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Natuuronderzoek Dwarsweg 13-06 Winterswijk-Ratum 

1. Inleiding 
Aan de Dwarsweg 13-06 in de gemeente Winterswijk-Ratum (kadastraal bekend Winterswijk sectie C nummer 4272: 
4600 m2), is op 28 april 2015 een bezoek gebracht ten behoeve van een quickscan natuuronderzoek in het kader 
van de Flora- en faunawet. Deze quickscan is noodzakelijk in verband met het slopen van een chalet en een 
schuurtje ten behoeve van de bouw van een blokhut voor de heer G.G.M. Lantink. Deze woning wordt in het 
bestaande bouwvlak "recreatiewoning" gerealiseerd samen met een bijgebouw voor auto, fietsen, tuinspullen e.d. 
Het idee is om een blokhut te bouwen, opgetrokken uit rondhoutboomstammen. 

Het doel van de heer Lantink is om het bebouwd oppervlak planologisch van 75 m2 naar 125 m2 te vergroten. Een 
en ander naar aanleiding van een amendement van de gemeenteraad van 28 maart 2013. De gemeente 
Winterswijk is bereid om mee te werken aan het verzoek van de heer Lantink om een daartoe noodzakelijke partiële 
bestemmingsplanwijziging door te voeren. 

Omdat het chalet wordt vervangen door een blokhut is er sprake van een significante aantasting van het Gelders 
Natuurnetwerk (GNN), indien alle recreatiewoningen in dit bos (later alsnog) een verzoek doen tot het vergroten van 
het bouwvolume (zie Roeterink, 2015). 

Als de heer Lantink dezelfde rechten wil krijgen als eigenaren van vakantiewoningen buiten het GNN, dan zal hij 
moeten investeren in een zodanige natuurcompensatie dat daarmee het GNN wordt versterkt. Onderhavig rapport 
geeft daartoe adviezen. 

In figuur 1 is de ligging van het plangebied weergegeven, 

Deze kaar is nitrdjerch: S:haa ' I2E.:C 
[ Ü Hier bevindt ach Kadastraal ofcjea WINTERSWIJK C 4272 
DWARS\V3 , WINTERSWYK RATUM 
C De auteursrechten en da-.aMnkenrechwi zijn wcortKhoiaen aan ae —opografiscre Dens: Kadaster. 

Figuur 1. Ligging Dwarsweg 13-06 te Winterswijk-Ratum (bron; Topografische Dienst kadaster). 
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Het chalet is gebouwd in 1971, heeft geen spouwmuur en het dak bestaat uit eterniet dakplaten. De houten schuur 
is gebouwd in (ca.) 1979 en heeft een bitumen dak. 

In bijlage 1 zijn foto's van het plangebied opgenomen. 

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Middels deze wet wordt een groot aantal plant- en 
diersoorten beschermd. Als er plannen zijn om bepaalde handelingen uit te voeren of wijzigingen aan te brengen in 
het bestemmingsplan, zal er onderzocht moeten worden of deze plannen, of onderdelen hiervan, nadelige effecten 
kunnen hebben op aanwezige, of mogelijk aanwezige, beschermde flora en fauna. In bijlage 2 is een toelichting op 
de Flora- en faunawet opgenomen. 

Omdat op basis van de quickscan bleek dat binnen de begrenzing van het plangebied mogelijk de juridisch zwaar 
beschermde hazelworm (tabel 3 Ff-wet) voor zou kunnen komen, is er vervolgonderzoek naar dit reptiel uitgevoerd. 
De resultaten daarvan worden eveneens in dit rapport beschreven. 
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2. Onderzoek 

2.1 Quickscan 

2.1.1 Methode 
Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een dagbezoek en een literatuuronderzoek. Het veldbezoek is 
uitgevoerd op 28 april 2015 overdag tussen 15:30 en 16:30 uur (windkracht 1, 12° Celsius en iets regen). Voor het 
literatuuronderzoek is gekeken welke relevante soorten in de periode 1995-2015 voorkwamen binnen een straal van 
2 kilometer rondom de planlocatie. Omdat vaatplanten een goede indicatie geven voor de potentie van het 
plangebied, zijn daar alle waarnemingen van verzameld, ongeacht het jaar. 

