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Oriënterend onderzoek naar beschermde flora en 

fauna aan het perceel achter de Warmoesweg 4 en 6 te 

Erica 
 

 

Ten noorden van de Warmoessteeg 4 en 6 te Erica zijn een weiland en een braakliggend perceel 

gesitueerd. De initiatiefnemer is voornemens op het perceel een zonneakker te realiseren.  

De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna en/of 

beschermde natuurgebieden. Ten behoeve van de ontwikkeling geldt de wettelijke verplichting 

onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijk 

effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggende ecologische quickscan is de 

(potentiële) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van het plangebied voor 

deze soorten in kaart gebracht.  

AAB NL begeleidt de ruimtelijke ontwikkeling en heeft Blom Ecologie B.V. verzocht het 

plangebied te onderzoeken op aanwezigheid van beschermde flora en fauna. 
 

Onderzoeksdoel 

Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

• Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het project zoals hiervoor omschreven 

uitvoerbaar zoals het bepaalde in de Wro (artikel 3.1.6 Bro)? 

• Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel) 

aanwezig in het plangebied? 

• Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg 

van de beoogde ruimtelijke ingreep? 

• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de 

instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden of de wezenlijke kenmerken en 

waarden van Natuurnetwerk Nederland? 
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Planlocatie 

De planlocatie is gelegen ten noorden van de Warmoessteeg 4 en 6 te Erica. De planlocatie bestaat 

uit een braakliggend perceel en een weiland, welke regelmatig wordt gemaaid en bemest. In bijlage 

1 zijn een aantal foto’s opgenomen die een impressie geven van de planlocatie en de directe 

omgeving hiervan.  

De directe omgeving van de planlocatie wordt gekenmerkt door een agrarische omgeving met 

glastuinbouw, weilanden, akkers en vrijstaande woningen. De planlocatie ligt op ca. 350 m ten 

noorden van het Dommerskanaal en op ca. 3,3 km ten zuiden van de snelweg A37. 
 

 

Figuur 1 De planlocatie (rood omkaderd) is gelegen ten noorden van de Warmoessteeg 4 en 6 te Erica 

(bron: maps.google.com). 

 

 

Functieverandering en effecten 

De beoogde ingrepen zijn permanent van karakter. De beoogde ingrepen betreft de realisatie van 

een zonneakkker. Onderstaand volgt een korte opsomming van de ingrepen en effecten: 
 

• realisatie zonnepanelen: algemene bouwwerkzaamheden. 
 

Alle thans aanwezige (ecologische) functies van de planlocatie komen geheel of deels te vervallen. 

Negatieve effecten die op kunnen treden voor beschermde soorten zijn: vernietiging en/of afname 

van geschikt leefgebied (permanent of tijdelijk) en opzettelijke verstoring (tijdelijk). 

 

 

Methode 

Dit oriënterend onderzoek verkent alle relevante vakgebieden met betrekking tot de Wet 

natuurbescherming. Hierbij wordt een beoordeling gegeven van de aanwezigheid van de 

specifieke potentie voor beschermde flora en fauna in het plangebied, de betekenis van het 

plangebied voor de aanwezige soorten en de effecten van de voorgenomen ingrepen op de soorten. 

Dit onderzoek bestaat uit een veldbezoek en raadpleging van externe bronnen.  
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Veldbezoek 

Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige beschermde flora en fauna. Tijdens het 

veldbezoek is het plangebied nauwkeurig onderzocht waarbij ook gelet werd op sporen en delen 

of restanten van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 2 juli 2019. De 

weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren; droog, 6/8 bewolkt, 17 Celsius en 

windkracht 2-3 (Bft). 
 

Externe bronnen 

Vaak zijn er al gegevens bekend over een plangebied en de directe omgeving hiervan. Deze 

gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door het Natuurloket 

(www.natuurloket.nl). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige aanvullende 

informatie op en daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige flora en fauna. 

 

 

Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 vervangt de Wet natuurbescherming (Wnb) drie voormalige wetten; de Flora- 

en faunawet samen met de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998. Bevoegdheden zijn met 

deze wet overgedragen van het rijk naar de provincie. 
 

