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1 Aanleiding 

1.1 Aanleiding 

Voor het plangebied Bosscherwaarden is het voornemen zandwinning te combineren met 

natuurontwikkeling. Hiertoe is een MER-procedure doorlopen waarvan een natuurtoets onderdeel 

uitmaakte. Mede door de lange doorlooptijd van besluitvorming werd bij beoordeling door de Commissie 

m.e.r. de natuurinformatie in het MER-rapport als verouderd verklaard. Voor het vervolg van de 

procedures is het van belang de natuurgegevens te actualiseren en het initiatief te toetsen aan de Wet 

Natuurbescherming. Ameco heeft als procescoördinator namens Bosscherwaarden BV Regelink Ecologie 

& Landschap gevraagd deze natuurgegevens te actualiseren. In deze quickscan worden de actuele 

natuurwaarden en potenties omschreven. 

 

Het is volgens de Wet natuurbescherming (Wn) en nationale en internationale regelgeving verplicht om 

voorafgaand aan een ruimtelijke ingreep onderzoek te doen naar de effecten op beschermde soorten en 

beschermde gebieden: Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland (NNN). In bepaalde gevallen is het ook 

verplicht om melding te doen van het kappen van houtopstanden. In paragraaf 1.3 wordt de voor natuur 

relevante wetgeving kort toegelicht. 

 

Deze quickscan rapportage geeft een inschatting van (potentiële) effecten van het initiatief op 

beschermde gebieden en beschermde soorten flora en fauna, in het kader van de Wet 

natuurbescherming. Wanneer negatieve effecten op beschermde gebieden en/of beschermde soorten is 

aanvullend onderzoek nodig. In bepaalde gevallen zijn alternatieven voor de ingreep mogelijk of kan de 

werkwijze worden aangepast om overtreding van de wet te voorkomen. 

 

In januari 2022 is de rapportage RA19316-01 (februari 2020) geactualiseerd. Het uitvoerings- en 

inrichtingsplan voor de Bosscherwaarden is na het verschijnen van de quickscan verder 

uitgewerkt. Hierdoor is de beschrijving van het initiatief in hoofdstuk 3 gewijzigd. Bij gevolg is ook 

de effectbeoordeling van het initiatief op de gerapporteerde beschermde soorten geactualiseerd. 

Let wel, er is géén nieuw veldonderzoek uitgevoerd.  

 

1.2 Doel 

Een ecologische quickscan wordt vaak door het bevoegd gezag vereist bij vergunningverlening voor 

ruimtelijke ontwikkelingen. De rapportage ecologische quickscan is de basis voor eventuele verdere 

onderzoeken. Wij schrijven daarom uitgebreide quickscans waarin alle soortgroepen aan de orde komen. 

Met deze quickscan worden de volgende vragen beantwoord: 

• Wat is de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden (Natura 2000 en 

NNN)? 

• Heeft de ingreep (mogelijk) een negatief effect op beschermde gebieden?  

• Is er voor de effecten op beschermde gebieden een nadere toetsing nodig? (Verdere toetsing 

hiervan maakt geen onderdeel uit van deze quickscan) 

• Heeft de ingreep betrekking op houtopstanden die onder de Wet natuurbescherming beschermd 

zijn? 
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• Welke beschermde soorten flora en fauna zijn waargenomen of kunnen worden verwacht in het 

plangebied? 

• Heeft de ingreep (mogelijk) een effect op de potentieel aanwezige beschermde flora en fauna? 

• Leidt het uitvoeren van de ingreep mogelijk tot een overtreding van de verbodsbepalingen van 

de Wet natuurbescherming? 

• Naar welke soorten en voor deze soorten belangrijke functies is aanvullend onderzoek nodig? 

• Zijn er mitigerende maatregelen mogelijk om overtredingen van de verbodsbepalingen Wet 

natuurbescherming te voorkomen? (Het opstellen van een mitigatieplan maakt geen deel uit van 

de quickscan.) 

• Welke vervolgstappen zijn er nodig, zoals nader onderzoek, ecologische werkprotocol, 

mitigatieplan en/of ontheffingsaanvraag 

1.3 Natuurwet- en regelgeving in het kort 

De Wet natuurbescherming (Wn) is per 1 januari 2017 van kracht en bevat Europese en nationale 

natuurbeschermingsregels voor Natura 2000-gebieden, planten- en diersoorten en houtopstanden. 

Hieronder staan kort de belangrijkste punten. Voor de volledige wettekst verwijzen we naar de officiële 

bronnen1. 

Bescherming van gebieden (Wn) 

Natura 2000-gebieden zijn aangewezen vanuit de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. Voor ieder gebied 

zijn doelstellingen vastgesteld om habitats en/of soorten te beschermen. Ingrepen en activiteiten in en 

nabij deze gebieden moeten worden getoetst op hun effect op de beschermde natuurwaarden. De 

bescherming van Natura 2000-gebieden staat in paragraaf 2.2 van de Wn. 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

De provincie wijst de gebieden binnen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) aan, die samen een 

ecologisch netwerk vormen. De gebieden zijn planologisch beschermd via de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening, waarin de regels en de wezenlijke waarden en kenmerken van gebieden in het NNN zijn 

beschreven. Voor activiteiten in (en soms rond) het NNN moet worden getoetst of ze negatieve effecten 

hebben op de kernkwaliteiten van het NNN.   

 

Bescherming van houtopstanden (Wn) 

De Wet natuurbescherming beschermt bos en andere ‘houtopstanden’ zoals houtwallen, heester- en 

struikhagen, struwelen of beplantingen van bosplantsoenen. Voor het kappen van houtopstanden die 

onder de Wet natuurbescherming vallen moet een kapmelding bij het bevoegd gezag worden ingediend. 

De Wet natuurbescherming is van toepassing als: 

• De houtopstand buiten de ‘bebouwde kom Wet natuurbescherming’ ligt; 

• De houtopstand groter is dan 10 are (1.000 m2) of het om bomen gaat in een rijbeplanting van 

meer dan 20 bomen (voor uitzonderingen zie art. 4.1 Wn). 

Bescherming van soorten (Wn) 

De wet Natuurbescherming kent voor soorten drie beschermingsregimes:  

• Beschermingsregime Vogelrichtlijn: Europees beschermde vogels (artikel 3.1); 

 
1 https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2019-01-01 
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• Beschermingsregime Habitatrichtlijn: Europees beschermde flora en fauna behalve vogels 

(artikel 3.5); 

• Beschermingsregime Andere soorten: Nationaal beschermde soorten (artikel 3.10). 

Voor de beschermingsregimes zijn lijsten met soorten opgesteld. Per regime gelden een aantal 

verbodsbepalingen. In bepaalde situaties zijn soorten vrijgesteld of kan ontheffing aangevraagd worden 

indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. In Tabel 1 zijn de verbodsbepalingen samengevat.  

Zorgplicht (Wn) 

Voor alle in het wild levende planten en dieren, ook niet wettelijk beschermde soorten, kent de Wet 

natuurbescherming een zorgplicht (art 1.11). Deze zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in 

acht moet nemen voor de in het wild levende planten en dieren, en voor hun directe leefomgeving. Dit 

betekent dat handelingen niet mogen worden uitgevoerd (of juist niet mogen worden nagelaten) als men 

weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig zijn voor planten en/of dieren. De zorgplicht geldt 

dus ook voor nationaal beschermde soorten die voor ruimtelijke ingrepen zijn vrijgesteld. 

 

Tabel 1. Verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming voor de drie regimes soortenbescherming 

 

Soorten Vogelrichtlijn art. 3.1 Soorten Habitatrichtlijn art. 3.5 Andere soorten art. 3.10 

D
o

d
e

n
/v

a
n

g
e

n
 Art. 3.1.1 Het is verboden opzettelijk 

van nature in Nederland in het wild 

levende vogels van soorten als 

bedoeld in artikel 1 van de 

Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 

Art. 3.5.1 Het is verboden in het wild 

levende dieren HR IV soorten 

(Verdrag Bern en Bonn) in hun 

natuurlijk verspreidingsgebied 

opzettelijk te doden of te vangen. 

Art 3.10.1.a. Onverminderd 

artikel 3.5, 1ste, 4de en 5de lid, is 

het verboden in het wild levende 

dieren, genoemd in de bijlage A, 

bij deze wet, opzettelijk te doden 

of te vangen. 

V
e
rn

ie
le

n
 n

e
s
te

n
/ 

v
e
rb

li
jf
p

la
a
ts

e
n

 

Art. 3.1.2 Het is verboden opzettelijk 

nesten, rustplaatsen en eieren van 

vogels als bedoeld in het 1ste lid te 

vernielen of te beschadigen, of 

nesten van vogels weg te nemen. 

Art. 3.5.4 Het is verboden de 

Voortplantings- of rustplaatsen van 

dieren als bedoeld in het 1ste lid te 

beschadigen of te vernielen. 

Art 3.10.1.b. Onverminderd 

artikel 3.5, 1ste, 4de en 5de lid, is 

het verboden de vaste 

voortplantings- of rustplaatsen 

opzettelijk te beschadigen of te 

vernielen. 

E
ie

re
n

 

Art. 3.1.3 Het is verboden eieren 

van vogels als bedoeld in het 1ste lid 

te rapen en deze onder zich te 

hebben. 

Art. 3.5 3 Het is verboden eieren 

van dieren als bedoeld in het eerste 

lid in de natuur opzettelijk te 

vernielen of te rapen. 

- 

S
to

re
n

 

Art. 3.1.4 Het is verboden vogels als 

bedoeld in het 1ste lid opzettelijk te 

storen. 

Art. 3.5.2 Het is verboden dieren als 

bedoeld in het 1ste lid opzettelijk te 

verstoren. - 

 

Art. 3.1.5 Verbod onder 3.1.4 geldt 

niet als de storing niet van 

wezenlijke invloed is op de staat van 

instandhouding van de 

desbetreffende vogelsoort. 

- - 
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Soorten Vogelrichtlijn art. 3.1 Soorten Habitatrichtlijn art. 3.5 Andere soorten art. 3.10 

P
lu

k
k
e

n
 

- 

Art. 3.5.5 Het is verboden planten 

HR (en Verdrag van Bern) in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te 

verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen. 

Art 3.10.1.c. Onverminderd 

artikel 3.5, 1ste, 4de en 5de lid, is 

het verboden vaatplanten 

genoemd in de bijlage B in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te 

verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen. 

B
e

la
n
g

e
n
 

o
n

th
e
ff

in
g

 

Art. 3.3 Ontheffing voorwaarden 

conform belangen VR 

Art. 3.8 Ontheffing voorwaarden 

conform belangen HR 

Art. 3.11 vrijstelling/ ontheffing 

op basis van diverse belangen 

 

Vrijstellingen (Wn) en regionale lijsten 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een lijst opgesteld met soorten waarvoor 

een vrijstelling geldt van een aantal verbodsbepalingen bij ruimtelijke ingrepen. Per provincie kunnen 

verschillende soorten zijn vrijgesteld (zie Bijlage 5). 

Rode lijsten 

Voor diverse soortgroepen zijn Rode Lijsten van bedreigde soorten beschikbaar, deze hebben geen 

juridische status. Daarnaast hebben diverse provincies en steden een eigen lijst met soorten, die lokaal 

extra aandacht en prioriteit krijgen.   
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2 Werkwijze 

Bij het onderzoek is de volgende werkwijze gevolgd: 

Beschrijving situatie 

Het plangebied is op kaart ingetekend en de ligging en kenmerken zijn beschreven. Met informatie van de 

opdrachtgever is de ingreep en de planning van de werkzaamheden weergegeven. 

Bureauonderzoek 

Door middel van literatuuronderzoek is onderzocht welke beschermde soorten en gebieden in de ruime 

omgeving van het plangebied Bosscherwaarden voorkomen. Hiervoor zijn onder meer relevante 

veldonderzoeken van (de omgeving van) het plangebied gebruikt. De belangrijkste bronnen betreffen 

onderzoeken in het kader van het zandwinnings-en natuurinrichtingsplan Bosscherwaarden. Dat zijn de 

MER-rapportage (Speets & Van Ginkel 2018), het geactualiseerde Inrichtingsplan Bosscherwaarden 

(RDG, 2020) en het Beheerplan Bosscherwaarden (RDG, 2020). In het kader van programma Stroomlijn 

van Rijkswaterstaat zijn ook enkele veldonderzoeken uitgevoerd (BTL-advies 2016). Ook is het 

inventarisatierapport van de provinciale monitoring geraadpleegd (Viridis 2017). Verder is de 

Natuurwerkgroep van Wijk bij Duurstede gevraagd naar actuele flora gegevens. In de literatuur lijst zijn 

deze bronnen opgenomen. De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is geraadpleegd, waarbij de 

gegevens van de periode van 10 jaar zijn bekeken (2009-2019). Bij de update in januari 2022 is nogmaals 

de NDFF geraadpleegd om te kijken of er nog nieuwe gegevens beschikbaar waren. 

 

Deze verschillende onderzoeken hebben allen een eigen scope en doel en geven geen volledig beeld van 

de soorten die in het plangebied (kunnen) voorkomen. Ook zijn niet alle onderzoeksgegevens van 

genoemde bronnen opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Deze online 

waarnemingen database is ook geraadpleegd. Het literatuuronderzoek is gebruikt ter ondersteuning van 

het veldbezoek en is meegenomen in de uiteindelijke resultaten en conclusies. De gegevens in de NDFF 

geven slechts een indicatie van het voorkomen van soorten, aangezien het vaak toevallige waarnemingen 

betreft en geen systematisch onderzoek. Het ontbreken van waarnemingen in de NDFF sluit niet uit dat 

soorten voorkomen. 

 

Voor het bepalen van de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden (Natura 2000 

en NNN) is gebruik gemaakt van provinciale kaartgegevens. Voor een indicatie van negatieve effecten op 

Natura 2000 gebieden is gebruik gemaakt van de effectenindicator.  

 

Veldonderzoek 

Op 11 juli 2019 is een veldbezoek gebracht aan het plangebied door ecologen Bart Smeets en Mieuw. In 

het plangebied zijn de ruimtelijke structuren en ecotopen geïnventariseerd waarbij verrekijker, steeknet 

en fotocamera zijn gebruikt. Er is gezocht naar beschermde soorten flora en fauna en is beoordeeld of er 

geschikte biotopen in het plangebied aanwezig zijn. Bij de plassen is met steeknet gezocht naar 

beschermde amfibieën en is gekeken naar beversporen en biotoop voor waterspitsmuis. Bij de bosjes, 

houtsingels en bomen is gezocht naar jaarrond beschermde nesten van o.a. buizerd en steenuil en naar 

geschikte holtes voor vleermuizen. Ook is gekeken of er mogelijk vliegroutes en foerageergebied voor 

vleermuizen in het plangebied kunnen zijn en is een beeld gevormd van de kruidenrijke bermen en 
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strandjes voor de rivierrombout. Een veldbezoek voor een quickscan flora en fauna is geen volledige 

inventarisatie. Dat betekent dat op basis van het veldbezoek het voorkomen van soorten niet per definitie 

is uit te sluiten. 

 

Resultaten 

Op basis van de bevindingen uit het bureauonderzoek en het veldonderzoek is voor alle beschermde 

soorten bepaald of zijn in het plangebied kunnen voorkomen of potentieel kunnen voorkomen en welke 

mogelijke functie het plangebied voor deze soorten heeft. Per soortgroep is in het hoofdstuk resultaten in 

tabelvorm aangeven welke soorten op voorhand met zekerheid zijn uit te sluiten op basis van specifieke 

habitateisen en/of de recente verspreidingsgegevens van soorten. Voor alle soorten die niet op voorhand 

kunnen worden uitgesloten is vervolgens beargumenteerd waarom deze wel of niet potentieel kunnen 

voorkomen.  