Er is gezocht naar de mogelijkheden voor beschermde soorten en soorten van de Rode Lijst. Daartoe zijn de 
aanwezige ecotopen onderzocht die deze soorten kunnen herbergen. Ook is er gekeken naar actueel aanwezige 
soorten. 

Omdat voor de toename van het bebouwde oppervlakte compensatie noodzakelijk is, is in het veld een 
vegetatiekaart gemaakt. 

2.1.2 Resultaten 

Hieronder worden de bevindingen per soortgroep uiteengezet. 

Legenda 
I | Grove dennenbos met braam 

B Grove dennenbos met blauwe bosbes 
I I Berken-Zomereikenbos met braam 
mTIEif 

120 Meters 

Vegetatie 
In figuur 2 is een vegetatiekaart 
opgenomen. Hieruit blijkt dat er 
naast het erf een drietal 
ecotopen aanwezig zijn. Het 
vegetatietype met de grootste 
oppervlakte is: 'Grove 
dennenbos met braam'. Braam 
duidt op een verdroging en/of 
vermesting van de bodem. 
Daarnaast komt een kleiner 
goed ontwikkeld type voor 
waarin blauwe bosbes 
domineert. In de noordelijke 
hoek van het plangebied komt 
daarnaast nog een klein deel 
Berken-Zomereikenbos voor. 
Ook hier domineert braam. In de 
kruidlaag komen ook brede 
stekelvaren en pijpenstrootje 
voor. De struiklaag wordt 
gedomineerd door vuilboom 
wilde lijsterbes. 

Figuur 2. Vegetatiekaart Dwarsweg 13-06 te Winterswijk-Ratum (bron; Topografische Dienst kadaster). 
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Amfibieën en reptielen 
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën en reptielen waargenomen. Op het erf is alleen landhabitat aanwezig. 
Daarmee is de mogelijkheid tot voortplanting van amfibieën binnen de grenzen van het plangebied uitgesloten. Op 
een erf direct ten noorden van het plangebied komt een tuinvijver voor. Mogelijk is deze potentieel geschikt voor 
amfibieën. Voor reptielen komt eveneens uitsluitend landhabitat voor in de vorm ruigte en opgaand bos (zie figuur 
2). 

Uit literatuuronderzoek is gebleken dat de volgende soorten amfibieën voorkomen in een straal van 2 kilometer 
rondom de planlocatie (tussen haakjes het meest recente jaar): bastaardkikker (1998), bruine kikker (2013), gewone 
pad (2013), heikikker (2013), kamsalamander (1995) en poelkikker (2012). 

Uit literatuuronderzoek is tevens gebleken dat de volgende soorten reptielen voorkomen in een straal van 2 
kilometer rondom de planlocatie (tussen haakjes het meest recente jaar): hazelworm (2014) en levendbarende 
hagedis (2014). 

Broedvogels 
Tijdens het bezoek van 28 april 2015 werden de volgende vogels waargenomen op de planlocatie en haar directe 
omgeving: bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, goudhaan, koolmees, merel, pimpelmees, tjiftjaf, 
winterkoning, zanglijster en zwartkop. In of nabij het chalet en het houten schuurtje werden geen broedvogels 
waargenomen. 

Gezien de aard van de bouw zijn bovendien geen broedvogels met jaarrond beschermde nesten te verwachten. 

Vleermuizen 
Tijdens het veldbezoek zijn geen aanwijzingen gevonden die duiden op de aanwezigheid van vleermuizen (bijv. 
uitwerpselen). Een potentieel geschikt locatie vormt de ruimte tussen de luiken en het chalet. Andere delen van het 
chalet zijn ontoegankelijk voor vleermuizen. Hiermee kan redelijkerwijze worden uitgesloten dat er in de gebouwen 
vaste verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. 

De open plek van het erf en ook de open delen van de aangrenzende bossen vormen een geschikt foerageergebied 
voor vleermuizen. 