Algemene zorgplicht 

In de Algemene zorgplicht (art. 1.11) wordt voorgeschreven dat nadelige gevolgen voor flora en 

fauna voorkomen moet worden. Het uitgangspunt van de Algemene zorgplicht is dat het doden, 

verwonden, verontrusten of beschadigen van flora en fauna wordt vermeden. Deze zorgplicht 

geldt voor iedereen.  
 

Soortenbescherming 

De soortenbescherming is opgedeeld in de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten 

(art. 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) en andere soorten (art. 3.10). Hierin worden ook rust- en 

voortplantingsverblijfplaatsen en het functioneel leefgebied beschermd.  
 

Gebiedsbescherming 

Naast de specifieke soortenbescherming kent Nederland ook gebiedsbescherming, waarbij 

bepaalde gebieden extra bescherming verdienen. Het gaat hier hoofdzakelijk om Natura 2000-

gebieden, het Natuurnetwerk Nederland en Belangrijke Weidevogelgebieden. In deze gebieden 

mogen in principe geen werkzaamheden binnen de grenzen uitgevoerd worden. Voor 

werkzaamheden in Natura 2000-gebieden is bij mogelijke effecten een Voortoets vereist en binnen 

het Natuurnetwerk Nederland geldt het ‘nee, tenzij’-principe. In bepaalde gevallen dient er 

natuurcompensatie uitgevoerd te worden. Ten aanzien van Natura 2000-gebieden kunnen ook 

externe effecten als stikstofdepositie en lichtuitstraling van invloed zijn. 
 

Bij negatieve effecten op beschermde natuurgebieden en bij negatieve effecten op alle soorten in 

de specifieke soortenbescherming geldt een ontheffingsplicht. Van de verboden als bedoeld in 

artikel 3.10 eerste lid kan door bepaalde provincies vrijstelling verleend worden voor het 

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

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen voor bepaalde soorten. In de verordening Ruimte van de 

provincie Drenthe is voor de volgende soorten vrijstelling opgenomen in het kader van ruimtelijke 

ontwikkelingen: 
 

Tabel 1 Vrijgestelde soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Drenthe. 
 

Aardmuis Gewone bosspitsmuis Ondergrondse woelmuis 

Bastaardkikker Gewone pad Ree 

Bosmuis Haas Rosse woelmuis 

Bruine kikker Hermelijn  Tweekleurige bosspitsmuis 

Bunzing  Huisspitsmuis Veldmuis 

Dwergmuis Kleine watersalamander Vos 

Dwergspitsmuis Konijn Wezel  

Egel Meerkikker Woelrat 
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Beoordeling 

Op basis van de bureaustudie en veldonderzoek wordt per soortgroep besproken wat de potentie 

van de planlocatie en de invloedssfeer daarvan is en welke effecten daarop te verwachten zijn. 

Voor een aantal van de nationaal beschermde soorten (beschermingsregime ‘andere soorten’) geldt 

per definitie vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen (zie voorgaande alinea). In de 

voorliggende beoordeling is specifiek gelet op de functie en/of aanwezigheid van beschermde 

soorten waarvoor geen vrijstelling geldt c.q. ontheffingsplicht noodzakelijk is.  
 

Vaatplanten 

In de directe omgeving van de planlocatie komen voor zover bekend geen beschermde vaatplanten 

voor (NDFF, 2009-2019). Gedurende het veldbezoek zijn geen beschermde planten en/of sporen en 

delen hiervan aangetroffen. Ter plaatse van de planlocatie is slechts sprake van inheemse of 

aangeplante kruiden zonder beschermde status. Enkele waargenomen soorten betreffen:  
akkerdistel, Engels raaigras, grote brandnetel, krabbenscheer, paardenbloem en ruwe berk.  

De beoogde ontwikkelingen leiden niet tot aantasting van beschermde en/of kwetsbare vegetatie. 