 

Effectbeoordeling, toetsing en vervolgstappen 

Op basis van ligging van beschermde gebieden, de verspreidingsgegevens en habitateisen van 

beschermde soorten en de biotoopkenmerken van het plangebied is ingeschat of beschermde soorten 

(potentieel) in het plangebied voorkomen en welke mogelijke functies het plangebied heeft voor 

beschermde soorten. In deze ge-update versie van januari 2022 is in de effectbeoordeling de 

geactualiseerde beschrijving van het initiatief gebruikt, het Uitvoeringsplan (2022). Op basis daarvan is 

voor het initiatief zowel voor de uitvoeringsfase als de eindfase bepaald: 

1. Of effecten op beschermde gebieden op voorhand zijn uit te sluiten of dat hiervoor nog een 

aanvullende toetsing noodzakelijk is; 

2. Of de bescherming van houtopstanden aan de orde is; 

3. Of er negatieve effecten op de (potentieel) aanwezige beschermde soorten en essentiële 

functies te verwachten zijn. 

4. Of en zo ja naar welke beschermde soorten nader onderzoek moet worden uitgevoerd;  

5. Of de ingreep van het initiatief een overtreding van de Wet natuurbescherming kan inhouden en 

zo ja welke stappen nodig zijn om de ingreep uit te kunnen voeren zonder deze wet te 

overtreden. 
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3 Plangebied en ingreep 

3.1 Ligging plangebied 

Het plangebied betreft de uiterwaard Bosscherwaarden in de provincie Utrecht, aan de noordoever van 

de Lek, ten zuiden van Wijk bij Duurstede. Aan de westzijde grenst het plangebied aan de Romeinenbaan 

aan de noordkant aan de Lekdijk West. Langs de noordwestzijde loopt het Amsterdam-Rijnkanaal waar 

deze kruist met de Lek. 

 

In Figuur 1 is de ligging van het plangebied weergegeven. In totaal heeft het plangebied een oppervlakte 

van ongeveer 123 hectare. De lengte van oost naar west is ongeveer 2,8 kilometer en de langste afstand 

noord-zuid bedraagt ongeveer 0,8 kilometer. 

 

3.2 Beschrijving plangebied 

De uiterwaard (ca 130 hectare) bestaat voor het grootste deel uit agrarisch gebied. Het gebied wordt 

sinds lange tijd verpacht op jaarbasis aan de agrarische sector, voor beweiding, hooiwinning en teelt van 

snijmais. Er zijn twee grotere waterplassen (voormalige klei-winputten) omzoomd met bosschages, 

voornamelijk wilgen, enkele kleinere poelen met wat ruigte en een voormalige steenfabriek in het 

plangebied aanwezig. De voormalige steenfabriek en de drie daaraan grenzende woningen zijn centraal 

gelegen aan de zuidkant van Bosscherwaarden, behoren niet tot het plangebied en zijn geen onderdeel 

van dit onderzoek.  

 

In de 70’er jaren is centraal in het plangebied tot ongeveer 18 meter diep ontgrond in een gebied van  

circa 20 hectare. De ontgrondingsplas bevindt zich ten oosten van de weg naar de steenfabriek en is  

vrijwel geheel opgevuld met specie afkomstig van de verruiming van het Amsterdam-Rijnkanaal, het  

Figuur 1 Ligging van het plangebied, met de begrenzing in rood aangegeven © opentopo 2019 
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kruispunt van het kanaal met de Lek en uit de rivier. Er is ook bouw- en sloopafval gestort. Op dit moment 

resteren twee ondiepe plassen met een oppervlakte van circa 9 hectare en een diepte van 3 à 4 meter. 

Langs de randen zijn enkele zachthoutopstanden (met name wilg) aanwezig. De zuidelijke plas is (voor 

zover bekend) schoon, de noordelijke plas met de grond eromheen is mogelijk verontreinigd. In het 

gebied ten oosten van de ontgrondingsplas heeft in het verleden, met uitzondering van één perceel, geen 

kleiwinning en specieberging plaatsgevonden (MER 2018).   

3.3 Het initiatief: Ontzanding en natuurontwikkeling 

 

Initiatief in het kort 

De zandwinning en natuurontwikkeling in de Bosscherwaarden is een initiatief dat in totaal 12 jaar zal 

duren en wordt in vijf fases uitgevoerd (Figuur 2). Gedurende de uitvoeringsfasen worden verschillende 

delen van het plangebied ontzand en opnieuw ingericht voor natuurontwikkeling passend bij de 

natuurwaarden van het NNN. De fasering van de werkzaamheden, en de exacte locaties waar op welk 

moment gewerkt gaat worden zijn in detail beschreven in het Uitvoeringsplan Bosscherwaarden. In deze 

paragraaf staat de fasering en werkwijze globaal beschreven. 

 

In het Inrichtingsplan Bosscherwaarden is de uiteindelijke natuurlijke inrichting nader uitgewerkt (Figuur 

3). De bestaande plassen herbergen een aantal natuurwaarden die naar alle waarschijnlijkheid behouden 

kunnen blijven. De zuidelijke plas blijft onaangetast bestaan, maar de verontreinigingen in en rondom de 

noordelijke plas zullen ertoe leiden dat deze niet in de bestaande vorm behouden kan blijven. De 

begroeide randen van die plas zullen geïntegreerd worden in de nieuwe inrichting. De uiteindelijke 

inrichting van het gebied als natuurgebied is beschreven in het Inrichtingsplan Bosscherwaarden.  

 

In de volgende alinea’s is kort omschreven welke werkzaamheden per fase worden uitgevoerd. 

 

 

Figuur 2 Voorgenomen zandwinning in vijf fasen 
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Voorbereiding: Fase 1 

• Fase 1 bestaat uit het inrichten van een werkhaven en klasseerinstallatie, bij de oever van de Lek 

in het westelijk deel van het plangebied. Zowel aan de noordkant langs de Lekdijk, als aan de 

zuidkant, de noordoever van de Lek vinden in een zone van 50-100 meter geen werkzaamheden 

plaats.  

• De waterplassen, met name de noordelijke plas en de oevervegetatie worden door de 

initiatiefnemer geschoond en hersteld.  

• Alle werkzaamheden en transporten worden met elektrisch aangedreven machines en voertuigen 

uitgevoerd. Het voornemen is om elektriciteit zoveel mogelijk ter plaatse op te wekken met 

zonne-energie en waterkracht. 

• Bosjes A en B kappen (zie Figuur 9) 

• Natuuronderzoeken en ecologische begeleiding tijdens uitvoering 

 

Zandwinning 

De zandwinning vindt gefaseerd in ruimte en tijd plaats (fase 2 t/m 5). De ontzanding vindt plaats in het 

centrale oostelijk deel en het centrale westelijk deel, zie Figuur 2. De afgraving voor zandwinning vindt tot 

verschillende bodemdieptes plaats, de fasering en de contouren zijn aangegeven in Figuur 4. Binnen elke 

fase van zandwinning vinden de volgende werkzaamheden plaats: 

• Voorbereidende werkzaamheden voor ontzanding, zoals afgraven deklaag 

• Ontzanding   

• Opvulling (verontdieping) van de zandgaten met land- en waterbodem conform het Besluit 

Bodemkwaliteit (BBK). 

• Natuurontwikkeling en inrichting van het gebied conform het Inrichtingsplan 

 

 

 

Figuur 3 Eindinrichting Bosscherwaarden (bron: uitvoeringsplan Bosscherwaarden (2022) 
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Natuurontwikkeling per zandwinningsfase 

De eindsituatie van het plangebied is een dynamisch natuurgebied, passend bij de dynamiek van de 

rivieren. Ongeveer 33% van het gebied, zie groene delen in de tekening in Figuur 2 wordt per direct 

ingericht tot natuur conform het vastgelegde Utrechtse NNN-beleid.  

 

Aan het einde van elke zandwin-fase wordt het gebied opnieuw ingericht en teruggegeven aan de natuur 

overeenkomstig het Inrichtingsplan. De twee voormalige zandwinplassen worden geïntegreerd in de 

nieuwe inrichting. Rondom de plassen zullen werkzaamheden plaatsvinden. De noordelijke plas is 

verontreinigd met historisch afval wat opgeruimd moet worden. Bij zowel de zuidelijk als de noordelijk 

plas worden invasieve exoten in en rondom de plassen bestreden. In Figuur 3 is het definitieve 

inrichtingsplan weergegeven. In het eindbeeld ontstaat een natuurgebied met graslanden, ooibos en een 

nevengeul met zijtakken.  

 

De nevengeul staat in directe verbinding met de rivier. Hierdoor is er meer ruimte voor natuurlijk 

dynamiek en ontstaan gradiënten waar diverse soorten van kunnen profiteren. Een visie op de 

mogelijkheden voor natuurontwikkeling is beschreven in het inrichtingsplan (RDG, 2021) en het 

beheerplan Bosscherwaarden (RDG 2021). Het gebied zal grotendeels toegankelijk zijn voor extensieve 

recreatie. 

 

Na de laatste zandwin-fase vindt de eindinrichting plaats voor natuurontwikkeling. De werkzaamheden 

bestaan onder meer uit: 

• Aanleg van een niet-mee-stromende nevengeul, waarbij de oorspronkelijke noordelijke plas 

wordt geïntegreerd (na opschonen) 

• Aanleg van wandelpaden en andere voorzieningen 

• Diverse werkzaamheden voor natuurontwikkeling in overleg met toekomstige beheerder 

Staatsbosbeheer, waaronder ontwikkeling bos i.v.m. herplantplicht van kap bosjes A en B (zie 

verderop in Figuur 9). 

 

Figuur 4 Profiel ontzanding (Bron: Uitvoeringsplan Bosscherwaarden, 2022) 
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Planning 

In onderstaand schema is de fasering en de planning van de werkzaamheden weergegeven. 

 

 

  

Figuur 5 Planning en fasering (bron: Uitvoeringsplan Bosscherwaarden 2021) 
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4 Resultaten gebieden en houtopstanden 

4.1 Natura 2000 gebieden  

 

4.1.1 Ligging Natura 2000 gebieden 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is ‘Rijntakken’. Dit gebied ligt op een afstand van minder dan 2 

kilometer van het plangebied. Het Natura2000 gebied Kolland & Overlangbroek ligt daar net iets ten 

noorden van op ongeveer 3,5 kilometer van het plangebied. 

 

4.1.2 Effectbeoordeling Natura 2000 

De Natura 2000 gebieden liggen ten noorden van het plangebied met het Amsterdam-Rijn Kanaal als 

fysieke barrière met het plangebied. Hierdoor kunnen verstorende effecten zoals door geluid, trilling en 

visuele effecten uitgesloten worden. Effecten op hydrologie zijn evenmin te verwachten vanwege het 

Amsterdam- Rijnkanaal dat de gebieden scheidt. Alle werkzaamheden in Bosscherwaarden worden met 

elektrische machines en transport over de rivier uit gevoerd. Hierdoor, zal er geen stikstofdepositie zijn. 

In het Uitvoeringsplan Bosscherwaarden is dit in detail beschreven. Negatieve effecten van het initiatief 

op Natura 2000 gebieden zijn zowel in de uitvoeringsfase als de eindfase uitgesloten. 

 

4.1.3 Toetsing aan Wn 

Natura 2000 gebieden zijn Europese beschermingszones met specifieke instandhoudingsdoelstellingen 

voor leefgebieden voor bepaalde vogels en/of bescherming van natuurlijke habitats voor 

habitatrichtlijnsoorten. Deze Natura 2000 gebieden zijn beschermd binnen de Wn. Het is volgens artikel 

Figuur 6 Ligging Natura 2000 gebied Rijntakken (bruin) en Kolland & Overlangbroek (olijfgroen) ten opzichte 

van het plangebied (rood) Bron: webkaart.provincie-utrecht.nl (2019) 



 

Ecologische quickscan Bosscherwaarden  RA19316-02 18 

 

2.7, lid 2 verboden om zowel binnen als buiten Natura 2000-gebied activiteiten uit te voeren met 

negatieve effecten gelet op de instandhoudingsdoelstellingen: 

• de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren 

en/of,  

• een significant verstorend effect hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen. 

 

Zowel in de aanlegfase als de eindfase zijn geen negatieve effecten op omliggende Natura 2000 

gebieden te verwachten. Overtreding van de Wn is daarom niet aan de orde. 

4.2 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

 

4.2.1 Ligging van het NNN 

Het plangebied ligt in het NNN, waarvan een deel valt onder de Groene Contour (Figuur 7). In de Groene 

Contour wil de provincie Utrecht landbouwgronden omvormen tot natuurgebied om daarmee het 

Natuurnetwerk Nederland te versterken. Na realisatie wordt de nieuwe natuur opgenomen in het NNN.  

 

In het natuurbeheerplan van de provincie Utrecht zijn de volgende natuurdoeltypen toegekend aan het 

plangebied: 

N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 

N12.05 Kruiden -of faunarijke akker 

N04.02 Zoete plas 

N05.01 Moeras 

L01.02 Houtwal en houtsingel 

Figuur 7. Ligging van het plangebied (rood) ten opzichte van het NNN (groen) en de Groene Contour 

(lichtgroen). Bron: webkaart.provincie-utrecht.nl (2019) 
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4.2.2 Effect beoordeling en toetsing NNN 

Tijdens de ontwikkelingen in het plangebied worden de gele delen ontzand, dDe groene delen in het 

plangebied blijven intact (Figuur 8.) Al tijdens de zandwinning wordt het gebied opnieuw en gefaseerd 

ingericht voor natuurontwikkeling. Tijdens de gefaseerde uitvoering wordt tijdelijk oppervlakte aan het 

NNN onttrokken. Het is niet uit te sluiten dat hierdoor tijdelijk negatieve effecten op de kernwaarden van 

het NNN optreden.  

 

Op de lange termijn wordt juist extra natuur 

gecreëerd, die aan het NNN wordt 

toegevoegd. De natuurontwikkeling die na de 

ontzanding plaatsvindt maakt het mogelijk de 

natuurdoeltypen die geformuleerd zijn in het 

natuurbeheerplan van de provincie Utrecht te 

realiseren. Hiermee worden de 

natuurwaarden van het gebied aanzienlijk 

vergroot.  

 

Gezien de omvang van het project en de bestemmingswijzigingen is het afwegingskader Ecologische 

Hoofdstructuur van toepassing. Geadviseerd wordt dit in vooroverleg met de provincie Utrecht af te 

stemmen. 

 

4.3 Bescherming van houtopstanden 

 

4.3.1 Situatie houtopstanden 

Binnen het plangebied wordt een aantal bomen gekapt. De kleine bosjes in de oostzijde van het 

plangebied worden gekapt. In Figuur 9 zijn de twee bosjes weergegeven met A en B. Het oppervlak van 

het bosje in kader A is globaal 50 are en het oppervlak van bosje in kader B is ongeveer 20 are. Dit zijn 

inschattingen op basis van de luchtfoto.  

 

4.3.2 Effect beoordeling en toetsing Wn 

Voor houtopstanden van meer dan 10 are geldt een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten. Aangezien 

beide bosjes geveld gaan worden en deze elk groter zijn dan 10 are is de meldingsplicht (bij 

Gedeputeerde Staten) volgens artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming van toepassing. In het 

inrichtingsplan en de fasering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met herplant van 

houtopstanden. 

 

 

Figuur 8 NNN (donkergroen blijft intact. 
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Figuur 9 Houtopstanden A en B in het plangebied 

B 

A 
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5 Resultaten soorten 

5.1 Vogels  

Alle vogels zijn beschermd volgens het beschermingsregime Vogelrichtlijn. Daarbij heeft het Ministerie 

van LNV een lijst met vogelsoorten vastgesteld waarvan de nesten het hele jaar door beschermd zijn 

aangepast. Hierbinnen zijn verschillende categorieën, waarvan voor soorten van categorie 1-4 de 

nestplaatsen jaarrond beschermd zijn. Voor soorten van categorie 5 is een inventarisatie gewenst om te 

beoordelen of er voldoende alternatieven in de omgeving zijn. De provincies Overijssel, Gelderland en 

Limburg hebben een eigen lijst, met een eigen indeling van categorieën. In Bijlage 2 is dit toegelicht en 

zijn de lijsten met jaarrond beschermde nesten opgenomen. 