Grondgebonden zoogdieren 
Tijdens het veldbezoek zin geen zoogdieren of sporen daarvan aangetroffen. Omdat het chalet en het schuurtje 
hermetisch afgesloten zijn, zijn zij ongeschikt voor steenmarters. Potentieel zouden in het plangebied meer 
algemenen soorten zoals haas, ree, rode eekhoorn en diverse muizensoorten aanwezig kunnen zijn. 

Vaatplanten 
In § 2.2 'Vegetatie' wordt de vegetatie van de planlocatie beschreven. Hierbij worden tevens enkele soorten 
genoemd. Daarnaast komen er op het erf nog de volgende soorten voor: bonte gele dovenetel, gewone 
paardenbloem, grote brandnetel, hondsdraf en smeerwortel. Gezien de aanwezige biotopen werden twee 
beschermde planten verwacht: brede wespenorchis en gewone vogelmelk. Beide zijn ondanks gericht zoeken niet 
aangetroffen. 

Uit het literatuuronderzoek is de aanwezigheid van vele indicatieve vaatplanten duidelijk geworden. Binnen de 
begrenzing van de planlocatie zijn echter geen waarnemingen bekend geworden. 

2. Onderzoek | Ecologisch Adviesbureau Schröder 
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In het bos waarbinnen de planlocatie is gelegen zijn de volgende indicatieve planten aangetroffen: blauw glidkruid 
(1984), blauwe bosbes (1995), bleeksporig bosviooltje (1995), dalkruid (1995), echte guldenroede (1995), echte 
koekoeksbloem (1995), elzenzegge (1984 en 1995), gewone dotterbloem (1984 en 1995), groot heksenkruid (1984), 
groot springzaad (1995), grote waterranonkel (1995), ijle zegge (1984 en 1995), kale jonker (1984 en 1995), 
mannetjesvaren (1995), muizenoor (1995), pinksterbloem (1995), pluimzegge (1995), struikhei (1995), tormentil 
(1995), viltroos (1995), witte klaverzuring (1995) en zwarte bes (1984). 

Eén van deze soorten is middels de Flora- en faunawet beschermd: gewone dotterbloem (tabel 1). Daarnaast 
komen twee soorten van de Rode lijst van bedreigde soorten (Sparrius et al., 2013): echte guldenroede (kwetsbaar) 
en viltroos (bedreigd). 

In de ruime omgeving (straal <1 km) komen verder nog de volgende beschermde en Rode lijstsoorten (RL) voor: 
brede wespenorchis (1995; tabel 1), klein wintergroen (1995; RL bedreigd), kleine maagdenpalm (1995; tabel 1), 
kleine valeriaan (1997; RL kwetsbaar), moerashertshooi (1995; RL kwetsbaar), stijve moerasweegbree (1995; RL 
bedreigd), teer vederkruid (1997; RL kwetsbaar) en vlottende bies (1997; RL kwetsbaar). 

Dagvlinders, vissen en overige ongewervelden 
Binnen een straal van 2 kilometer zijn uit het literatuuronderzoek de volgende zeldzame dagvlinders bekend 
geworden: bont dikkopje (2014; RL kwetsbaar), geelsprietdikkopje (2013), groentje (2014), grote weerschijnvlinder 
(1996; ernstig bedreigd), iepenpage (2014; RL ernstig bedreigd), kleine ijsvogelvlinder (2013; RL bedreigd), 
kommavlinder (1995; RL bedreigd) en rouwmantel (1995). Beschermde soorten dagvlinders of andere 
ongewervelden zijn niet aangetroffen en worden gezien de aanwezige vegetatie ook niet verwacht. 

Ook gezien het ontbreken van oppervlaktewater en leefgebied is de aanwezigheid van beschermde vissen 
uitgesloten. 

2.2 Vervolgonderzoek 

2.2.1 Methode 

Ten behoeve van het hazelwormonderzoek zijn 10 reptielenplaatjes (rode bitumen plaatjes van 40x40 cm) uitgelegd 
in het plangebied. Deze zijn in totaal drie keer gecontroleerd op de eventuele aanwezigheid van hazelwormen: 

• 2 juli 2015 (36 graden Celsius, windkracht 1 en droog); 
• 9 juli 2015 (18 graden Celsius, windkracht 1 en droog); 
• 14juli 2015 (23 graden Ceslius, windkracht 2, buien). 