Beschermde planten stellen over het algemeen specifieke eisen aan hun milieu, zoals 

kalkhoudende schrale grond, of stikstofarme blauwe graslanden. Het plangebied bestaat uit een 

braakliggend terrein en een weiland, welke regelmatig wordt gemaaid en bemest. Gelet op de 

functie, ligging en het gebruik van het perceel in relatie tot de habitatpreferentie van kwetsbare en 

zeldzame soorten wordt de aanwezigheid hiervan niet verwacht. Daarnaast zijn beschermde 

planten niet aangetroffen gedurende het veldbezoek, waarmee negatieve effecten ten aanzien van 

beschermde vaatplanten derhalve kunnen worden uitgesloten. 
 

Zoogdieren 

Zoogdieren prefereren een leefomgeving waarin voldoende voedsel, rust- en 

voortplantingsmogelijkheden aanwezig zijn. In de omgeving is onder andere de aanwezigheid van 

de volgende soorten vastgesteld: bosmuis, bruine rat, egel, haas, huisspitsmuis, konijn, mol, ree, 

rode eekhoorn, steenmarter, vos en woelrat (NDFF, 2009-2019). Voor de rode eekhoorn en 

steenmarter geldt dat deze beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming en geen vrijstelling 

geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen.  

De rode eekhoorn is gebonden aan gebieden waarin meerdere bomen bij elkaar staan, zoals bossen 

en parken. Binnen het plangebied zijn geen bomen aanwezig, eromheen staan enkele solitaire 

bomen. Door de lage dichtheid aan bomen en open structuur kan de aanwezigheid van de rode 

eekhoorn worden uitgesloten. 

Het voorkeurshabitat van de steenmarter betreft een kleinschalig parklandschap. De soort wordt 

met name aangetroffen nabij steden, dorpen en boerderijen. Geschikte leefgebieden bestaan 

voornamelijk uit kleinschalige landbouw met oude schuren, heggen en geriefhoutbosjes 

(Zoogdiervereniging steenmarter, 2019). In het bijzonder heeft de steenmarter een voorkeur voor 

steenachtige biotopen en schuilplaatsen, zoals steengroeven, rotsige hellingen en gebouwen. 

Daarbij is de aanwezigheid van elementen als groenstroken, heggen, bosjes, greppels en bermen 

die kunnen dienen als foerageer- en jachtgebied van belang. Binnen het plangebied en de directe 

omgeving daarvan ontbreken dekkende vegetatiestructuren zoals struiken en houtwallen. 

Derhalve is de planlocatie ongeschikt voor de steenmarter. Er zijn dan ook geen sporen (wissels, 

prenten of uitwerpselen) aangetroffen. De aanwezigheid van de steenmarter is derhalve 

uitgesloten. 

De planlocatie heeft enkel mogelijk een functie voor algemene soorten. Dit betreft met name egel, 

konijn, mol en veldmuis. Tijdens het veldbezoek zijn ook enkele holen van woelmuizen 

aangetroffen. Dergelijke soorten zijn dermate opportunistisch dat in de directe omgeving 

voldoende vergelijkbaar habitat aanwezig is waar ze zich al dan niet tijdelijk kunnen ophouden. 

Bovendien geldt voor dergelijke algemene soorten vrijstelling in het kader van ruimtelijke 

ontwikkelingen. Op en rondom de planlocatie zijn geen holen, nesten of sporen aangetroffen die 

duiden op de aanwezigheid van beschermde zoogdiersoorten die buiten de Verordening 

uitvoering Wet natuurbescherming van de provincie vallen (zie Wet natuurbescherming; Wet-Nb, 

art 3.10). Effecten op beschermde zoogdieren zijn uitgesloten. 
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Vleermuizen 

Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren, 

oppervlaktewater en spleten en/of andere structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel 

onderdeel zijn van een vleermuishabitat (BIJ12 kennisdocument Gewone dwergvleermuis, 2017; 

Limpens et al., 1997; Dietz et al., 2011). In de omgeving is het voorkomen van vleermuizen niet 

bekend (2009-2019). Onder de Wet natuurbescherming zijn alle in Nederland voorkomende 

vleermuizen beschermd.  