 

5.1.1 Resultaten aanwezigheid 
 

Vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten (categorie 1-4) 

In het plangebied zijn enkele grotere bomen aanwezig met name ronde de twee waterplassen en de 

kleiputten in het oostelijk deel. In een van deze bomen is een kraaiennest/horst aanwezig, die mogelijk 

door buizerd (Buteo buteo) wordt gebruikt. Ook is bekend dat er een nest van havik (Accipiter gentilus) is 

in de bomen tussen de plassen. In 2015 is onderzoek gedaan naar Steenuil (Athene vidalii) (BTL advies, 

2015). Deze is toen niet in het plangebied aangetroffen. Steenuil komt wel voor in de directe omgeving 

van het plangebied en ook zijn er incidentele waarnemingen van steenuil. Op basis van de aanwezigheid 

van geschikt habitat (onder meer oude wilgen in de noordoost kant van het plangebied en langs de 

Lekdijk) is het niet uit te sluiten dat er jaarrond beschermde nesten van steenuil aanwezig zijn in het 

plangebied. Bij de steenfabriek is een nestkast met kerkuil (Tyto alba) aanwezig, dit valt niet binnen het 

plangebied. In de bosjes A en B (Figuur 9) zijn geen jaarrond beschermde nesten gezien. Tijdens het 

veldbezoek zaten de bomen in blad en kan niet worden uitgesloten dat er nesten aanwezig zijn. 

 

Vogelsoorten met beschermde nesten (categorie 5)  

In het plangebied zijn in enkele nesten zwarte kraai (Corvus corone) waargenomen. IJsvogel (Alcedo 

atthis) en oeverzwaluw (Riparia riparia) komen voor rond de plassen. Het is mogelijk dat deze soorten ook 

in het plangebied broeden, mogelijk langs de steile stukjes langs de oever van de lek. Er zijn meerdere 

waarnemingen van ijsvogel bij de zuidelijke plas, het is niet bekend of deze er broedt. 

 

Algemene vogelsoorten 

In het plangebied zijn gezien de ligging in het rivierengebied veel verschillende vogels soorten 

waargenomen. Ook broedvogels en wintervogels en trekvogels komen voor. In Tabel 1 staat een 

overzicht van de waarnemingen van broedvogels die in de afgelopen 5 jaar zijn waargenomen. Figuur 8 

geeft een overzicht van vogelsoorten die de afgelopen 5 jaar zijn waargenomen, maar waarvan geen 

broedgevallen zijn geregistreerd. 
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5.1.2 Effect beoordeling 

De meeste vogelsoorten en vogels met jaarrond beschermde nesten komen voor rond de plassen. Deze 

bomen blijven in principe behouden. Bij de werkzaamheden en herinrichting zullen beschermde nesten 

gezien de ligging in de percelen die niet ontzand gaan worden niet verloren gaan. Bij de kap van bosjes A 

en B is niet uit te sluiten dat jaarrond beschermde nesten verloren gaan. Bij werkzaamheden aan de 

plassen is niet uit te sluiten dat jaarrond beschermde nesten verloren gaan. Aan de oevers van de Lek, 

waar mogelijk ijsvogel en oeverzwaluw broeden vinden geen werkzaamheden plaats, behalve bij stuk 

voor de aanleg van de werkhaven. In het algemeen geldt dat werkzaamheden tijdens het broedseizoen 

kunnen ervoor zorgen dat vogels hun broedsel verlaten. 

 

5.1.3 Toetsing Wn 

Alle vogels zijn binnen de Wn beschermd volgens het regime van de Vogelrichtlijn. Daarbij zijn van een 

aantal soorten de nesten jaarrond beschermd. Volgens artikel 3.1 lid 1 en 2 van de Wn is het opzettelijk 

doden, storen en vernielen van nesten verboden.  

 

Het vernietigen van jaarrond beschermde nesten van steenuil, ijsvogel, oeverzwaluw, buizerd en havik is 

een overtreding van Wet natuurbescherming artikel 3.1 (lid 1 en 2). Wanneer de ingreep bomen betreft 

met (mogelijk) vaste verblijfplaatsen (categorie 5) zal vastgesteld moeten worden of de nesten in gebruik 

zijn en/of er voldoende alternatieven in de omgeving zijn. Voor het verwijderen/vernielen van nesten van 

soorten van categorie 4 moet mogelijk een ontheffing aangevraagd worden. Voor alle vogels geldt dat 

verstoren tijdens het broeden niet is toegestaan (artikel 3.1 lid 4).  

 

Om negatieve effecten en overtreding van de Wn te voorkomen moet op locaties waar mogelijk jaarrond 

beschermde nesten voorkomen, voorafgaand aan werkzaamheden onderzocht worden of er nesten 

aanwezig zijn. Deze locaties zijn met name de bomen van bosje A en B, en de bomen langs de plassen 

die in de invloedsfeer van opruimen van historisch afval staan (noordelijke plas), exoten verwijdering 

e.d.). Ook de oevers langs de Lek waar de werkhaven komt, moet bekeken worden op aanwezigheid van 

oeverzwaluw en ijsvogel.  

 

Aalscholver Beflijster Bergeend Blauwe Reiger Boerenzwaluw Bosrietzanger Braamsluiper Brandgans 

Buizerd Dodaars Ekster Fazant Fitis Fuut Gekraagde Roodstaart Gele Kwikstaart Grasmus Graspieper 

Grauwe gans Groene specht Groenling Groenpootruiter Grote bonte specht Grote Canadese gans Grote 

Lijster Grutto Havik Heggenmus Holenduif IJsvogel Kievit Kleine karekiet Kleine plevier Kleine zwaan Kneu 

Knobbelzwaan Koekoek Kolgans Koolmees Krakeend Kramsvogel Kuifeend Kwartel Lepelaar Meerkoet 

Merel Nonnetje Ooievaar Paapje Pimpelmees Putter Rietzanger Ringmus Roodborst Roodborsttapuit 

Scholekster Slechtvalk Spotvogel Spreeuw Staartmees Tapuit Tjiftjaf Toendrarietgans Torenvalk Tuinfluiter 

Tureluur Veldleeuwerik Vink Wilde eend Winterkoning Witte kwikstaart Wulp Zanglijster Zwarte kraai 

Zwartkop 

Figuur 10 Vogelsoorten die de afgelopen 5 jaar zijn waargenomen in het plangebied (NDFF 2019) 
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Voor overige broedvogels geldt dat het verstoren van broedende vogels verboden is. Een ontheffing voor 

verstoren van broedende vogels is niet mogelijk. Door ruim vóór het broedseizoen het terrein vrij te 

maken van vegetatie kan worden voorkomen dat vogels gaan broeden. 

5.2 Planten 

 

5.2.1 Resultaten aanwezigheid 

In grootste deel van het plangebied zijn zeer voedselrijke omstandigheden. Langs de randen van het 

plangebied, aan de voet van de Lekdijk West en op enkele plekken langs de oevers van de Lek komen 

enkele soorten voor die onder de Flora- en Faunawet wel beschermd waren maar onder de huidige Wet 

Natuurbescherming zijn ze niet langer beschermd (Figuur 12). Het betreft echter wel interessante soorten 

die duiden op (restanten van) vegetatietype stroomdalgrasland en bloemdijken (beheertype N12.01). De 

natuurwerkgroep van Wijk bij Duurstede inventariseert regelmatig de vegetatie langs de Lekdijk (Figuur 

11). De meeste soorten zijn aangetroffen op de Lekdijk, de aardaker is tevens aangetroffen bij de 

steenfabriek, duits viltkruid bij pioniersvegetaties en de zwanenbloem bij de plassen, zie resultaten in 

Figuur 11 . Langs de oever van de Lek staan enkele exemplaren van moeraskruiskruid en kattendoorn. Bij 

de zandwinputten komt Brede wespenorchis en zwanenbloem voor. 

 

In Nederland zijn een aantal plantensoorten beschermd volgens de Habitatrichtlijn. Het gaat daarbij om 

zeldzame soorten met een specifieke regionale verspreiding. Op basis van de ligging van het plangebied 

en de het verspreidingsgebied kan het voorkomen van de volgende zeldzame water- en moerasplaten 

worden uitgesloten in het plangebied: kleine vlotvaren (Salvinia natans), geel schorpioenmos 

(Hamatocaulis vernicosus), drijvende waterweegbree (Luronium natans) en kruipend moerasscherm 

(Apium repens). Van de streng beschermde terrestrische planten kunnen op basis van het zeer beperkte 

verspreidingsgebied de volgende soorten worden uitgesloten: Liggende raket (Sisymbrium supinum) en 

zomerschroeforchis (Spiranthes aestivalis), Tonghaarmuts (Orthotrichum rogeri), groenknolorchis (Liparis 

loeselii).  

 

De plantensoorten die beschermd zijn volgens het regime ‘andere soorten’ van de Wet 

natuurbescherming komen niet voor in het plangebied. Onder de voormalige Flora-en faunawet waren 

soorten in het plangebied aanwezig van “tabel 1”, de minst strenge bescherming. Onder de Wet 

natuurbescherming zijn deze soorten niet langer beschermd, zie Figuur 12 voor een overzicht van 

soorten. 

Gewone bereklauw, Boerenwormkruid , Kruipende boterbloem, Scherpe boterbloem, Grote brandnetel,  

Wilde cichorei, Akkerdistel, Speerdistel, Zachte dravik, Gewoon duizendblad, Engels raaigras, Gewone 

ereprijs, Fluitenkruid, Gewone glanshaver, Hondsdraf, Gewone hoornbloem, Karwijvarkenskervel, Kleine 

klaver, Rode klaver, Kleefkruid , Grasklokje, Knoopkruid , Korenbloem , Kropaar , Klein kruiskruid, 

Veldlathyrus, Kraailook, Madeliefje , Gele morgenster, Slipblad ooievaarsbek, Peen, Gewone rolklaver, 

Speenkruid, Groot streepzaad, Vijfvingerkruid, Grote vossenstaart, Glad walstro, Smalle weegbree, 

Voederwikke, Haagwinde, Gladde witbol, Veldzuring. 

Figuur 11 Soorten langs de Lekdijk West geïnventariseerd door Natuurwerkgroep (2017) 
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5.2.2 Effect beoordeling en toetsing Wn 

Door de zandafgravingen en herinrichting van het gebied zal er vegetatie verdwijnen. De meest 

interessante soorten staan langs de rand van de Lekdijk en langs de oeverzone van de Lek. De 

werkzaamheden vinden niet plaats binnen een afstand van 50 -90 meter van de dijkvoet en de oever van 

de lek. Veel planten blijven daardoor onaangetast. Aangezien een aantal van de daar aanwezige soorten 

interessant zijn als bron voor vegetatie na de ontzandingen is het van belang deze soorten te sparen.  

 

Aangezien er geen beschermde soorten in het gebied zijn er geen negatieve effecten in het kader van de 

Wn. 

 

5.2.3 Toetsing Wn 

Er zijn geen beschermde planten in het plangebied aanwezig. Overtreding van de Wet 

natuurbescherming is daarom niet aan de orde bij de uitvoering van het initiatief. 

 

5.3 Vleermuizen 

 

5.3.1 Resultaten aanwezigheid 

Het functioneel leefgebied van vleermuizen bestaat uit verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied. 

Gedurende het jaar hebben verblijfplaatsen verschillende functies zoals voor overwintering, zomer-, 

kraam- of paarverblijfplaatsen. Vleermuizen zijn globaal in te delen naar het type verblijfplaatsen die ze 

gebruiken; gebouwbewonende soorten en boombewonende soorten. Er zijn ook soorten de in beide 

biotopen verblijfplaatsen kunnen hebben. Veel vleermuissoorten komen in heel Nederland voor. Enkele 

soorten kennen een beperkt verspreidingsgebied. In Tabel 2 zijn globaal de habitatvoorkeur aangegeven. 

 

Uit eerdere inventarisaties in het plangebied (Arcadis 2014, NDFF 2019) is gebleken dat in de voormalige 

steenfabriek een vaste verblijfplaats is van gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Verder is vastgesteld 

dat in oostelijk deel van het plangebied de gewone dwergvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis 

watervleermuis, franjestaart en meervleermuis foerageren; met name bij de twee bestaande plassen, het 

betreft geen essentieel foerageergebied (BTL advies 2015). Het is niet onderzocht of er paarverblijven 

van ruige dwergvleermuis in het plangebied zijn, aangezien er geen rondes in het najaar zijn uitgevoerd. 

De holten en spleten in de bomen rondom de plassen en mogelijk de bosjes A en B kunnen hiervoor 

Aardaker (Lathyrus tuberosus), brede wespenorchis (Epipactis helleborine), duits viltkruid (Filago vulgaris), 

gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria), goudhaver (Trisetum flavescens), grasklokje (Campanula 

rotundifolia), karwij (Carum carvi), karwijvarkenskervel (Peucedanum carvifolia), kattendoorn (Ononis 

repens), kleine pimpernel (Sanguisorba minor), kruisbladwalstro (Cruciata laevipes), ruige leeuwentand 

(Leontodon hispidus), ruige weegbree (Plantago media), veldgerst (Hordeum secalinum) en zwanenbloem 

(Butomus umbellatus). 

Figuur 12 Plantensoorten in het plangebied die voorheen beschermd waren binnen tabel 1 Flora- en 

faunawet 
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geschikt zijn. Mogelijk komen ook de rosse vleermuis en grootoorvleermuis voor in het gebied. De 

oeverwal ten oosten van de steenfabriek werd door gewone dwergvleermuis gebruikt als vliegroute. 

 

5.3.2 Effect beoordeling 

Uit Tabel 2 blijkt dat er verblijfplaatsen en foerageergebied van enkele soorten vleermuizen in de  

omgeving en binnen het plangebied kan voorkomen. De voormalige steenfabriek ligt buiten het 

plangebied. Er zijn daarom geen negatieve effecten op de verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis 

en laatvlieger te verwachten. Het foerageergebied bij de plassen is aangemerkt als niet essentieel 

foerageergebied voor verschillende soorten vleermuizen. De plassen blijven bestaan en worden 

gesaneerd. Hierdoor zal de kwaliteit en daarmee het voedselaanbod verbeteren. Hierdoor zijn er geen 

negatieve effecten voor vleermuizen. In de uiteindelijke situatie na inrichting tot natuurgebied zal de 

omvang en kwaliteit van het foerageergebied voor alle vleermuissoorten toenemen wat een positief effect 

kan hebben op vleermuispopulaties. 

 

Het is niet uit te sluiten dat er paarverblijven van ruige dwergvleermuis aanwezig zijn in de scheuren en 

spleten in de populieren en wilgen rondom de plassen of de bosjes A en B. Indien deze bomen 

verdwijnen bij de ingreep heeft dat een mogelijk negatief effect op de ruige dwergvleermuis. Ook is niet 

geheel uit te sluiten dat er verblijfplaatsen van watervleermuis en rosse vleermuis aanwezig zijn in deze 

bomen. 

Uit de resultaten blijkt dat enkele soorten vleermuizen binnen het plangebied kunnen voorkomen. In 

Tabel 2  is weergegeven op welke potentieel voorkomende combinatie van soorten en functies binnen 

het plangebied voorkomen en waar mogelijk negatieve effecten te verwachten zijn. 

 

Tabel 2. De potentieel aanwezige soorten vleermuizen en functies (aangegeven met X). Aangegeven is of het 

voorkomen van een soort in het plangebied met zekerheid is uit te sluiten op basis van ontbreken geschikt 

habitat (H) en/of buiten verspreidingsgebied (V).  

Groen X = geen effect te verwachten, rood X = negatief effect niet uitgesloten. - = functie niet verwacht. 