2.1.2 Resultaten 

Ondanks de controle van alle plaatjes gedurende drie onderzoekdata in de gunstige tijd van het jaar, zijn geen 
hazelwormen vastgesteld. 
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3. Wettelijke consequenties en aanbevelingen 
3.1 Wettelijke consequenties 

Flora- en faunawet 

Amfibieën en reptielen 
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën of 
reptielen aangetroffen. 

Uit het literatuuronderzoek zijn ook geen 
waarnemingen van amfibieën en reptielen binnen de 
begrenzing van het plangebied bekend geworden. 
Wel zijn in de ruime omgeving soorten bekend 
geworden: bastaardkikker (1998), bruine kikker 
(2013), gewone pad (2013), hazelworm (2014), 
heikikker (2013), kamsalamander (1995), 
levendbarende hagedis (2014) en poelkikker (2012). 

Gezien de verspreiding daarvan en de aanwezige 
biotopen is uitsluitend de aanwezigheid van de 
volgende soorten mogelijk: kleine watersalamander, 
bruine kikker en hazelworm. 

Kleine watersalamander en bruine kikker staan 
vermeld in tabel 1 van de Flora- en faunawet en zijn 
daarmee licht beschermd. Deze soorten staan 
ruimtelijke ontwikkelingen daarom niet in de weg. De 
hazelworm is echter opgenomen in tabel 3 van de 
Flora- en faunawet. Daarom dient aanvullend 

CONCLUSIE 
Op basis van de uitkomsten van 
deze quickscan natuurtoets heeft 
een vervolgonderzoek 
plaatsgevonden naar de hazelworm. 

Omdat er tijdens dat 
vervolgonderzoek geen 
hazelwormen zijn aangetroffen, 
hoeft in het kader van de Flora- en 
faunawet geen ontheffing te worden 
aangevraagd. 

Wel dient er in het kader van de 
GNN compensatie te worden 
uitgevoerd in verband met een 
kleine oppervlakteafname. Dit 
rapport geeft daartoe een voorstel 
(§ 3.2). 

onderzoek naar de hazelworm te worden uitgevoerd. 
Indien deze soort voorkomt dient namelijk een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet aangevraagd te 
worden. 

Broedvogels 
Alle vogels in Nederland (behalve exoten) zijn beschermd middels de Flora- en faunawet en de Vogelrichtlijn. Voor 
deze groep kan in de meeste gevallen geen ontheffing worden aangevraagd. In de praktijk betekent dit dat 
verstoren, verontrusten, doden en dergelijke niet is toegestaan. Voor vogels geldt dat deze tijdens de broedperiode 
het meest gevoelig zijn voor verstoring. In de overige periode zijn zij flexibeler en is de kans op nadelige effecten 
door werkzaamheden voor de individuen aanzienlijk minder. Hierdoor is het noodzakelijk met de werkzaamheden te 
starten ruim buiten het broedseizoen. Globaal kan worden gezegd dat het broedseizoen voor vogels ligt tussen 15 
maart en 15 juli. Formeel is het (bewoonde) nest van een broedvogel beschermd. De broedperiode is dus een 
indicatie. Ook daarbuiten zijn nesten van broedvogels beschermd. 

Omdat er geen soorten met jaarrond beschermde nesten zijn aangetroffen of zijn te verwachten, hoeft geen 
aanvullend onderzoek plaats te vinden. 
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Vleermuizen 
Tijdens het veldbezoek zijn geen aanwijzingen gevonden die duiden op de aanwezigheid van vleermuizen. Omdat 
zij ook niet worden verwacht kan redelijkerwijze worden uitgesloten dat er in de gebouwen vaste verblijfplaatsen van 
vleermuizen aanwezig zijn. 
Indien de opgaande begroeiing gehandhaafd blijft, is er door de geplande werkzaamheden geen negatieve invloed 
op het potentiële foerageergebied. 

Grondgebonden zoogdieren 
In het plangebied worden uitsluitend zoogdieren verwacht die licht beschermd zijn (Tabel 1 Flora- en faunawet). 
Deze soortgroep staat de ruimtelijke ontwikkelingen daarom niet in de weg. 