Door het ontbreken van bebouwing en bomen binnen het plangebied kan de aanwezigheid van 

vaste rust- en/of verblijfplaatsen van vleermuizen worden uitgesloten. 

Hoewel het is uitgesloten dat vleermuizen de planlocatie gebruiken als vaste rust- en/of 

verblijfplaats, bestaat de mogelijkheid dat vleermuizen de planlocatie gebruiken als 

foerageergebied. Door de beperkte aanwezigheid van bloemrijke kruiden is deze functie echter 

zeer beperkt. Ten gevolge van de beoogde ontwikkelingen worden deze niet aangetast. In de luwte 

van opgaande vegetatie of bebouwing kunnen vliegbewegingen en foerageeractiviteiten van 

vleermuizen plaatsvinden. Vleermuizen jagen op insecten waarbij ze opportunistisch gebruik 

maken van een groot netwerk aan jachtgebieden. De omvang en het gebruik van een gebied 

alsmede de jachttechniek en prooien verschillen per soort. Gedurende het foerageren verspreiden 

vleermuizen zich diffuus over het landschap waarbij veelal gebruik wordt gemaakt van bosranden, 

bomenlanen, oeverzones of andere structuurrijke zones. Tijdens de werkzaamheden kunnen 

negatieve effecten optreden voor passerende en jagende vleermuizen in de directe omgeving als 

gevolg van lichtgebruik. Vleermuizen kunnen verblind en daardoor gedesoriënteerd raken als 

gevolg van felle verlichting. Sterk verlichte locaties worden gemeden door vleermuizen. Tijdens 

de ontwikkeling dient derhalve vleermuisvriendelijke verlichting te worden toegepast. 
 

Amfibieën en reptielen 

Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën en reptielen en/of sporen daarvan aangetroffen in het 

plangebied. Amfibieën leven in zowel een aquatisch (m.n. lente/zomer) als een terrestrisch (m.n. 

herfst/winter) habitat. Beide habitatonderdelen dienen op korte afstand van elkaar te liggen. Ten 

noorden van de planlocatie is een ondiepe sloot gelegen, welke door zware eutrofiëring ongeschikt 

is als aquatisch habitat van amfibieën (figuur 2). In de omgeving is de aanwezigheid bekend van 

de volgende amfibieën: bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en 

poelkikker (NDFF, 2009-2019). Voor de poelkikker geldt dat deze beschermd is onder de Wet 

natuurbescherming en geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen.  

De dichtstbijzijnde waarneming van een poelkikker is op ca. 50 m van het plangebied en afkomstig 

uit 2017.  De poelkikker leeft vooral in kleinschalige, stilstaande wateren met schoon, zwak zuur 

en voedselarm water. Het is een pionierssoort die nieuw ontstane poelen zonder vegetatie kunnen 

koloniseren, maar zich kan blijven handhaven als vegetatie zich sterker heeft ontwikkeld. Als de 

waterkwaliteit vermindert kan de soort echter snel verdwijnen. Buiten de voortplantingstijd kan 

de poelkikker ook voorkomen in weilanden en bossen verder gelegen van het water (BIJ12 

kennisdocument Poelkikker, 2017). De sloot ten noorden van het plangebied is sterk geëutrofieerd, 

waardoor deze ongeschikt is als aquatisch habitat van de poelkikker. Verder ontbreekt 

oppervlaktewater nabij de planlocatie. De aanwezigheid van dit type habitat is derhalve 

uitgesloten. Het is mogelijk dat de poelkikker gebruik maakt van het plangebied tijdens de 

overwintering. Echter is er direct aan de sloot waarin de poelkikker is waargenomen een 

vergelijkbaar weiland aanwezig, waardoor het aannemelijk is dat de poelkikker deze gebruikt in 

plaats van het plangebied. Tevens is tussen de planlocatie en de locatie waar de poelkikker is 

waargenomen een weg gelegen, welke een barrière vormt voor de migratie. Bovendien wordt de 

functionaliteit van het plangebied als overwinteringshabitat niet aangetast. Zekerheidshalve wordt 

aangeraden om de werkzaamheden uit te voeren in de periode 15 april – 15 oktober, waarin de 

poelkikker zich in het voortplantingshabitat bevindt (figuur 3). Negatieve effecten op de 

poelkikker zijn derhalve uitgesloten.  
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Figuur 2 De sloot ten noorden van het plangebied bevat weinig water en is sterk geëutrofieerd. 
 