Soort Habitat 

(verblijfplaats) 

Uit te 

sluiten 

Verblijfplaats functie Andere functie 

   Zomer Kraam  Paar Winter  Vliegroute Foerageer-

gebied 

gewone dwergvleermuis 

(Pipistrelllus pipistrellus) 

Gebouwen Nee - - - - X X 

ruige dwergvleermuis 

(Pipistrelllus nathusii) 

Gebouwen, 

bomen 

Nee X - X - X X 

kleine dwergvleermuis 

(Pipistrellus pygmaeus) 

Gebouwen Nee - - - - X X 

rosse vleermuis  

(Nyctalus noctula) 

Bomen, 

gebouwen 

Nee X X X - X X 

bosvleermuis  

(Nyctalus leisleri) 

Bomen, 

gebouwen 

Nee X X X - X X 

laatvlieger  

(Eptesicus serotinus) 

Gebouwen Nee - - - - - X 

tweekleurige vleermuis 

(Vespertilio murinus) 

Gebouwen Ja: H +V - - - - - - 

gewone grootoorvleermuis 

(Plecotus austriacus) 

Gebouwen, 

bomen 

Nee X X X - - X 
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Soort Habitat 

(verblijfplaats) 

Uit te 

sluiten 

Verblijfplaats functie Andere functie 

grijze grootoorvleermuis 

(Plecotus austriacus) 

Gebouwen Ja: H +V - - - - - - 

watervleermuis  

(Myotis daubentoni) 

Bomen Nee X - - - - X 

meervleermuis  

(Myotis dasycneme) 

Gebouwen Nee - - - - - X 

Franjestaart  

(Myotis nattereri) 

Bomen Nee x - - - - X 

ingekorven vleermuis 

(Myotis emarginatus) 

Gebouwen Nee - - - - - - 

vale vleermuis  

(Myotis myotis) 

Kerkzolders, 

groeven 

Ja: V - - - - - - 

Bechsteins vleermuis  

(Myotis bechsteinii) 

Gebouwen, 

bomen 

Ja: V - - - - - - 

baardvleermuis  

(Myotis mystacinus) 

Gebouwen, 

bomen 

Nee X X X - X X 

Brandt’s vleermuis 

(Myotis brandtii) 

Gebouwen Ja: V - - - - - - 

 

5.3.3 Toetsing Wn 

Alle in Nederland voorkomende soorten vleermuizen zijn beschermd volgend het regime Habitatrichtlijn. 

Vernietigen van verblijfplaatsen is een overtreding van artikel 3.5, lid 4 van de Wet natuurbescherming. 

De aantasting van essentiële foerageergebieden en -vliegroutes leidt indirect tot een afname van de 

functionaliteit van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van vleermuizen en zijn daarmee ook een 

overtreding van artikel 3.5, lid 4 van de Wet Natuurbescherming. Overtredingen zijn mogelijk te 

voorkomen door een aangepaste werkwijze en mitigerende maatregelen te nemen. Er moet dan eerst 

onderzoek plaats vinden naar de aanwezige functies. Hiermee kan mogelijk een ontheffing worden 

aangevraagd. 

 

De bomen rond de plassen blijven staan, maar de bosjes A en B verdwijnen wel. Omdat niet is uit te 

sluiten dat er vleermuisverblijfplaatsen in deze bomen aanwezig zijn zal eerst nader onderzoek uitgevoerd 

moeten worden om dit vast te stellen dan wel uit te sluiten. Vervolgens kunnen indien nodig mitigerende 

en compenserende maatregelen voorgesteld worden en een ontheffing van de Wet natuurbescherming 

worden aangevraagd.   

 

5.4 Knaagdieren 

 

5.4.1 Resultaten aanwezigheid 

In onderstaande tabel zijn drie beschermde knaagdiersoorten weergegeven. Alle drie de soorten zijn uit 

te sluiten in het plangebied op basis van beperkte regionale verspreiding (bever en hamster) en omdat in 

het plangebied geen geschikt habitat is voor deze soorten (eekhoorn, bever, hamster). 
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Tabel 3 Habitat en verspreiding van beschermde soorten met de beschermingsstatus (Wn), HR = 

Habitatrichtlijn, AS = Andere Soorten. Aangegeven is of het voorkomen van een soort in het plangebied met 

zekerheid is uit te sluiten op basis van ontbreken geschikt habitat (H) en/of buiten verspreidingsgebied (V). 

Soort Habitat Verspreiding Wn Uit te sluiten 

Bever (Castor fiber)  Overgangszones tussen land en 

water van rivieren, meren en 

broekbossen, bomen op oever, 

rust. 

Langs alle grote rivierengebied, 

Flevoland, delen van noord 

Nederland, Gelderland, Limburg, 

soort breidt zich uit  

HR Nee 

Hamster (Cricetus 

cricetus) 

Open, agrarisch landschap op 

leem- of lössgrond, met een lage 

grondwaterstand, graanakkers of 

percelen met luzerne. 

Alleen Zuid-Limburg HR Ja: H+V 

Eekhoorn (Sciurus 

vulgaris) 

Naald en loofbos Vrijwel geheel Nederland AS Ja: H, zie 

toelichting 

 

Bever 

De bever komt in ieder geval sinds 2011 al voor in het plangebied (NDFF 2019). Uit onderzoek in 2014 

(Arcadis) bleek dat er waarschijnlijk een beverpaar met jongen aanwezig was. Recente sporen en 

waarnemingen bevinden zich zowel ronde noord- als de zuidelijke plas. Deze plassen zijn essentieel leef- 

en foerageergebied voor de bever. Het is niet bekend hoeveel individuen op dit moment bij de plassen 

leven. Er is geen recentelijk onderzoek gedaan naar beververblijfplaatsen als burchten of legers. In 2017 

is een dode jonge bever gevonden wat duidt op recente voortplanting (Viridis, 2017). Bij de zuidelijke plas 

is tijdens het veldbezoek een wissel naar de Lek aangetroffen. Ook zijn er sporen van bever ten westen 

van het plangebied in de Moerbergse waard gevonden (NDFF 2019). Het is niet bekend of dit bij het 

territorium hoort van de bevers in het plangebied. 

 

Eekhoorn 

Het plangebied ligt aan de rand van het verspreidingsgebied van de eekhoorn (Sciurus vulgaris). In het 

plangebied en in de omgeving van het plangebied zijn geen waarnemingen bekend van eekhoorn. De 

bomen in het plangebied zijn niet geschikt voor de soort, omdat er te weinig aaneengesloten bos is. Er is 

geen geschikt biotoop voor eekhoorn in het plangebied of de directe omgeving. Tijdens het veldbezoek 

zijn zowel binnen als direct buiten het plangebied, geen nesten van de eekhoorn of knaagsporen 

aangetroffen. De aanwezigheid van de eekhoorn in het plangebied is daarmee uit te sluiten. 

Figuur 13 Bever NDFF 2014-2019 
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5.4.2 Effect beoordeling 

Bever 

De twee bestaande plassen in het plangebied zijn essentieel leefgebied voor de bever. Hoewel de bever 

in het plangebied waarschijnlijk ook elders foerageert is er nog steeds een verblijfplaats aanwezig. Bevers 

zijn opportunistische soorten en zullen bij verlies aan habitat of verstoring tijdelijk een andere plek weten 

te verwerven. Dit is echter ook een risicovolle onderneming aangezien in de omgeving waarschijnlijk 

meerdere territoria van bever aanwezig zijn. Indien bij de uitvoering van het initiatief het huidige 

leefgebied van de plassen verloren gaat heeft dit een tijdelijk negatief effecten op de bever. In de nieuwe 

situatie na inrichting is het gebied juist veel meer geschikt voor de bever en zal dit op termijn positieve 

effecten hebben op de populatie aangezien verwacht mag worden dat door de natuurlijke dynamiek in het 

gebied er meer ruimte komt voor wilgenstruweel en ooibos. 

 

5.4.3 Toetsing Wn 

 

Bever 

De bever is een beschermde soort van de Habitatrichtlijn. Het vernietigen van verblijfplaatsen en 

leefgebied en het verstoren van individuen is een overtreding van artikel 3.5. Om negatieve effecten 

zoveel mogelijk te voorkomen zal voor de realisatiefase een mitigatie en compensatie plan opgesteld 

moeten worden. Omdat niet bekend is om hoeveel individuen het gaat zal nader onderzoek naar de bever 

gedaan moeten worden. Ook moet een ontheffing van de Wet natuurbescherming worden aangevraagd.  

 

5.5 Muizen (ware-, woel- en slaapmuizen) 

 

5.5.1 Resultaten aanwezigheid 

Op basis van de regionale verspreiding en/of zeer specifieke habitateisen zijn een aantal beschermde 

muizensoorten op voorhand uit te sluiten in het plangebied. Deze soorten zijn weergeven in Tabel 4. 

Hieruit is op te maken dat er geen beschermde muizensoorten in het plangebied zijn te verwachten. 

Overige muizensoorten betreffen soorten die door de provincie zijn vrijgesteld bij ruimtelijke ingrepen (zie 

ook Bijlage 3.  

 

Tabel 4 Habitat en verspreiding van beschermde soorten met de beschermingsstatus (Wn), HR = 

Habitatrichtlijn, AS = Andere Soorten. Aangegeven is of het voorkomen van een soort in het plangebied met 

zekerheid is uit te sluiten op basis van ontbreken geschikt habitat (H) en/of buiten verspreidingsgebied (V). 

Soort Habitat Verspreiding Wn Uit te sluiten 

Eikelmuis (Eliomys 

quercinus)  

Structuurrijke loofbossen in 

glooiend gebied,  

Specifieke gebieden in Zuid-

Limburg 

HR Ja: H+V 

Grote bosmuis 

(Apodemus flavicollis)  

Diverse biotopen met enige 

bedekking 

Limburg, Noord/Oost-Nederland, 

breidt zich uit. 

AS Ja: H+V 

Hazelmuis (Muscardinus 

avellanarius) 

Gemengd loofbos, vooral aan de 

bosrand, in voedselrijke struiklaag 

(bijv hazelaar, sleedoorn, 

meidoorn) 

Zuid-Limburg HR Ja: H+V 
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Soort Habitat Verspreiding Wn Uit te sluiten 

Molmuis (Arvicola 

scherman) 

Laag gelegen, vochtige gebieden, 

dichtbegroeide oevers, ook 

verderaf van water in akkers, 

graslanden, tuinen boomgaarden 

Zuid-Limburg AS Ja: H+V 

Noordse woelmuis 

(Microtus oeconomus) 

Natte kruidenrijke vegetatie, 

rietland, moeras, zeer extensief 

gebruikt nat weiland en periodiek 

overstroomde terreinen. 

Friese merengebied, Texel, 

Noord-Holland zuid, het 

Utrechts/Zuid-Hollands 

veenweidegebied en deltagebied. 

HR Ja: H+V 

Veldspitsmuis 

(Crocidura leucodon) 

Kleinschalige landschappen met 

open karakter, vegetaties met 

gesloten goed ontwikkelde 

kruidlaag 

Twente en Zeeuws-Vlaanderen AS Ja: H+V 

Waterspitsmuis (Neomys 

fodiens) 

Schone wateren met een 

ontwikkelde watervegetatie en 

een rijke oevervegetatie 

Groot deel van Nederland, vooral 

Friesland, Overijssel, Noord-

Holland 

AS Ja: H  

 

Vrijgestelde muizen-soorten 

Bosmuis is in 2015 aangetroffen bij de plassen (NDFF 2019). Uit onderzoek van braakballen (gevonden 

bij de steenfabriek) blijkt dat aardmuis, dwergmuis, dwergspitsmuis, gewone bosspitsmuis, huisspitsmuis 

en veldmuis nabij het plangebied voorkomen. Deze soorten zijn door de provincie Utrecht voor ruimtelijke 

ingrepen vrijgesteld van de Wet natuurbescherming. In Bijlage 3 is aangegeven voor soorten welke 

verbodsbepalingen dit precies geldt. Dit kan per provincie verschillen.  

 

5.5.2 Effect beoordeling en toetsing Wn 

Er zijn geen beschermde muizen, daarom is toetsing aan de Wn niet aan de orde. Voor alle vrijgestelde 

soorten geldt wel altijd zorgplicht. 

5.6 Marterachtigen  

 

5.6.1 Resultaten aanwezigheid 

Binnen de soortgroep marterachtigen is het voorkomen in het plangebied van een aantal beschermde 

soorten op voorhand uit te sluiten, op basis van specifieke habitateisen en/of regionale verspreiding. In 

Tabel 5 is hiervan een overzicht gegeven. Voor soorten die niet zijn uit te sluiten staat onder de tabel een 

toelichting. In een aantal provincies zijn de kleine marterachtigen vrijgesteld bij ruimtelijke ingrepen, zie 

daarvoor Bijlage 3. 

 

Tabel 5 Habitat en verspreiding van beschermde soorten met de beschermingsstatus (Wn), HR = 

Habitatrichtlijn, AS = Andere Soorten. Aangegeven is of het voorkomen van een soort in het plangebied met 

zekerheid is uit te sluiten op basis van ontbreken geschikt habitat (H) en/of buiten verspreidingsgebied (V). 

Soort Habitat Verspreiding Wn Uit te sluiten 

Boommarter (Martes 

martes),  

Komt voor in allerlei typen en 

leeftijden bos. Ze verblijven in 

allerlei holten, zoals boomholten, 

konijnen-, vossen- en 

dassenholen; het verblijf waar de 

jongen opgroeien is bijna altijd 

een boomholte. 

Midden- en Noord-Nederland, 

delen van Brabant, Zeeland, Zuid-

Holland en Noord-Holland, .  

AS Nee, zie 

toelichting 
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Soort Habitat Verspreiding Wn Uit te sluiten 

Das (Meles meles). Bossen in combinatie met weides, 

akkers, lijnvormige elementen. 

Gehele oostelijk helft van 

Nederland, Incidenteel in zeeland, 

Zuid-Holland, Noord-Holland, 

Flevoland. 

AS Ja, zie 

toelichting 

Otter (Lutra lutra) Langs oevers van stromend 

water, meren, plassen met 

voldoende dekking en rust en 

voedsel. 

Delen van Noord-Nederland, 

Flevoland, Zuid-Holland, 

Gelderland, Overijsselse Vecht, 

lokaal in Noord- en Midden-

Limburg. 

HR Ja: V 

Steenmarter (Martes 

foina) 

Gebieden met kleinschalige 

landbouw met oude schuren, 

heggen en geriefbosjes. 

Verblijfplaatsen in gebouwen o.a. 

op zolders, kruipruimtes, 

spouwmuren, onder dakpannen. 

Binnen het territorium ook 

meerdere rust- en verblijfplaatsen 

in boomholtes, takkenhopen en 

struweel. 

Vooral de oostelijke helft en 

midden Nederland, maar ook in 

westelijk Nederland 

AS Nee, zie 

toelichting 

Bunzing (Mustela 

putorius) 

half open, structuurrijke gebieden 

met voldoende dekking, oude 

holen van konijn, vos, das 

Vrijwel geheel Nederland AS Nee, zie 

toelichting 

Wezel (Mustela nivalis) half open, structuurrijke gebieden 

met voldoende dekking, oude 

holen van konijn, vos, das 

Vrijwel geheel Nederland AS Nee, zie 

toelichting 

Hermelijn (Mustela 

erminea) 

half open, structuurrijke gebieden 

met voldoende dekking, oude 

holen van mol, muizen 

Vrijwel geheel Nederland AS Nee, zie 

toelichting 

 

Boommarter 

In 2014 is de boommarter (Martes martes) waargenomen tussen de twee plassen in met een cameraval 

(NDFF/waarneming.nl 2019). Tijdens het veldbezoek zijn uitwerpselen gevonden van een marterachtige. 

Het plangebied, en met name rond de plassen, maar ook de andere bosschages in het oostelijk deel en 

westelijk deel vormen geschikt leefgebied voor de boommarter. Boommarters verblijven in allerlei holten, 

zoals boomholten, konijnen-, vossen- en dassenholen, maar het verblijf waar de jongen opgroeien is bijna 

altijd een boomholte. Het is dan ook aannemelijk dat deze soort een vaste verblijfplek heeft in het 

plangebied. 

 

Das 

Het plangebied ligt aan de rand van het bekende verspreidingsgebied van das (Meles meles) en het 

plangebied bevat geschikt biotoop voor de das. De dichtstbijzijnde waarneming van das is een 

verblijfplaats aan de overkant van de Lek/Nederrijn bij de Lunenburgerwaard. Op afstand van meer dan 

10 km zijn enkele waarnemingen van das bekend, waarbij de rivier de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal 

grote barrières vormen met het plangebied. Bij de Ossenwaard 12 km ten oosten van het plangebied is 

een waarneming van een das bekend. Tijdens het veldbezoek zijn in het plangebied geen sporen van das 

aangetroffen, zoals wissels, loopsporen, uitwerpselen of krabsporen. Aangezien dassensporen 

betrekkelijk eenvoudig zijn op te merken en niet zijn gezien is het niet waarschijnlijk dat das in het 

plangebied voorkomt. 
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Steenmarter 

Het plangebied ligt aan de rand van het bekende verspreidingsgebied van steenmarter (Martes foina). In 

de NDFF zijn geen waarnemingen bekend in het plangebied. Wel is in de Honswijkerwaarden/ 

Ossenwaarden een waarneming gedaan van steenmarter. Dit ligt hemelsbreed op ruim 15 km ten westen 

van het plangebied. Steenmarters hebben een voorkeur voor gebieden met kleinschalige landbouw met 

oude schuren, heggen en geriefbosjes. In gebouwen dienen beschutte plekken als zolders, kruipruimtes, 

spouwmuren en ruimten onder dakpannen en schuren als verblijven. Binnen het territorium gebruiken ze 

ook tientallen schuilplekken in boomholtes, takkenhopen en struweel om te rusten of tijdelijk te verblijven.  

