Een ontheffing Flora- en
faunawet is niet aan de orde.
Conclusie vissen: de voorgenomen ontwikkelingen hebben geen negatief effect op
beschermde vissen. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor
beschermde vissen niet noodzakelijk.

5.6

Beschermde soorten ongewervelden

Voorkomen en functie
Beschermde soorten ongewervelden (dagvlinders, libellen, kevers, Europese rivierkreeft
en platte schijfhoren) worden op grond van verspreidingsgegevens en habitatvoorkeuren
niet verwacht.
Effecten en ontheffing
Er worden geen effecten op beschermde soorten ongewervelden verwacht. Een
ontheffing Flora- en faunawet is niet aan de orde.
Conclusie ongewervelden: de voorgenomen ontwikkelingen hebben geen negatief effect
op beschermde ongewervelden. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is
voor beschermde ongewervelden niet noodzakelijk.
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6 CONCLUSIE EN VERVOLG
6.1

Beschermde natuurgebieden

Op basis van deze quickscan wordt geen toetsing van de effecten van de ontwikkeling op
beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebied en/of Ecologische Hoofdstructuur)
noodzakelijk geacht. Beschermde (Flora- en faunawet) soorten worden wel verwacht.

6.2

Beschermde soorten

Op basis van deze quickscan wordt geconstateerd dat in het onderzoeksgebied een
potentieel habitat biedt voor een aantal beschermde soorten. Hoewel er geen gerichte
veldinventarisatie heeft plaatsgevonden, is op basis van de beschikbare
literatuurgegevens en een veldbezoek vastgesteld dat het terrein mogelijk van belang is
voor enkele licht beschermde soorten (tabel 1-soorten) en voor de zwaarder en streng
beschermde vleermuizen, grondgebonden zoogdieren en broedvogels. In tabel 1 is een
samenvatting gegeven van deze resultaten. Voor veel soorten geldt dat er geen
negatieve effecten zijn te verwachten doordat er geen verblijfplaatsen aanwezig zijn,
leefgebied behouden blijft en/of genoeg alternatief leefgebied voorhanden is. Voor
vleermuizen, steenmarter en broedvogels geldt dit echter niet;
Vleermuizen; Nader onderzoek naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van
gebouwbewonende vleermuizen is noodzakelijk. Indien ook meer duidelijkheid
bekend is rondom het kappen van bomen en veranderingen worden doorgevoerd
in het verlichtingsplan, dient bepaald te worden of ook hier nader onderzoek
noodzakelijk is (zie § 5.2.1).
Steenmarter; Voorafgaand aan de voorgenomen ontwikkeling dient onderzocht te
worden of steenmarter en hun verblijfplaatsen aan- of afwezig zijn (zie § 5.2.2).
Broedvogels; Verstorende werkzaamheden mogen alleen buiten het
broedseizoen uitgevoerd worden. Werkzaamheden binnen het broedseizoen zijn
mogelijk indien is vastgesteld dat er met de werkzaamheden geen nesten van
broedvogels worden verstoord. Voor de Flora- en faunawet zijn alle bewoonde
vogelnesten beschermd, ongeacht het tijdstip van het jaar (zie § 5.3).
Gezien bovenstaande punten is het plan derhalve niet uitvoerbaar. Er kan op dit moment
niet bepaald worden of een overtreding van de natuurwetten aan de orde is. Nader
onderzoek is noodzakelijk naar vleermuizen en steenmarter.
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6.3

Vervolgonderzoek noodzakelijk

6.3.1 Vleermuizen
Het vleermuisonderzoek kan slechts in een beperkte periode van het jaar worden
uitgevoerd. Hierbij dienen landelijk geldende onderzoeksrichtlijnen te worden
gehandhaafd. Aan de hand van het landelijke geldende vleermuisprotocol (2013) wordt
bepaald dat de onderzoeksinspanning bestaat uit:
2 tot 3 bezoeken tussen 15 mei - 15 juli en;
2 bezoeken tussen 15 augustus en 1 oktober en;
tussen de bezoeken zit in de regel 20 tot 30 dagen.
Afhankelijk van wat wordt aangetroffen bij het nader onderzoek kan dit consequenties
hebben voor de planning en wijze van de uitvoering van werkzaamheden. Daarnaast
kunnen zogenaamde compenserende en mitigerende maatregelen nodig zijn.
6.3.2 Steenmarter
Hoewel steenmarters ook op onbereikbare locaties verblijven, kunnen sporen van de
steenmarter gemakkelijk te vinden zijn. In gebouwen kunnen bewoningssporen en
uitwerpselen gevonden worden, maar ook prooiresten en voedselvoorraden. Onderzoek
naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen kan jaarrond worden uitgevoerd.