 
Figuur 3 Door de werkzaamheden in de voortplantingsperiode uit te voeren, worden negatieve effecten op 

de poelkikker uitgesloten. 
 

In de directe omgeving van de planlocatie komen voor zover bekend geen reptielen voor. Reptielen 

worden niet verwacht op de planlocatie aangezien deze over het algemeen verbonden zijn aan 

structuurrijke en weinig verstoorde biotopen. Het is niet uit te sluiten dat algemene soorten, zoals 

de bruine kikker en gewone pad, gedurende de terrestrische (herfst/winter) periode voorkomen 

binnen de planlocatie. Deze dieren vallen echter onder de vrijstelling voor ruimtelijke 

ontwikkelingen (zie Wet natuurbescherming). Negatieve effecten op beschermde amfibieën en 

reptielen zijn derhalve uitgesloten. 
 

Vissen 

De sloot ten noorden van het plangebied bevat te weinig water en is te sterk geëutrofieerd om 

geschikt te zijn voor vissen. Verder ontbreekt oppervlaktewater binnen de invloedssfeer van de 

beoogde ontwikkelingen. Effecten op (beschermde) vissen zijn per definitie uitgesloten. 
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Insecten, libellen en andere ongewervelden 

In het plangebied zijn gedurende het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde 

vlinders, libellen of andere ongewervelden aangetroffen. Op de planlocatie zijn geen 

plantensoorten aangetroffen die specifiek voor een beschermde ongewervelde een waardplant 

vormen. Tevens is er geen sprake van oud hout, zure vennetjes of andere specifieke 

omstandigheden die duiden op de mogelijke aanwezigheid van beschermde insecten of andere 

ongewervelden. Significante negatieve effecten op de soortgroep zijn uitgesloten. 
 

Vogels  

In het plangebied en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek foeragerende, 

overvliegende en/of rustende vogels waargenomen. De waargenomen soorten betreffen:  
boerenzwaluw, fazant, huiszwaluw, kauw, tjiftjaf, veldleeuwerik, witte kwikstaart en zwarte kraai.  
 

Vogels - Jaarrond beschermde nestlocaties (cat. 1 t/m 4)  

Gedurende het veldbezoek zijn geen nesten en/of sporen als braakballen, plukplaatsen, horsten, 

holen of uitwerpselen aangetroffen van soorten met een jaarrond beschermd leefgebied en/of 

nestlocatie. Er zijn geen nesten aangetroffen in de bomen rondom de planlocatie. De aanwezigheid 

van in bomen broedende soorten als sperwer, ransuil en buizerd kan uitgesloten worden. De 

planlocatie kan mogelijk fungeren als foerageergebied voor roofvogels en uilen. Echter zijn er in 

de directe omgeving vergelijkbare gebieden aanwezig, welke kunnen functioneren als 

foerageergebied. Het plangebied maakt derhalve geen onderdeel van het essentieel leefgebied van 

roofvogels of uilen. Grote gele kwikstaart broedt langs stromende watergangen in dichte vegetatie 

langs natuurlijke oevers of in kunstwerken als bruggen of stuwen. Voor deze soort is binnen het 

plangebied geen functioneel leefgebied aanwezig.  

De huismus en gierzwaluw broeden vrijwel altijd bij menselijke bebouwing, waarbij de nesten 

onder de dakpannen, of dakgoot wordt gebouwd. Door het ontbreken van bebouwing is de 

aanwezigheid van nestlocaties van huismus en gierzwaluw uitgesloten. Door het ontbreken van 

hagen en struiken is de aanwezigheid van het functioneel leefgebied van de huismus uitgesloten. 

Van overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van jaarrond beschermde nestlocaties en 

essentiële habitatonderdelen is geen sprake.  
 