Het is niet uit te sluiten dat steenmarter een verblijfplaats heeft in of nabij de steenfabriek en dat het 

plangebied deel uitmaakt van het territorium. 

 

Bunzing, wezel, hermelijn 

Het verspreidingsgebied van bunzing (Mustela putorius), hermelijn (Mustela erminea) en wezel (Mustela 

nivalis) beslaat vrijwel geheel Nederland. Alle drie soorten hebben een voorkeur voor half open, 

structuurrijke gebieden, en zijn daarbij afhankelijk van voldoende dekking. De kleine marterachtigen 

hebben hun verblijf in holen, zoals oude holen van konijnen, dassen en vossen (bunzing) en oude mollen- 

en muizenholletjes (wezel, hermelijn), maar verblijven overdag ook wel in rustige, begroeide delen.  

 

In 2008 zijn de beschermde marterachtigen hermelijn en bunzing waargenomen (Bijtel, 2008). De biotoop 

met name ronde de plassen en kleiputten en de bosschages is nog steeds geschikt voor deze soorten. 

De aanwezigheid van bunzing, wezel en hermelijn is niet uit te sluiten. 

 

5.6.2 Effect beoordeling 

Boommarter 

In de ontginnings- en inrichtingsfase hebben de werkzaamheden waarschijnlijk negatief effect op het 

foerageergebied van de boommarter. Wanneer de bosjes rondom de plassen verdwijnen wordt mogelijk 

ook de vaste verblijfplaatsen van boommarter vernietigd. In fase 1 en 2 ondervindt de boommarter 

nadelige effecten. Op de langere termijn zal het meer natuurlijke karakter van het plangebied juist meer 

leefgebied voor de boommarter betekenen. 

 

Das 

Das komt niet in het plangebied voor waardoor negatieve effecten zijn uitgesloten. Gezien de enkele 

waarnemingen in de ruime omgeving is het wel mogelijk dat das het plangebied kan bereiken. Wanneer 

het plangebied is ingericht tot natuurgebied zullen delen van het plangebied nog steeds geschikt zijn voor 

das. 

 

Steenmarter 

In de ontginnings- en inrichtingsfase hebben de werkzaamheden mogelijk een negatief effect op het 

foerageergebied van de steenmarter. Het is mogelijk dat de steenmarter een verblijfplaats heeft in de 

bebouwing op het terrein van de steenfabriek. Ook is niet uit te sluiten dat rust- en schuilplaatsen in het 

plangebied worden vernietigd als de bosschages bij het plassen verdwijnen. Indien de steenmarter 

daadwerkelijk voorkomt in het plangebied ondervindt deze soort in fase 1 en 2 nadelige effecten. Op de 

langere termijn zal het meer natuurlijke karakter van het plangebied juist mee leefgebied voor de 

steenmarter betekenen. 
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Bunzing, wezel, hermelijn 

Tijdens alle fasen van de ingreep wordt biotoop en mogelijke verblijfplaatsen van bunzing, wezel en 

hermelijn vernietigd. Indien de plassen blijven bestaan blijft er nog biotoop over voor deze soorten. In de 

eindsituatie zal er op termijn meer geschikt leefgebied zijn voor deze soorten. Het is echter niet uit te 

sluiten dat door de ingreep en de bedrijvigheid van machines individuen worden gedood en/of tijdelijk 

verstoord en verjaagd. 

 

 

5.6.3 Toetsing Wn 

Boommarter 

De boommarter valt binnen het beschermingsregime andere soorten van de Wet natuurbescherming. Het 

doden van individuen en vernietigen van verblijfplaatsen van deze soorten is een overtreding van artikel 

3.10 (lid 1 en 2) van de Wet natuurbescherming. Wanneer de (vermoedelijke) verblijfplaatsen van deze 

soorten intact blijven (de bosschages rondom de plassen en de kleiputten) is een ontheffing van de Wet 

natuurbescherming niet nodig. Bij werkzaamheden aan en rond de plassen en de andere bosschages zal 

in een activiteitenplan mitigerende maatregelen moeten worden vastgelegd en moet een ontheffing van 

de Wet natuurbescherming worden aangevraagd. 

 

Steenmarter 

De steenmarter valt binnen het beschermingsregime andere soorten van de Wet natuurbescherming. Het 

doden van individuen en vernietigen van verblijfplaatsen van deze soort is een overtreding van artikel 

3.10 (lid 1 en 2) van de Wet natuurbescherming. In een activiteitenplan kunnen maatregelen worden 

opgenomen. Bij een eventuele ontheffingsaanvraag dient deze ook voor steenmarter aangevraagd te 

worden. 

 

Bunzing, wezel, hermelijn 

Wezel, hermelijn en bunzing zijn door de provincie Utrecht bij ruimtelijke ingrepen vrijgesteld van de Wet 

natuurbescherming. Dit betekent dat er geen ontheffing aangevraagd hoeft te worden. Wel is altijd de 

zorgplicht van kracht. Dit betekent dat voldoende maatregelen genomen moeten worden om verstoring 

en doden te voorkomen. De werkwijze kan in een ecologisch werkprotocol worden opgenomen. 

 

5.7 Overige zoogdieren  

 

5.7.1 Resultaten aanwezigheid 

Binnen de groep overige zoogdieren komen zowel streng beschermde soorten van de habitatrichtlijn voor 

als soorten volgens beschermingsregime Andere Soorten. Ook zijn een aantal soorten door sommige 

provincies vrijgesteld. Van een aantal soorten is op basis van specifieke habitateisen en/of regionale 

verspreiding het voorkomen in het plangebied op voorhand uit te sluiten. In Tabel 6 is hiervan een 

overzicht gegeven. Voor soorten die niet zijn uit te sluiten staat onder de tabel een toelichting. 

 

Tabel 6 Habitat en verspreiding van beschermde soorten met de beschermingsstatus (Wn), HR= 

Habitatrichtlijn, AS = Andere Soorten. * In sommige provincies zijn soorten vrijgesteld, zie daarvoor Bijlage 3. 
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Aangegeven is of het voorkomen van een soort in het plangebied met zekerheid is uit te sluiten op basis van 

ontbreken geschikt habitat (H) en/of buiten verspreidingsgebied (V). 

Soort Habitat Verspreiding Wn Uit te sluiten 

Damhert (Dama dama) Loofbossen met ondergroei, 

grazige randzones 

Duingebieden, Veluwe, 

Utrechtse Heuvelrug, Zuidwest 

Limburg, landelijk verspreid 

(Nulstandbeheer) 

AS Ja, V 

Edelhert (Cervus 

elaphus). 

Bossen, grasgebieden Veluwe, Oostvaardersplassen, 

Weerterbos. Incidenteel 

Utrechtse Heuvelrug, Noord-

Brabant en Limburg (Nul-

standbeheer) 

AS Ja: V 

Egel (Erinaceus 

europaeus) 

Zeer uiteenlopende biotopen Heel Nederland AS* Nee, zie 

toelichting 

Haas (Lepus 

europaeus) 

Zeer uiteenlopende biotopen Heel Nederland AS* Nee, zie 

toelichting 

Konijn (Oryctolagus 

cuniculus) 

Zeer uiteenlopende biotopen Heel Nederland AS* Nee, zie 

toelichting 

Lynx (Lynx lynx) Dichte bossen met ondergroei, 

heuvels 

Incidenteel in Zuid-Limburg HR Ja: V 

Ree (Capreolus 

capreolus) 

Bos, bosranden, grasland, 

heide, duinen, cultuurlandschap 

Heel Nederland AS* Nee, zie 

toelichting 

Vos (Vulpes vulpes) Zeer uiteenlopende biotopen Heel Nederland AS* Nee, zie 

toelichting 

Wild zwijn (Sus scrofa) Voedselrijke bossen met natte 

plaatsen 

(Nulstandbeheer) AS* Ja: V 

Wilde kat (Felis 

silvestris) 

Oude, structuurrijke loofbossen Lokaal in Zuid-Limburg HR Ja: V 

Wolf (Canis lupus) Diverse landschappen en 

biotopen, voorkeur voor grote 

bossen. 

Vestiging op de Veluwe, elders 

incidenteel zwervend 

HR Ja: V, zie 

toelichting 

Zeezoogdieren 

21 beschermde soorten 

Zee Noordzee, sommige soorten 

incidenteel in havens, delta. 

HR Ja: H+V 

 

Egel, haas, konijn, ree, vos 

Vos, haas, konijn en egel komen in het plangebied voor. Door de aanwezigheid van grasland en 

bosranden kan ree in het plangebied voorkomen. Het plangebied ligt binnen het verspreidingsgebied van 

ree, er zijn echter geen waarnemingen bekend in het plangebied of de ruimere omgeving. 

 

Wolf 

Het verspreidingsgebied van wolf beperkt zich tot vestiging in Drenthe en de Veluwe en wordt verder in 

Nederland zwervend aangetroffen. Wolf komt niet in het plangebied voor. 

 

5.7.2 Effect beoordeling 

Egel, haas, konijn, ree en vos 

Het initiatief vindt gefaseerd plaats waardoor vos, haas, konijn, ree en egel voldoende mogelijkheden 

hebben naar andere delen van het plangebied of omgeving uit te wijken. Individuen worden mogelijk 

gedood of verstoord. Op lange termijn zijn er geen nadelige effecten voor deze soorten te verwachten. 
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5.7.3 Toetsing Wn 

Vos, haas, konijn en egel en ree zijn beschermd volgens het regime ‘andere soorten’ van de Wet 

natuurbescherming en door de provincie Utrecht voor ruimtelijke ingrepen vrijgesteld. De zorgplicht blijft 

wel van kracht. Er is geen overtreding van de Wet natuurbescherming en er is geen ontheffing nodig. 

5.8 Reptielen 

 

5.8.1 Resultaten aanwezigheid 

Binnen de soortgroep reptielen is het voorkomen in het plangebied van een aantal beschermde soorten 

op voorhand uit te sluiten, op basis van specifieke habitateisen en/of regionale verspreiding. In Tabel 7 is 

hiervan een overzicht gegeven. Voor soorten die niet zijn uit te sluiten staat onder de tabel een 

toelichting.   

 

Tabel 7 Habitat en verspreiding van beschermde soorten met de beschermingsstatus (Wn), HR = 

Habitatrichtlijn, AS = Andere Soorten. Aangegeven is of het voorkomen van een soort in het plangebied met 

zekerheid is uit te sluiten op basis van ontbreken geschikt habitat (H) en/of buiten verspreidingsgebied (V).  

Soort Habitat Verspreiding Wn Uit te sluiten 

Adder (Vipera berus)  Natte heide en hoogveen, bossen Pleistocene zandgronden, in 

Limburg alleen op de Meinweg 

AS Ja: V + H 

Gladde slang (Coronella 

austriaca)  

Heide en hogere droge delen in 

hoogveenvegetaties 

Oostelijk helft van Nederland 

(hogere zandgronden) en Zuid-

Limburg 

HR Ja: V+ H 

Hazelworm (Anguis 

fragilis) 

Vochtige bos en heide met een 

dichte vegetatiestructuur, 

houtwallen, struweel, stenige 

habitats. 

Heel Nederland m.u.v. Zeeland, 

uitgezette populaties in de 

Hollandse duinen 

AS Ja: V 

Levendbarende hagedis 

(Zootoca vivipara) 

Heide, hoogveen, open bos, 

bermen, diverse zonnige plekken. 

Vrijwel geheel Nederland m.u.v. 

delen west Nederland 

AS Ja: V 

Muurhagedis (Podarcis 

muralis) 

Warme beschutte locaties, met 

name muren en rotsen. 

Maastricht en enkele (uitgezette) 

populaties  

HR Ja: H+V 

Ringslang (Natrix 

helvetica) 

Waterrijke habitats, met droge 

biotopen voor overwintering en 

eiafzet 

Noord-Holland, Utrecht, 

Gelderland, Overijssel, Drenthe 

en Friesland, verder verspreid 

AS Ja: V, zie 

toelichting 

Zandhagedis (Lacerta 

agilis) 

Droge warme gebieden in duinen 

en zandgronden 

Kust- en rivierduinen, Veluwe en 

stuwwallen 

HR Ja: H  

 

Ringslang 

Het plangebied ligt aan de rand van het verspreidingsgebied van de ringslang (Natrix natrix). Deze soort 

komt voor in waterrijke gebieden op zandgronden of op overgangen van zandgronden naar veen- en 

kleigebieden, waarbij droge habitats voor overwintering en beschutting en natte habitats voor de 

voortplanting en voedsel op korten afstand van elkaar beschikbaar moeten zijn. Er zijn geen 

waarnemingen bekend van ringslang in het plangebied, en ook in de wijde omgeving (binnen 10 

kilometer) zijn geen waarnemingen van ringslangen (NDFF 2019, waarneming.nl). Er is wel geschikt 

habitat aanwezig bij de plassen en kleiputten. Vanwege het ontbreken van waarnemingen in de zeer 

ruimte omtrek en het gegeven dat het plangebied aan de rand van het verspreidingsgebied ligt kan de 

aanwezigheid van ringslang redelijkerwijs worden uitgesloten. 
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5.8.2 Effect beoordeling en toetsing Wn 

Er komen geen beschermde reptielen voor in het plangebied, negatieve effecten en toetsing Wn zijn 

daarom niet aan de orde. 

5.9 Amfibieën 

 

5.9.1 Resultaten aanwezigheid 

Het functioneel leefgebied van amfibieën bestaat uit voortplantingswater en landhabitat. De meeste 

soorten maken in het voorjaar en/of zomer gebruik van het water en de rest van het jaar hebben ze 

zomer- en winterverblijfplaatsen op het land. Sommige soorten overwinteren onder water in de modder.  

 

In het westelijk deel van het plangebied zijn ondiep poeltjes en sloten aanwezig. In het oostelijk deel van 

het plangebied zijn de twee plassen en de voormalige kleiputten mogelijk geschikt als 

voortplantingswater voor amfibieën. Verder zijn de diverse bosjes en ruigten mogelijk geschikt als 

landhabitat. Een aantal beschermde amfibieënsoorten is op voorhand uit te sluiten op basis van 

specifieke habitateisen en/of regionale verspreiding. In Tabel 8 is hiervan een overzicht gegeven. Voor 

soorten die niet zijn uit te sluiten staat onder de tabel een toelichting. 

 

Tabel 8 Habitat en verspreiding van beschermde soorten met de beschermingsstatus (Wn), HR= 

Habitatrichtlijn, AS = Andere Soorten. * In sommige provincies zijn soorten vrijgesteld, zie daarvoor Bijlage 3. 

Aangegeven is of het voorkomen van een soort in het plangebied met zekerheid is uit te sluiten op basis van 

ontbreken geschikt habitat (H) en/of buiten verspreidingsgebied (V). 

Soort Habitat Verspreiding Wn Uit te sluiten 

Alpenwatersalamander 

(Ichthyosaura alpestris) 

Allerlei typen wateren Noord-Brabant en Limburg. 

Gelderland (Rijk van Nijmegen), 

Zeeland en Drenthe 

AS Ja: V 

Bastaardkikker 

(Pelophylax klepton 

esculentus) 

Zonnige, goed begroeide oevers,  Vrijwel geheel Nederland AS* Nee, zie 

toelichting 

Boomkikker  

(Hyla arborea) 

Bos, struweel en kleinschalige 

cultuurlandschappen 

Pleistocene zandgronden en de 

duinen 

HR Ja: V+H 

Bruine kikker (Rana 

temporaria) 

Kleinere wateren, bos en struweel Vrijwel geheel Nederland AS* Nee, zie 

toelichting 

Geelbuikvuurpad 

(Bombina variegata) 

Ruderaal terrein (groeven), 

halfnatuurlijke graslanden 

Alleen zuidelijk deel van Zuid-

Limburg. 