6.4

Zorgplicht en zorgvuldig handelen

In het kader van de zorgplicht zijn de volgende maatregelen noodzakelijk:
Tijdens de uitvoering dient men bijvoorbeeld alert te zijn op aanwezigheid van
fauna en deze, indien noodzakelijk, te verplaatsen.
Bij onvoorziene situaties dient contact opgenomen te worden met een ter zake
kundige.
De breedte van de transportwegen wordt zo beperkt mogelijk gehouden, opdat
zo min mogelijk holen en dieren aangetast worden.
Verlichting tot een minimum beperken, aangepaste armaturen toepassen en
uitstraling naar omliggende groenstructuren voorkomen.
In het kader van zorgvuldig handelen adviseren wij om de eisen en voorwaarden
uit dit onderzoek op te nemen in een ecologisch werkprotocol. Het ecologisch
werkprotocol kan bij het bestek worden opgenomen.

6.5

Geldigheid onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de landelijk geldende richtlijnen. Het bevoegd gezag
(ministerie van Economische Zaken in deze) hanteert de volgende definitie voor de
geldigheid van onderzoeken naar strikt beschermde soorten (tabel 3-soorten en vogels):
“ Onderzoeksgegevens mogen maximaal 3 jaar oud zijn in gebieden waar weinig of geen
ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen zijn opgetreden in de afgelopen drie jaar. In
gebieden waar dit niet voor geldt, moeten de gegevens recenter zijn.”
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Voor onderzoeken waar alleen soorten van tabel 1 en/of 2 van de Flora- en faunawet aan
de orde zijn, mag worden volstaan met een geldigheid van 5 jaar. Waarbij ook geldt dat
er in die periode weinig of geen ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen optreden.
Dit rapport gaat in op de effecten van de ontwikkeling zoals beschreven in hoofdstuk 2.2.
Wijzigingen of aanpassingen in de ontwikkeling kunnen tot andere conclusies ten aanzien
van de effecten op beschermde soorten leiden.
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Tabel 1. Resultaten (mogelijk) aanwezige beschermde flora en fauna in het plangebied.

Tabel

Soort(groep)

Gebruik gebied

Effect ruimtelijke ontwikkelingen

Ontheffing

Vervolg

1

Algemene
grondgebonden
zoogdieren

Leefgebied

Tijdelijke aantasting leefgebied,
doden, op termijn weer geschikt
leefgebied.

Nee

Zorgplicht

1

Algemene amfibieën

Leefgebied

Tijdelijke aantasting leefgebied,
doden, op termijn weer geschikt
leefgebied.

Nee

Zorgplicht

2

Eekhoorn

Leefgebied

Verblijfplaatsen niet aanwezig,
tijdelijke aantasting leefgebied, op
termijn weer geschikt leefgebied.

Nee

Zorgplicht

2

Steenmarter

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Nader onderzoek, jaarrond

3

Das en boommarter

Mogelijk onderdeel
leefgebied

Verblijfplaatsen niet aanwezig,
tijdelijke aantasting leefgebied, op
termijn weer geschikt leefgebied.

Nee

Rekening houden met verlichting, zorgplicht

3

Vleermuizen

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Nader onderzoek, april - oktober

V

Vogels

Broedlocatie

Mogelijke verstoring, tijdelijke
aantasting leefgebied, op termijn
weer geschikt leefgebied.

Nee, mits

Werkzaamheden buiten broedseizoen uitvoeren, zorgplicht

Vjaarrond

Vogels vaste
broedlocaties

Mogelijk onderdeel
leefgebied

Verblijfplaatsen niet aanwezig,
tijdelijke aantasting leefgebied, op
termijn weer geschikt leefgebied.

Nee

Zorgplicht
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