Vogels - Algemene broedvogels en categorie 5 (beschermde nestlocatie gedurende broedperiode of in 

bijzondere gevallen)  

De planlocatie voorziet in zeer beperkt voedselaanbod en voor algemene soorten. Gezien de 

afwezigheid van structuurrijke vegetatie is er geen broedgelegenheid voor zangvogels. Het gebrek 

aan bloemrijke vegetatie, de bemesting en het regelmatig maaien maken het terrein ongeschikt 

voor weidevogels. De aanwezigheid van broedende vogels binnen de planlocatie is derhalve 

momenteel uitgesloten. Voorafgaand en tijdens het broedseizoen het terrein regelmatig te worden 

gemaaid, om vestiging van broedvogels en verstoring als gevolg van de werkzaamheden te 

voorkomen. 
 

Gebiedsbescherming 

De planlocatie maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende Natura 2000 

of het Natuurnetwerk Nederland. Op een afstand van 4,6 km ligt het Natura 2000-gebied 

Bargerveen (figuur 2). De planlocatie ligt op een afstand van circa 1,3 km ten noorden van het 

Natuurnetwerk Nederland (figuur 3). 
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Figuur 2 De planlocatie ligt op een afstand van 4,6 km tot het Natura 2000-gebied Bargerveen (bron: 

nationaal Georegister PDOK). 
 

 

Figuur 3 De planlocatie ligt op een afstand van circa 1,3 km tot het Natuurnetwerk Nederland (bron: 
nationaal Georegister PDOK). 

 

De beoogde ontwikkeling betreft de toevoeging van zonnepanelen. De werkzaamheden zullen 

waarschijnlijk leiden tot een tijdelijke en zeer beperkte toename in stikstofuitstoot (projecteffect). 

Doordat het weiland niet meer bemest zal worden is er in de nieuwe situatie sprake van een afname 

in stikstofuitstoot.  

Een toename in stikstofdepositie kan een effect sorteren op kwetsbare en gevoelige habitattypen. 

Echter leert de ervaring dat het projecteffect bij soortgelijke en grotere projecten en de afstand tot 

kwetsbare habitats dat er geen significante toename van de stikstofdepositie binnen het Natura 

2000-gebied wordt verwacht. Voor de overige effecten (trillingen, geluid, optische verstoring etc.) 

geldt dat de afstand tot de omliggende Natura 2000-gebieden per definitie te groot is. Ten aanzien 

van het Natuurnetwerk Nederland geldt dat externe werking geen toetsingskader is. 
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Op basis van de Europese vogel- en habitatrichtlijn geldt voor projecten en andere handelingen de 

verplichting om aan te tonen dat er geen significant effecten optreden als gevolg van 

stikstofdepositie. De algemene richtlijn hiervoor is dat voor ieder project of handeling, middels de  

rekentool Aerius, een berekening gemaakt dient te worden om aan te tonen of er wel of geen sprake 

is van een meldings- of vergunningsplichtige stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-

gebieden met stikstofgevoelige habitats. Of er sprake kan zijn van overschrijding van de 

drempelwaarde is afhankelijk van een aantal factoren. Vaak betreft dit een combinatie van de 

kwetsbaarheid van een gebied, de terreinomstandigheden, ligging van het project en 

overheersende windrichting. Ondanks dat er geen effecten verwacht worden kan het, ten behoeve 

van een feitelijke rekenkundige onderbouwing, door het bevoegd gezag wenselijk worden geacht 

een Aerius berekening uit te voeren. 
 

Houtopstanden 

Binnen de planlocatie zijn geen bomen aanwezig. Een kapmelding en/of -vergunning in het kader 

van de Wet natuurbescherming is derhalve niet aan de orde. 

 

Conclusies  

Samenvatting 

Het plangebied heeft geen essentiële betekenis voor beschermde soorten. De planlocatie is mogelijk 

geschikt leefgebied voor algemene zoogdieren, foeragerende vleermuizen, amfibieën, insecten en 

broedvogels. De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of het 

Natuurnetwerk Nederland. Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand tot de gebieden 

en de beoogde situatie is van externe werking op omliggende Natura 2000-gebieden geen sprake. 