AS Ja: H+V 

Gewone pad (Bufo bufo) Bosjes, overhoekjes, ruigtes, 

diverse watertypen met 

waterplanten 

Vrijwel geheel Nederland AS* Nee, zie 

toelichting 

Heikikker  

(Rana arvalis) 

Heide, hoog- en laagveen, 

halfnatuurlijk grasland, bos en 

struweel 

Vrijwel alle provincies, in Limburg 

ontbreekt de soort in het gebied 

ten zuiden van de Meinweg. 

HR Nee, zie 

toelichting 

Kamsalamander 

(Triturus cristatus) 

Struweel en houtwallen nabij niet 

verzuurd voortplantingswater met 

onderwatervegetatie 

Oost en zuid Nederland, vooral 

zandgronden en het 

rivierengebied 

HR Nee, zie 

toelichting 

Kleine watersalamander 

(Lissotriton vulgaris) 

Klein ondiep water met vegetatie, 

diverse landschappen 

Vrijwel geheel Nederland AS* Nee, zie 

toelichting 

Knoflookpad  

(Pleobates fuscus) 

Vennen, randen van beek- en 

rivierdalen, extensief beheerde, 

Pleistocene zandgronden in 

Limburg, Noord-Brabant, delen 

HR Ja: V 



 

Ecologische quickscan Bosscherwaarden  RA19316-02 36 

 

Soort Habitat Verspreiding Wn Uit te sluiten 

zandige agrarische gebieden. 

Overwintering: diep ingegraven. 

van Gelderland, Overijssel en 

Drenthe 

Meerkikker (Pelophylax 

ridibundus) 

Zonnige, goed begroeide oevers Vooral westen en noorden van 

Nederland, rivierengebied 

AS* Nee, zie 

toelichting 

Poelkikker  

(Pelophylax lessonae) 

Heide, hoogveen, halfnatuurlijke 

graslanden, agrarisch gebied en 

laagveen, duinen. Zonnige, 

voedselarme schone wateren, 

begroeide oevers. 

Vooral pleistocene, hogere 

zandgronden, rivierengebied 

HR Nee, zie 

toelichting 

Rugstreeppad (Epidalea 

calamita) 

Poelen, ondiepe plassen, snel 

opwarmend water 

Pionier van duin- en 

rivierengebied, polders 

HR Nee, Zie 

toelichting 

Vinpootsalamander 

(Lissotriton helveticus) 

Bos, heidegebieden, 

hellingbossen 

Noord-Brabant en Limburg AS Ja: V 

Vroedmeesterpad 

(Alytes obstetricans) 

Ruderaal terrein (groeven), 

halfnatuurlijke graslanden, steden, 

dorpen, diverse wateren 

Zuid-Limburg en elders uitgezette 

populaties 

HR Ja: V 

Vuursalamander 

(Salamandra 

salamandra) 

Vochtige hellingbossen Zeer zeldzaam, in hellingbossen 

in Zuid-Limburg 

AS Ja: H+V 

 

Kamsalamander  

De kamsalamander komt vooral voor op landgoederen en de overgangen van kleinschalig 

cultuurlandschap en rivier- en beekdalen. Voortplanting vindt plaats in niet verzuurde wateren met een 

goed ontwikkelde onderwatervegetatie. Landhabitat bestaat uit struweel en houtwallen op korte afstand 

van het voortplantingswater. De kamsalamander is in 2014 voor het laatst waargenomen onderaan de 

Lekdijk in de ondiepe plassen (Tabakadvies 2014 in MER 2018).  Actuele aanwezigheid van 

kamsalamander in het plangebied is niet uit te sluiten. 

 

 

 

 

Figuur 14 Waarnemingen kamsalamander (NDFF 2022) 
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Rugstreeppad 

De rugstreeppad is een pionierssoort die voornamelijk voorkomt op zandgronden en is afhankelijk van 

natuurlijke duinpoelen en door regenwater gevulde ondiepe, snel opwarmende wateren. De rugstreeppad 

is in 2008 voor het laatst waargenomen langs het pad naar de steenfabriek. (MER 2018). Recentere 

waarnemingen zijn niet bekend, hierdoor is het niet waarschijnlijk dat rugstreeppad in het plangebied 

voorkomt, maar omdat het een pionier soort betreft kan het niet geheel uitgesloten worden. 

 

Poelkikker/Meerkikker/Groene kikker complex 

Poelkikker heeft een voorkeur voor onbeschaduwde, voedselarme en schone wateren en houdt zich bij 

voorkeur op in een goed begroeide oever. De poelkikker is in 2014 voor het laatst waargenomen binnen 

het plangebied in de natte laagten in het westelijke puntje van het plangebied. In 2021 zijn net ten 

noorden van het plangebied groene kikkers waargenomen (Ndff 2021). Dit kunnen meerkikker 

(Pelophylax ridibundus) of poelkikker (Pelophylax lessonae) of bastaardkikker (hybride groene kikker) 

(Pelophylax esculentus synklepton) zijn. Meerkikker komt vooral in het west Nederland voor, en 

poelkikker meer in oost Nederland. Het plangebied ligt precies op de grens van de 

verspreidingsgebieden. Het is daarom niet uit te sluiten dat poelkikker, meerkikker of bastaardkikker 

voorkomen in het plangebied. 

 

Heikikker 

Van heikikker zijn geen waarnemingen bekend in het plangebied. Geschikt leefgebied voor de heikikker 

bestaat uit heide, hoog- en laagveen, half natuurlijk grasland, bos en struweel. Het verspreidingsgebied 

van heikikker beslaat onder meer de uiterwaarden ten noorden van de Lek (De Wild 2016). Binnen het 

plangebied is op enkele plekken geschikt habitat voor de heikikker aanwezig; het is daarom niet uit te 

sluiten dat heikikker in het plangebied voorkomt.   

 

Bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander 

Op dezelfde locaties als de hiervoor genoemde amfibieën komen ook algemene amfibieën soorten in het 

plangebied voor: kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris), gewone pad (Bufo bufo), bruine kikker 

(Rana temporaria). Van kleine watersalamander is in 2016 voortplanting vastgesteld in de oostelijke kleine 

plasjes. 

 

5.9.2 Effect beoordeling 

De werkzaamheden vinden met name plaats in het oostelijk deel van het plangebied. Binnen de huidige 

plannen van het initiatief vallen de ondiepe plassen aan de voet van de Lekdijk en de poeltjes/plassen in 

het uiterst westelijke punt van het plangebied buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden. Daarmee 

zijn negatieve effecten op kamsalamander uit te sluiten.  

 

De plassen en de kleine plassen (voormalige kleiputten) in het oostelijk deel kunnen leefgebied zijn van 

poelkikker, meerkikker heikikker en algemene amfibieënsoorten, zowel landhabitat als 

voortplantingswater. Bij werkzaamheden (opschonen) en herinrichting kunnen individuen worden 

verstoord en gedood. In de eindsituatie na de inrichting van het plangebied ontstaat ook luw, laag 

dynamische waterhabitat. Dergelijk gebiedsdelen kunnen functioneren als landhabitat en 

voortplantingswater voor diverse amfibieën soorten. Op lange termijn zullen bij de geplande inrichting en 

beheer gunstige omstandigheden ontstaan voor amfibieënsoorten.  
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Bij zandwinning kan voor rugstreeppad aantrekkelijk habitat ontstaan met losse vergraafbare grond. 

Aangezien de soort in het verleden is waargenomen en in de omgeving voorkomt zal bij de 

werkzaamheden hiermee rekening gehouden worden om doden en verstoren van individuen te 

voorkomen. 

 

5.9.3 Toetsing Wn 

Poelkikker, kamsalamander, en heikikker 

Poelkikker, kamsalamander, en heikikker zijn streng beschermde soorten volgens het regime 

Habitatrichtlijn van de Wet natuurbescherming. Het doden of verontrusten van individuen of vernietigen 

van vaste rust of verblijfplaatsen zijn overtredingen van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. 

Bij werkzaamheden die binnen de invloedsfeer van de leefgebieden (zoals in- en rondom de plassen) van 

deze amfibieënsoorten plaatsvinden kunnen negatieve effecten optreden als verstoren, doden of 

verwonden. Er zal nader onderzoek gedaan moeten worden naar het voorkomen van deze soorten en 

functies. Middels een activiteitenplan dient dan beschreven te worden op welke wijze maatregelen 

genomen worden om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen. Indien negatieve 

effecten niet zijn uit te sluiten zal ontheffing aangevraagd moeten worden. 

 

Meerkikker, bastaardkikker 

Deze soorten zijn beschermd binnen het beschermingsregime andere soorten van de Wet 

natuurbescherming. Het doden van individuen en vernietigen van verblijfplaatsen van deze soorten is een 

overtreding van artikel 3.10 (lid 1 en 2) van de Wet natuurbescherming.  

 

Bij werkzaamheden die binnen de invloedsfeer van de leefgebieden (zoals in- en rondom de plassen) van 

deze amfibieënsoorten plaatsvinden kunnen negatieve effecten optreden als verstoren, doden of 

verwonden. Er zal nader onderzoek gedaan moeten worden naar het voorkomen van deze soorten en 

functies. Middels een activiteitenplan dient dan beschreven te worden op welke wijze maatregelen 

genomen worden om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen. Indien negatieve 

effecten niet zijn uit te sluiten zal ontheffing aangevraagd moeten worden. 

 

Bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander 

De algemene amfibieën vallen in het beschermingsregime ‘andere soorten’ van de Wet 

natuurbescherming en zijn door de provincie Utrecht vrijgesteld bij ruimtelijke ingrepen. De zorgplicht 

geldt altijd wel. 

 

Rugstreeppad 

Deze soort is een streng beschermd volgens het regime Habitatrichtlijn van de Wet natuurbescherming. 

Rugstreeppad kan zich vestigen in het plangebied gedurende de uitvoering van het initiatief. Om tijdens 

de werkzaamheden doden en verwonden te voorkomen, moet vestiging van rugstreeppad worden 

voorkomen.  
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5.10 Vissen 

 

5.10.1 Resultaten aanwezigheid 

Een aantal beschermde vissoorten is op voorhand uit te sluiten op basis van specifieke habitateisen en/of 

regionale verspreiding. In Tabel 9 is hiervan een overzicht gegeven. Voor soorten die niet op voorhand 

zijn uit te sluiten staat onder de tabel een toelichting.  

 

Tabel 9 Habitat en verspreiding van beschermde soorten met de beschermingsstatus (Wn), HR= 

Habitatrichtlijn, AS = Andere Soorten. Aangegeven is of het voorkomen van een soort in het plangebied met 

zekerheid is uit te sluiten op basis van ontbreken geschikt habitat (H) en/of buiten verspreidingsgebied (V). 

Soort Habitat Verspreiding Wn Uit te sluiten 

Beekdonderpad (Cottus 

rhenanus), 

Kleine snelstromende beken met 

grind en stenen 

De Geul in Zuid-Limburg, de 

Berkel en Aa-strang in 

Gelderland.  

AS Ja, H+V 

Beekprik (Lampetra 

planeri), 

Kleine snelstromende beken met 

grind en goede waterkwaliteit 

Gelderland, Overijssel, Noord-

Brabant en Limburg (alleen Geul) 

AS Ja, H+V 

Elrits (Phoxinus 

phoxinus) 

Zuurstofrijke wateren met 

grindrijke bodem 

Grensmaas, aantal beken in Zuid-

Limburg en een beek op oostflank 

van de Veluwe. 

AS Ja, H+V 

Europese steur 

(Acipenser sturio) 

Rivieren en kustwateren Zeeland en in Waal bij Nijmegen HR Ja, H+V 

Gestippelde alver 

(Alburnoides 

bipunctatus) 

Snelstromende zuurstofrijke 

beken en rivieren met grind of 

stenen 

Zuid- en Midden-Limburg AS Ja, H+V 

Grote modderkruiper 

(Misgurnus fossilis) 

Verlandende oeversystemen met 

een lage dynamiek en een 

weelderige vegetatie.  

Verspreid in NL m.u.v. de 

kustzone en Zuid-Limburg 

AS Ja, zie 

toelichting 

Kwabaal (Lota lota) Rivieren, meren en beken In en rond de grote rivieren in 

Gelderland, Noord-Holland, 

Limburg, Noord-Brabant 

Overijssel en Utrecht.  

AS Ja, H+V 

Noordzeehouting 

(Coregonus oxyrinchus) 

Rivieren en kustwateren Grote rivieren en IJsselmeer HR Ja, H+V 

 

Grote modderkruiper 

De grote modderkruiper is een soort van verlandende oeversystemen met een lage dynamiek en een 

weelderige vegetatie. De soort komt voor in moerasgebieden, maar ook afwateringsgreppels, 

poldersloten en ondiepe oeverzones van grotere wateren. De soort komt niet voor in het kustgebied en 

de hogere zandgronden. In het plangebied zijn dergelijke biotopen wel te vinden en ook ligt het 

plangebied in het verspreidingsgebied van de grote modderkruiper. Bij de provinciale kartering is de 

grote modderkruiper niet aangetroffen (Viridis 2016). Op basis van deze gegevens wordt het voorkomen 

van grote modderkruiper niet verwacht. 

 

Niet beschermde vissen 

In de uiterste westpunt is het driedoornig stekelbaarsje en vetje aangetroffen, in de wateren onderaan de 

Lekdijk is in het verleden het tiendoornig stekelbaarsje waargenomen. Ook is bittervoorn waargenomen in 

de zuidelijke plas. Deze vissoorten zijn niet (langer) beschermd volgens de Wet natuurbescherming. Ook 

komen enkele exoten voor in de plassen, zie paragraaf 5.14. 
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5.10.2 Effect beoordeling 

In de twee plassen binnen het plangebied komen geen beschermde vissoorten voor. Een groot deel van 

de noordelijke plas zal niet als gevolg van zandwinning, maar als gevolg van ‘grote schoonmaak’ van 

historische verontreinigingen geïntegreerd worden in de nieuw aan te leggen strang. Die wijziging kan 

effecten hebben op voorkomende (niet beschermde) vissoorten. De uiteindelijke inrichting zal echter 

goede mogelijkheden bieden voor al dan niet beschermde vissoorten. 

 

5.10.3 Toetsing Wn 

Er komen geen beschermde vissen voor in het plangebied; overtreding van de Wet natuurbescherming is 

niet aan de orde. 

5.11 Libellen 

 

5.11.1 Resultaten aanwezigheid 

Op basis van verspreidingsgegevens komen de volgende streng beschermde libellensoorten niet voor in 

het plangebied: bronslibel (Oxygastra curtisii), Gaffellibel (Ophiogomphus cecilia) oostelijke witsnuitlibel 

(Leucorrhinia albifrons). Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) en noordse winterjuffer 

(Sympecma annulata ssp. braueri) komen voor in laagveenmoerassen en vegetatierijke vennen en 

duinplassen. De habitat van de sierlijke witsnuitlibel (Leucorrhinia caudalis) bestaat uit schone, 

vegetatierijke vennen, plassen en dode rivierarmen. Groene glazenmaker (Aeshna viridis) is gebonden 

aan krabbenscheerrijke wateren. Binnen het plangebied zijn geen geschikte habitats voor deze libellen, 

deze kunnen dan ook redelijkerwijs worden uitgesloten. 

 

De rivierrombout (Gomphus flavipes) is een libel die grote aantallen is waargenomen in het plangebied. 

De huidjes en larven zijn gevonden langs de zandige oever van de Lek, ook zijn imago’s waargenomen in 

het plangebied (Viridis 2017) zie ook Figuur 15. 

 

Figuur 15 Waarnemingen rivierrombout  (NDFF 2022) 
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5.11.2 Effect beoordeling  

Rivierrombout 

Alleen de rivierrombout komt in het plangebied voor. In de voorbereidingsfase wordt een werkhaven 

aangelegd met een verbinding met de Lek. Hiertoe wordt een deel van de oever aan de zuidkant van het 

plangebied vergraven. Indien deze werkzaamheden plaatsvinden in de periode dat larven van 

rivierrombout aan landkomen om ‘uit te sluipen’ worden de dieren gedood. Door te werken buiten deze 

periode wordt dit voorkomen. Door de aanleg van de haven wordt een stuk oever verwijderd. Het is niet 

aannemelijk dit als ‘vaste rust en verblijfplaats’ te beschouwen. Op de totale beschikbare oeverlengte is 

de haven maar een zeer klein deel. Negatieve effecten als gevolg van afname oever zijn daarom niet te 

verwachten. Na de werkzaamheden wordt de haven verwijderd en de oever herstelt. Daarbij ontstaat 

door de nevengeul in de eindsituatie extra oever die mogelijk geschikt is voor rivierrombout.  

 

5.11.3 Toetsing Wn 

Rivierrombout is beschermd binnen het beschermingsregime Habitatrichtlijn van de Wet 

natuurbescherming. Het doden of verontrusten van individuen of vernietigen van vaste rust of 

verblijfplaatsen zijn overtredingen van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. Het werken buiten de 

uitsluip-periode (mei t/m augustus) voorkomt doden en verwonden. Indien het werken buiten deze 

periode niet mogelijk is een ontheffing van de Wn nodig zijn om maatregelen te treffen die voorkomen dat 

individuen worden gedood. 

5.12 Vlinders 

 

5.12.1 Resultaten aanwezigheid 

Op basis van de verspreidingsgegevens kunnen de meeste streng beschermde vlinders (habitatrichtlijn 

soorten) worden uitgesloten. De Apollovlinder (Parnassius apollo), boszandoog (Lopinga achine), 

tijmblauwtje (Maculinea arion), zilverstreephooibeestje (Coenonympha hero), donker pimpernelblauwtje 

(Maculinea nausithous), pimpernelblauwtje (Maculinea teleius) en Grote vuurvlinder (Lycaena dispar ssp. 

batava) komen niet voor in het plangebied.   

 

De nachtvlinder teunisbloempijlstaart (Proserpinus proserpina) komt voor op open plekken in vochtige 

bossen, langs bosranden en op warme open plaatsen. De soort breidt zich vanuit Zuid-Limburg uit naar 

het noorden met waarnemingen in Noord-Brabant en Gelderland. Het plangebied valt buiten boven 

genoemde gebieden waardoor het voorkomen van deze soort in het plangebied kan worden uitgesloten.   

 

In het plangebied komen op basis van de gegevens uit de NDFF (2022) geen beschermde dagvlinders 

voor omdat de specifieke biotopen en waardplanten in het plangebied ontbreken of omdat het plangebied 

buiten het verspreidingsgebied ligt. In Tabel 10 is een lijst weergegeven van vlindersoorten die afgelopen 

10 jaar zijn waargenomen in het plangebied. Deze soorten zijn niet beschermd binnen de Wet 

natuurbescherming. 
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Tabel 10 Waargenomen (niet beschermde) dagvlinders 2009-2022 (NDFF 2022), enkele soorten staan op de 

rode lijst (RL) 

 Argusvlinder  Distelvlinder  kleine vuurvlinder 

 Atalanta  gehakkelde aurelia  Koninginnenpage 

 bont zandoogje  gele luzernevlinder (RL bedreigd)  Landkaartje 

 Boomblauwtje  groot koolwitje  oranje luzernevlinder 

 bruin blauwtje (RL gevoelig)  Icarusblauwtje  Oranjetipje 

 bruin zandoogje  klein geaderd witje  Zwartsprietdikkopje 

 Citroenvlinder  klein koolwitje  

Dagpauwoog  kleine vos  

 

 

5.12.2 Effect beoordeling en toetsing Wn 

Er zijn geen beschermde vlinders in het plangebied, effectbeoordeling en toetsing zijn daarom niet aan de 

orde. 

5.13 Overige ongewervelden 

 

5.13.1 Resultaten aanwezigheid 

Binnen de groep overige ongewervelden vallen soorten met specifieke habitateisen en/of regionale 

verspreiding. In Tabel 11 is hiervan een overzicht gegeven, waaruit blijkt dat deze op voorhand zijn uit te 

sluiten. 

Tabel 11 Biotoop en verspreidingskenmerken van beschermde soorten met de beschermingsstatus (Wn), HR 

= Habitatrichtlijn, AS = Andere Soorten. Aangegeven is of het voorkomen een soort in het plangebied met 

zekerheid is uit te sluiten op basis van ontbreken geschikt biotoop (B) of buiten verspreidingsgebied (V).  

Soort Biotoop Verspreiding Wn Uit te sluiten 

Oeveraas (Palingenia 

longicauda) 

 Verdwenen in Nederland HR Ja, B+V 

Juchtleerkever 

(Osmoderma eremita) 

Grote holle bomen Recent gevonden in Zuid-Limburg HR Ja, B+V 

Bataafse stroommossel 

(Unio crassus) 

 Verdwenen in Nederland HR Ja, B+V 

Brede 

geelrandwaterroofkever 

(Dytiscus latissimus) 

Grote stilstaande, schone wateren 

met goed ontwikkelde oever- en 

watervegetatie: meren, vennen, 

groeves; minimaal 1 meter diep 

en minimaal 1 hectare 

oppervlakte. 

Drenthe HR  

Gestreepte 

waterroofkever 

(Graphoderus bilineatus) 

Grote stilstaande, schone wateren 

met goed ontwikkelde oever- en 

watervegetatie: meren, vennen, 

groeves; minimaal 1 meter diep 

en minimaal 1 hectare 

oppervlakte. 

Veensloten in laagveengebieden, 

Nieuwkoopse plassen, Noordwest 

Overijssel en bij Oisterwijk 

HR Ja, B+V 

Vermiljoenkever 

(Cucujus cinnaberinus) 

Dode bomen in vochtige bossen, 

houtwallen en lanen met bomen. 

Noord-Brabant, Limburg en 

Gelderland 

HR Ja, B+V 

Platte schijfhoren 

(Anisus vorticulus) 

Zoete, heldere en schone wateren 

met een rijke begroeiing, in 

draadalg-vegetaties of wateren 

Lokaal voorkomend in de meeste 

provincies 

HR Ja, B+V 
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Soort Biotoop Verspreiding Wn Uit te sluiten 

met krabbenscheer. Voorkeur 

voor wateren met veenbodems en 

in mindere mate aanwezig bij klei- 

of zandbodems.  

Europese rivierkreeft 

(Astacus astacus) 

 Geïsoleerd: enkel in de 

schaatsvijver op landgoed 

Warnsborn nabij Arnhem 

AS Ja, B+V 

Vliegend hert (Lucanus 

cervus) 

Rottend eikenhout in oude 

eikenbossen, hakhout, 

houtwallen, lanen en parken met 

oude eikenbomen 

Beperkt tot de Veluwe, Midden- 

en Zuid-Limburg, de stuwwal bij 

Nijmegen, de Utrechtse 

Heuvelrug en Twente 

AS Ja, B+V 

 

 

5.13.2 Effect beoordeling en toetsing Wn 

Er zijn geen beschermde ongewervelden in het plangebied, negatieve effecten en toetsing zijn daarom 

niet aan de orde. 

5.14 Exoten 

In het plangebied komen enkele exoten voor, met name in en rondom de plassen. In Tabel 12 zijn de 

waargenomen exoten weergegeven. 

 

Tabel 12 Exoten in het plangebied (NDFF 2022) 

Marmergrondel Japanse duizendknoop Reuzenberenklauw 

Zwartbekgrondel Amerikaanse rivierkreeft  

Kesslergrondel Smalle waterpest  

 

 

Effecten 

Exoten kunnen lokale inheemse soorten verdringen en hebben daarmee een negatief effect op 

biodiversiteit en natuurwaarden. In het Uitvoeringsplan is het opstellen van een plan van aanpak voor het 

terugdringen en beheersen van exoten opgenomen. Het is van groot belang tijdig met sanering van o.a. 

Japanse duizendknoop wordt begonnen om te voorkomen dat het de kwaliteit van de natuur hier in de 

toekomst onder te leiden heeft.  
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6 Conclusies en vervolgstappen 

De eindsituatie van het initiatief met natuurontwikkeling biedt veel kansen voor het verbeteren van 

biodiversiteit, inclusief beschermde soorten. Om ook tijdens alle fasen van de uitvoering te voldoen aan 

de Wet natuurbescherming zijn voor een aantal soorten of soortgroepen nader onderzoek, mitigerende 

maatregelen, een ecologische werkprotocol en/ of ontheffing van de Wn noodzakelijk. Uit de resultaten 

blijkt namelijk dat tijdens de uitvoering van werkzaamheden negatieve effecten voor de (mogelijk) 

aanwezige beschermde soorten kunnen optreden.  

6.1 Beschermde gebieden en houtopstanden 

 

6.1.1 N2000 

• De ingreep leidt niet tot een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats 

van soorten in Natura 2000-gebieden en heeft ook geen significant verstorend effect op de soorten 

waarvoor Natura 2000-gebieden zijn aangewezen.  

• Zolang met machines voor transport en werkzaamheden wordt gewerkt zonder stikstof uitstoot wordt 

de Wet natuurbescherming niet overtreden. 

• Wanneer bij de werkzaamheden machines gebruikt gaan worden die wel stikstof uitstoot produceren 

dan is het nodig een Aerius berekening uit te voeren om te bepalen of de drempelwaarden voor 

stikstofdepositie in de nabijgelegen Natura 2000 gebieden niet wordt overschreden. 

 

6.1.2 Natuur Netwerk Nederland 

• Door de ontzanding zal tijdelijk het areaal van het NNN afnemen.  

• De natuurontwikkeling die na de ontzanding plaatsvindt maakt het mogelijk de natuurdoeltypen die 

geformuleerd zijn in het natuurbeheerplan van de provincie Utrecht te realiseren. Hiermee worden de 

natuurwaarden van het gebied aanzienlijk vergroot.  

• Gezien de omvang van het project en de bestemmingswijzigingen is het afwegingskader Ecologische 

Hoofdstructuur van toepassing.  

• Geadviseerd wordt in vooroverleg met de provincie Utrecht af te stemmen of en welke vorm van 

toetsing nodig is. 

 

6.1.3 Houtopstanden 

• De twee bosjes in het oostelijk deel van het plangebied zijn elk groter dan 10 are. Hierdoor is de 

meldingsplicht (bij Gedeputeerde Staten) kap houtopstanden van de Wet natuurbescherming 

van toepassing. 

• In het inrichtingsplan en de fasering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met herplant 

van houtopstanden. 
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6.2 Beschermde soorten 

6.2.1 Vogels 

• In het plangebied komen vogelsoorten voor met jaarrond beschermde nesten. Het gaat om buizerd, 

havik, ijsvogel en mogelijk steenuil. Locaties van steenuil bevinden zich niet in de zone van de 

werkzaamheden. Voor andere soorten met jaarrond beschermde nesten moet een aanvullend 

onderzoek gedaan worden voorafgaand aan de werkzaamheden. 

• Indien jaarrond beschermde nesten aanwezig zijn en worden verstoord of vernietigd bij de uitvoering 

van werkzaamheden is een in de Voor het aanvragen van de ontheffing is een mitigatie- 

compensatieplan noodzakelijk voor een ontheffingsaanvraag Wn.  

• Voor eventueel alsnog de andere mogelijk aanwezige soorten broedvogels in het 

zandwinningsgebied geldt dat de werkzaamheden buiten het broedseizoen uitgevoerd dienen te 

worden. Voor het broedseizoen stelt de wet geen vaste begin- of einddatum. Normaal gesproken 

loopt het broedseizoen voor de meeste vogelsoorten van 15 maart tot 15 juli. 

• Wanneer niet buiten het broedseizoen gewerkt kan worden, kan het plangebied vóór aanvang van het 

broedseizoen en vóor de start van werkzaamheden vrij worden gemaakt van vegetatie om te 

voorkomen dat vogels gaan broeden. Dit moet gebeuren in overleg met een ecoloog. moet het 

plangebied voorafgaande aan de werkzaamheden door een deskundige op het gebied van 

beschermde soorten onderzocht worden op de aanwezigheid van broedgevallen.  

• Het is niet mogelijk ontheffing te verkrijgen voor het verstoren van broedende vogels, daarom moet 

voorafgaand aan het werk door een ecoloog gecontroleerd worden op broedgevallen. 

 

6.2.2 Planten 

• Er komen geen wettelijk beschermde planten voor in het plangebied. 

• Een ontheffing van de Wet natuurbescherming voor planten is daarom niet nodig. 

• Er komen wel interessante plantensoorten voor in het plangebied die waardevol kunnen zijn bij de 

herinrichting van het plangebied. De locaties waar deze planten voorkomen liggen met name buiten 

zone waar werkzaamheden plaats vinden. Aanvullende maatregelen zijn daarom niet nodig. 

 

6.2.3 Vleermuizen 

• Het plangebied is niet essentieel foerageergebied voor een aantal verschillende soorten vleermuizen: 

gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, bosvleermuis, laatvlieger, gewone 

grootoorvleermuis, watervleermuis, franjestaart, meervleermuis. Een ontheffing voor deze functie is 

niet nodig. 

• Vleermuizen zijn beschermd volgens het Beschermingsregime Habitatrichtlijn. 

• De uiteindelijke inrichting van het gebied zal de kwaliteit als foerageergebied voor vleermuizen 

verbeteren. 

• Het is niet uit te sluiten dat de ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, watervleermuis en franjestaart 

verblijfplaatsen hebben in het de bomen rondom de plassen of de bosschages in het oostelijk deel 

van het plangebied. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden moet nader onderzoek plaatsvinden (volgens 

vleermuisprotocol 2021) naar de functies van deze bomen voor vleermuissoorten.  
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• Indien beschermde functies van vleermuizen worden aangetoond met het vleermuisonderzoek is een 

mitigatieplan nodig waarmee een ontheffing van de Wet natuurbescherming kan worden 

aangevraagd. 

 

6.2.4 Bever 

• Bever heeft een vaste verblijfplaats en een territorium in het plangebied bij de twee bestaande 

plassen. Het is niet bekend hoeveel bevers er recent aanwezig zijn, voorplanting is wel vastgesteld.  

• Bever is beschermd volgens het Beschermingsregime Habitatrichtlijn. 

• Bever is een typische soort van dynamische uiterwaarden en zal zeker profiteren van de 

eindinrichting van het gebied. 

• De werkzaamheden aan de plassen (zoals het opschonen en herinrichten van de noordelijke plas en 

exoten verwijdering) vinden plaats binnen het territorium en mogelijke vaste verblijfplaatsen van 

bevers. Voor de werkzaamheden is dan ook ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. 

• Voor het verkrijgen van de ontheffing is een compensatie en mitigatieplan nodig en zal eerst 

nader onderzoek naar functie en populatieomvang van bever nodig zijn. In het mitigatieplan moet 

ook worden beschreven hoe doden en verwonden van individuen wordt voorkomen. 

 

6.2.5 Marterachtigen 

• In het plangebied komt in ieder geval boommarter en mogelijk ook steenmarter voor.  

• Beide soorten zijn beschermd binnen het beschermingsregime andere soorten van de Wet 

natuurbescherming. 

• De werkzaamheden aan de bomen bij de plassen en oostelijke bosschages vernielen mogelijk vaste 

rust en verblijfplaatsen van de boom- en steenmarter en mogelijk vernielen en/of individuen doden is 

ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. 

• Voor het verkrijgen van de ontheffing is een compensatie en mitigatieplan nodig en zal eerst 

nader onderzoek naar functie en populatieomvang van bever nodig zijn. In het mitigatieplan moet 

ook worden beschreven hoe doden en verwonden van individuen wordt voorkomen. 

 

6.2.6 Overige zoogdieren 

• Vos, haas, konijn, egel en ree komen in het plangebied voor. 

• Deze soorten zijn beschermd volgens het regime ‘andere soorten’ van de Wet natuurbescherming en 

zijn door de provincie Utrecht voor ruimtelijke ingrepen vrijgesteld. De zorgplicht blijft wel van 

kracht.  