Op de planlocatie zijn geen houtopstanden aanwezig waarvoor bij kap een melding- of 

vergunningplicht geldt in het kader van de Wet natuurbescherming. 
 

Tabel 2 Overzicht van de functie van het plangebied voor beschermde flora en fauna alsmede de verwachtte 

effecten naar aanleiding van de beoogde ingrepen en de eventueel daarop te nemen vervolgstap. 

Legenda 
 

- = ongeschikt 

+ = geschikt 

n (nee) / j (ja) 
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ed
v

o
g

el
s 

(a
) 

b
ro

ed
v

o
g

el
s 

(j
) 

Geschikt habitat Vogelrichtlijnsoort       - - 

Geschikt habitat Habitatrichtlijnsoort - - - +/- - -   

Geschikt habitat andere soort - +  - - -   

Soortspecifiek onderzoek noodzakelijk  n n n n n n n n 

 

Gebiedsbescherming afstand effecten nader onderzoek/ Aerius 

Natura 2000 4,6 km geen n.v.t. 

Natuurnetwerk Nederland 1,3 km geen n.v.t. 

 

Houtopstanden aanwezig kap melding / vergunning 

Struiken nee n.v.t. n.v.t. 

Bomen nee n.v.t. n.v.t. 
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Uitvoerbaarheid 

De werkzaamheden leiden niet tot aantasting van beschermde natuurwaarden en/of beschermde 

gebieden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met 

de (mogelijke) aanwezigheid van foeragerende vleermuizen en overwinterende poelkikkers. Voor 

deze soorten dienen maatregelen te worden getroffen om effecten te voorkomen, ten aanzien van 

de poelkikker dienen de werkzaamheden in de zomer te worden uitgevoerd. De aanwezigheid van 

beschermde soorten (Wet-Nb, andere soorten, art. 3.10) en hun leefgebied vormen geen bezwaar 

voor de beoogde ontwikkelingen (vrijstellingsbesluit).  

Conclusie 

De beoogde realisatie van een zonneakker ten noorden van de Warmoessteeg 4 en 6 te Erica leidt, 

mits enkele algemene maatregelen worden getroffen ten aanzien van zorgplicht en algemene 

broedvogels, niet tot overtreding van de Wet Natuurbescherming. De conclusie is dan ook dat de 

ontwikkelingen ten noorden van de Warmoessteeg 4 en 6 te Erica uitvoerbaar is zoals bepaald in 

de Wro (artikel 3.1.6 Bro). 

 

Te treffen maatregelen 

• Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende 

flora en fauna (Zorgplicht).  

• Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan 

voor beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter 

zake deskundige.  

• Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. 

Dit om bodembewonende dieren de kans te bieden in de nabijgelegen omgeving een 

ander leefgebied te benutten. 

• Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden 

gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van 

de werkzaamheden.  

• De planlocatie tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij voorkeur minimaal 

verlichten en hierbij een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (amberkleurig 

licht, lichtbundel nederwaarts richten, toepassen geconvergeerde lichtbundel) en de 

werkzaamheden in de periode april-oktober tussen zonsopgang en zonsondergang 

uitvoeren (buiten schemerperiodes). 

• Voorafgaand aan de werkzaamheden dient het terrein ongeschikt te blijven voor 

weidevogels door veelvuldig maaien. 

• De werkzaamheden uitvoeren buiten de overwinteringsperiode van de poelkikker 

(d.w.z. uitvoeren in de periode 15 april – 15 oktober). 
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We hopen u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks 

vragen zijn kunt u vrijblijvend contact opnemen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 

 

Blom Ecologie B.V., 
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Bijlage 1 Fotografische impressie  
 

 
Figuur 1 De planlocatie is gelegen ten noorden van de Warmoessteeg 4 en 6 te Erica en bestaat uit een 

weiland (links) en braakliggend perceel (rechts).  
 

 
Figuur 2 Het weiland wordt regelmatig gemaaid en bemest.  
 

 