• De ingreep is geen overtreding van de Wet natuurbescherming en er is geen ontheffing voor deze 

soorten nodig. 

 

6.2.7 Reptielen en amfibieën 

• In het plangebied komen geen beschermde reptielen voor. 

• In het plangebied komt poelkikker en mogelijk heikikker en rugstreeppad voor, dit zijn alle drie 

habitatrichtlijnsoorten. 

• In het plangebied komt bastaardkikker voor, deze is zijn beschermd volgens het regime ‘andere 

soorten’ van de Wet natuurbescherming. 
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• Om overtreding van de Wet natuurbescherming (doden, verwonden en verstoren) te voorkomen 

moet bij werkzaamheden aan of nabij het land- of waterhabitat van deze soorten maatregelen 

genomen worden.  

• Mogelijk is nader onderzoek nodig om een mitigatieplan op te stellen waarmee een ontheffing 

aangevraagd kan worden. 

• Algemeen voorkomende amfibieën zijn vrijgesteld bij ruimtelijke ingrepen, wel geldt de zorgplicht, 

deze soorten kunnen profiteren van de maatregelen voor de strenger beschermde soorten.  

• In de eindinrichting kunnen geschikte wateren ontstaan voor amfibieën die gunstig effect hebben op 

deze soortgroep. Geadviseerd wordt in het inrichtings-en beheerplan rekening te houden met 

specifieke habitateisen van deze amfibieën.  

 

6.2.8 Vissen 

• Er komen geen beschermde vissen voor in het plangebied 

• Een overtreding van de Wet natuurbescherming voor vissen is dan ook niet aan de orde. 

 

6.2.9 Vlinders, libellen en overige ongewervelden 

• In het plangebied komen verschillende vlindersoorten voor, dit betreffen geen soorten die beschermd 

zijn volgens de Wet natuurbescherming. 

• De rivierrombout is een libellensoort van de habitatrichtlijn en komt voor langs de oevers van de Lek. 

• De aanleg van de werkhaven bij aanleg negatief effect hebben indien dit gebeurt in de uitsluip-

periode (mei t/m augustus). 

• Buiten deze periode werken voorkomt doden en verwonden. Indien het werken buiten deze periode 

niet mogelijk is een ontheffing van de Wn nodig zijn om maatregelen te treffen die voorkomen dat 

individuen worden gedood. 

• Er zijn geen overige ongewervelde beschermde soorten in het plangebied. 

 

6.2.10 Exoten 

• Er komen vijf aquatische exoten voor en twee terrestrische soorten die negatieve effecten kunnen 

hebben op, de nog te ontwikkelen, natuurwaarden. 

• In het uitvoeringsplan Bosscherwaarden is opgenomen deze soorten te bestrijden en/of te 

beheersen. Hierbij moet rekening gehouden worden met beschermde soorten uit de vorige 

paragrafen. 

6.3 Tot slot 

Het initiatief heeft op termijn positieve effecten voor biodiversiteit en beschermde soorten. Tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden kunnen negatieve effecten op beschermde soorten optreden. Deze 

negatieve effecten zijn deels overtredingen van de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat een 

ontheffing moet worden aangevraagd voor het overtreden van de verbodsbepalingen Wn. Over het 

algemeen kan dit alleen wanneer de functies en populatie omvang bekend zijn en zal naar een aantal 

soorten en soortgroepen nader onderzoek gedaan moeten worden. Op basis daarvan wordt een 

mitigatie- of activiteitenplan opgesteld waarin maatregelen zijn beschreven om negatieve effecten te 

voorkomen dan wel te beperken. Met een dergelijk plan kan een ontheffing van de wet 

natuurbescherming worden aangevraagd. 
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Het is van groot belang de natuuronderzoeken tijdig, en ruim voor de werkzaamheden uit te voeren. 

Houdt rekening met minimaal een half jaar doorlooptijd in de periode maart-oktober voor het veldwerk. 

Daarna zijn enkele weken nodig voor de rapportage en het opstellen van een mitigatie/activiteitenplan. De 

doorlooptijd voor een ontheffingsaanvraag is vervolgens 13-20 weken. Een vereiste vanuit de ontheffing 

is vaak het opstellen van een ecologisch werkprotocol, waarin precies is uitgewerkt wanneer welke 

maatregelen genomen moeten worden om aan de voorwaarden uit de ontheffing te voldoen. Gerekend 

vanaf de start van het veldseizoen begin maart kan op z’n vroegst een jaar later gestart worden met 

werkzaamheden die binnen de invloedsfeer van beschermde soorten plaatsvinden. Zie ook Bijlage 5.  
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Bijlage 1. Foto-impressie plangebied 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 16 Knotwilgen noordoostkant Bosscherwaarden 
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Figuur 17 Kruidenrijke dijk Lekdijkwest, snijmais in de uiterwaard 

Figuur 18 Deze dames mogen er ook zijn, westelijk deel Bosscherwaarden 
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Figuur 19 Bosscherwaarden gezien van Lekdijkwest 

Figuur 20 noordelijke bestaande plas 
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Bijlage 2. Jaarrond beschermde nesten 

Het Ministerie van LNV heeft een lijst met vogelsoorten vastgesteld waarvan de nesten het hele jaar door 

beschermd zijn aangepast. Nestplaatsen van de soorten van categorie 1-4 zijn jaarrond beschermd, voor 

soorten van categorie 5 is een inventarisatie gewenst. De provincies Overijssel, Gelderland en Limburg 

hebben een eigen lijst. De tabel met soorten staat op de volgende pagina.  

 
Categorieën van ministerie van LNV 

Cat. 1 Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, ook buiten het broedseizoen gebruikt worden als 

vaste rust- en verblijfplaats (Steenuil) 

Cat. 2 Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast 

of afhankelijk van bebouwing of biotoop zijn. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer 

specifiek en limitatief beschikbaar (Roek, Gierzwaluw en Huismus) 

Cat. 3 Nesten van vogels, zijnde géén koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

daarin zeer honkvast of afhankelijk van bebouwing zijn. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn 

vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (Grote gele kwikstaart, Kerkuil, Oehoe, Ooievaar en Slechtvalk)  

Cat. 4 Nesten van vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat 

zijn een nest te bouwen (Boomvalk, Buizerd, Havik, Ransuil, Sperwer, Wespendief en Zwarte wouw)  

Cat. 5 Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed 

of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats 

verloren is gegaan, zich elders te vestigen (diverse soorten waaronder Boerenzwaluw, Groene specht en 

Torenvalk) 
 

Categorieën provincie Overijssel 

Cat.1 Nesten die gedurende het broedseizoen in gebruik zijn als nest en buiten het broedseizoen in gebruik zijn 

als vaste rust- en verblijfplaats 

Cat.2 Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast 

zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer 

specifiek en limitatief beschikbaar 

Cat.3 Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn 

vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 

Cat.4 Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een 

nest te bouwen 

Cat.5 Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed 

of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats 

verloren is gegaan, zich elders te vestigen 
 

Categorieën provincie Gelderland 

Cat. 4 Soorten waarvan de nesten als permanente verblijfplaats kwalificeren (jaarrond beschermde nesten).  

Cat. 5 Soorten waarvan de nesten als permanente verblijfplaats kunnen kwalificeren indien geen c.q. onvoldoende 

alternatieve locaties aanwezig zijn (mogelijk jaarrond beschermde nesten). 
 

Categorieën provincie Limburg 

Cat.1 Jaarrond gebruikte nesten. Deze soorten maken ook buiten het broedseizoen gebruik van de nestplaats  

Cat.2 Zeer plaatstrouwe broedvogels of soorten die afhankelijk zijn van bebouwing Deze soorten broeden elk 

broedseizoen op dezelfde plaats en zijn daarin zeer conservatief. De fysieke voorwaarden voor de 

nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 

Cat.3 Plaatstrouwe vogels die ieder jaar terugkeren naar specifiek nest omdat ze niet of nauwelijks in staat zijn om 

zelf een nest te bouwen. Deze soorten zijn niet in staat een geheel eigen nest te bouwen en maken gebruik 

van oude kraaiennesten of nesten waar zij eerder gebroed hebben. Of ze bouwen een nieuw nest op het 

oude nest van het voorgaande jaar en zijn extra kwetsbaar voor verstoring. Hier vallen ook roofvogels onder 

die zich sinds kort aan het vestigen zijn in de provincie waarvan de staat van instandhouding nog verre van 

gunstig van is. 
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Cat. 4  Zijn de nesten van plaatstrouwe vogels die over voldoende flexibiliteit beschikken om zich elders te 

vestigen indien de nestplaats verloren gaat. Ze zijn dusdanig kwetsbaar dat de functionaliteit niet in het 

geding mag komen. Indien de omgeving van de bekende nestplaats vernietigd wordt moet worden bepaald 

of er voldoende functionaliteit behouden blijft.  
 

Categorieën provincie Flevoland 

Cat. 1 Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste 

rust- en verblijfplaats. 

Cat. 2 Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast 

zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer 

specifiek en limitatief beschikbaar. 

Cat. 3 Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn 

vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar. 

Cat. 4 Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een 

nest te bouwen. 

Cat. 5 Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed 

of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats 

verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 

Cat. 5a Nesten die vallen onder 5a zijn in beginsel wel jaarrond beschermd, tenzij uit een ecologische beoordeling 

blijkt dat aantasting niet van invloed is op de lokale staat van instandhouding van de soort, bijvoorbeeld 

omdat er voldoende geschikte uitwijkmogelijkheden zijn. 

Cat. 5b Nesten die vallen onder 5b zijn in beginsel niet jaarrond beschermd, tenzij door aantasting de lokale staat 

van instandhouding van de soort in het geding komt, bijvoorbeeld omdat er geen of onvoldoende geschikte 

uitwijkmogelijkheden zijn. 
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Tabel 13 Vogelsoorten en de beschermingscategorieën van de nesten per provincie. In zwart de provincies 

die volgens de lijst van LNV werken, in rood provincies met een eigen lijst. 
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Steenuil (Athena noctua) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 

Gierzwaluw (Apus apus) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 

Huismus (Passer domesticus) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 

Roek (Corvus frugilegus) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 

Grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 

Kerkuil (Tyto alba) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 1 

Oehoe (Bubo bubo) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 5a 

Ooievaar (Ciconia ciconia) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 5a 

Slechtvalk (Falco peregrinus) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 

Boomvalk (Falco subbuteo) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5a 

Buizerd (Buteo buteo) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5a 

Havik (Accipiter gentilis) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5a 

Ransuil (Asio otus) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

Sperwer (Accipiter nisus) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5a 

Wespendief (Pernis apivorus) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5a 

Zwarte wouw (Milvus migrans) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5a 

Blauwe reiger (Ardea cinerea) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5b 

Boerenzwaluw (Hirundu rustica) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 3 

Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
  

Boomklever (Sitta europaea) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
  

Boomkruiper (Certhia brachydactyla) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
  

Bosuil (Strix aluco) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 4 

Brilduiker (Bucephala clangula) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

5 
  

Draaihals (Jynx torquilla) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5b 

Eidereend (Somateria mollissima) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

5 
  

Ekster (Pica pica) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

5 
  

Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
  

Glanskop (Parus palustris) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
  

Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
  

Groene specht (Picus viridis) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

5b 

Grote bonte specht (Dendrocopos major) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

5b 

Hop (Upupa epops) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

5 
  

Huiszwaluw (Delichon urbicum) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5b 

IJsvogel (Alcedo atthis) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5b 

Kleine bonte specht (Dryobates minor) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

5b 

Kleine vliegenvanger (Ficedula parva) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

5 
  

Koolmees (Parus major) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

5 
  

Kortsnavelboomkruiper (Certhia familiaris macrodactyla) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
  

Oeverzwaluw (Riparia riparia) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5b 

Pimpelmees (Cyanistes caeruleus) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

5 
  

Raaf (Corvus corax) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5a 
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Ruigpootuil (Aegolius funereus) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

5 
  

Spreeuw (Sturnus vulgaris) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

5b 

Tapuit (Oenanthe oenanthe) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

5b 

Torenvalk (Falco tinninculus) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 

Zeearend (Haliaeetus albicilla) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
 

5a 

Zwarte kraai (Corvus corone) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

5 
  

Zwarte mees (Periparus ater) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
  

Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
  

Zwarte specht (Dryocopus martius) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5b 

Bijeneter (Merops apiaster) 
           

4 
 

Grauwe klauwier (Lanius collurio) 
           

4 
 

Grutto (Limosa limosa) 
         

5 
 

4 
 

Kramsvogel (Turdus pilaris) 
           

4 
 

Kwartelkoning (Crex crex) 
           

4 
 

Middelste bonte specht (Dendrocoptes medius) 
         

5 
  

5b 

Paapje (Saxicola rubetra) 
           

4 
 

Ringmus (Passer montanus) 
         

5 
 

4 
 

Rode wouw (Milvus milvus) 
           

3 5a 

Roerdomp (Botaurus stellaris) 
           

4 
 

Spotvogel (Hippolais icterina) 
           

4 
 

Tureluur (Tringa totanus) 
         

5 
   

Veldleeuwerik (Alauda arvensis) 
         

5 
   

Visdief (Sterna hirundo) 
           

4 
 

Wulp (Numenius arquata) 
         

5 
 

4 
 

Zomertortel (Streptopelia turtur) 
         

5 
 

4 
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Bijlage 3. Vrijgestelde soorten per provincie 
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Aardmuis                         

Bosmuis (1)                         

Bunzing                         

Dwergmuis                         

Dwergspitsmuis                         

Eekhoorn                       2 

Egel                         

Gewone bosspitsmuis                         

Haas                         

Hermelijn                         

Huisspitsmuis (1)                         

Konijn                         

Molmuis                         

Ondergrondse woelmuis                         

Ree                         

Rosse woelmuis                         

Steenmarter   9                 7 3 

Tweekleurige bosspitsmuis                         

Veldmuis (1)                         

Vos                         

Wezel                         

Wild zwijn                         

Woelrat                     8   

R
e

p
ti
e
le

n
- 

A
m

fi
b

ie
ë

n
 Bastaardkikker                         

Bruine kikker                         

Gewone pad                         

Kleine watersalamander                         

Meerkikker                         

Hazelworm                       4 

Levendbarende hagedis                       5 

 

  Groen = vrijgesteld voor alle verbodsbepalingen in Wnb Art. 3.10 lid 1 

  Lichtgroen= vrijgesteld voor alle verbodsbepalingen in Wnb Art. 3.10 lid 1 met uitzondering van het opzettelijk doden 

  Oranje = niet vrijgesteld 

  Geel = vrijgesteld met voorwaarden 

1. En alg vrijstelling in/op gebouwen (Wnb art 3.10 lid 3) 

2. Vrijgesteld in de periode maart-april en juli t/m november voor alle verbodsbepalingen in Wnb Art. 3.10 lid 1. 

3. Vrijgesteld in periode 15 augustus t/m februari voor alle verbodsbepalingen in Wnb Art. 3.10 lid 1. 

4. Vrijgesteld in periode juli t/m september voor alle verbodsbepalingen in Wnb Art. 3.10 lid 1. 

5. Vrijgesteld in periode 15 augustus t/m 15 oktober voor alle verbodsbepalingen in Wnb Art. 3.10 lid 1. 

6. Vrijgesteld in periode 1 juli t/m 29 februari  

7. Vrijstelling geldt voor binnen de bebouwde kom en alleen op grond van een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd 

soortbeheerplan voor alle verbodsbepalingen in Wnb Art. 3.10 lid 1. met uitzondering van het opzettelijk doden. 

8. Vrijstelling uitsluitend met gebruik van de toegestane middelen, op percelen waar teelt van appels en peren 

plaatsvindt voor alle verbodsbepalingen in Wnb Art. 3.10 lid 1. met uitzondering van het opzettelijk doden. 

9. Vrijstelling uitsluitend met gebruik van de toegestane middelen, op percelen waar teelt van appels en peren 

plaatsvindt voor alle verbodsbepalingen in Wnb Art. 3.10 lid 1. 

  



 

 

Bijlage 4. Stappenplan gebiedsbescherming  

 

 

 

 

 

  



 

 

Bijlage 5. Stappenplan soortenbescherming 
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