Vaatplanten 
Binnen de begrenzing van het plangebied zijn geen beschermde soorten aangetroffen en worden ook niet verwacht. 
Deze soortgroep staat de ruimtelijke ontwikkelingen daarom niet in de weg. 

Dagvlinders, vissen en overige ongewervelden 
Beschermde soorten dagvlinders of andere ongewervelden en vissen zijn niet aangetroffen en worden gezien de 
aanwezige vegetatie ook niet verwacht. Deze soortgroepen staan de ruimtelijke ontwikkelingen daarom niet in de 
weg. 

3.2 Compensatie ten behoeve van versterking GNN 
In onderhavig rapport is te lezen welke soorten in het plangebied en in de omgeving daarvan voorkomen. De 
planlocatie is gelegen in een zogenaamd heide- en veenontginningslandschap. Omdat de locatie voornamelijk uit 
bos en een erf bestaat, zijn er vooral mogelijkheden tot de ontwikkelingen van natuurwaarden van bossen. 
Daarbinnen is er de mogelijkheid voor soorten van overgangen naar open terreindelen (bosmantels). 

De planlocatie betreft een heideontginningsbos. Van origine zijn dit bossen met een kruidlaag die grotendeels 
bestaat uit soorten van heide- en boslandschappen op voedselarme tot matig voedselrijke leem- en zandgrond. 
Kenmerkende soorten zijn onder andere blauwe bosbes, gewone dophei, kleine zonnedauw, liggend walstra, rode 
bosbes, struikhei en tormentil. Enkele van deze soorten zijn in het recente verleden aangetroffen in het bos 
waarbinnen de planlocatie is gelegen (blauwe bosbes, struikhei en tormentil). Binnen het plangebied is tijdens het 
veldbezoek alleen blauwe bosbes aangetroffen. Dat deel is het meest waardevolle gedeelte van het bos. 

Omdat delen van het bos verbraamd zijn, wordt voorgesteld om in het bos enkele locaties te plaggen tot de minerale 
ondergrond (zie bostypen met braam van figuur 2). Dit leidt tot verschraling van de bodem en kieming van soorten 
die latent in de bodem aanwezig zijn als zaad (o.a. struikhei). Ook leidt deze verschraling tot 
uitbreidingsmogelijkheden voor de bestaande populatie blauwe bosbes. Deze maatregel leidt ook tot de 
ontwikkeling van landhabitat voor de heikikker {Rana arvalis). 
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In de overgangszone van het bos naar het erf wordt voorgesteld de bosbodem ongemoeid te laten. Om 
mogelijkheden voor de kleine ijsvogelvlinder te creëren, wordt voorgesteld hier groepen van wilde kamperfoelie aan 
te planten in de bestaande bosbodem. De beste plekken hiervoor bevinden zich rondom de stam van opgaande 
bomen in de half-schaduw. Om voor deze soort van de Rode lijst nog meer mogelijkheden te krijgen, wordt 
voorgesteld om het bos te dunnen. Daardoor ontstaan halfopen plekken waar de soort graag vliegt en kamperfoelie 
graag groeit. Omdat in de nabije omgeving ook grote weerschijnvlinders zijn waargenomen, wordt voorgesteld om 
voor deze soort enkele boswilgen (Sa//x caprea) aan te planten in de te ontwikkelen bosmantel op de meest 
vochtige grond tussen het erf en de bosrand. In het gedunde bos en de bosmantel ontstaan ook mogelijkheden voor 
een andere dagvlinder van de Rode lijst: bont dikkopje. De rupsen van deze soort leven op hennegras of 
pijpenstrootje. Deze laatste is al aanwezig in het bos en bij uitbreiding van open zonbeschenen plekken door de 
dunning is het haalbaar dat het bont dikkopje het gebied koloniseert omdat in het aangrenzende Fürstenbusch een 
grote populatie aanwezig is. Ook is bij voldoende zoninval het voorkomen van levendbarende hagedissen niet 
uitgesloten. 
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1. Gebiedsimpressie, 
2. Toelichting Flora- en faunawet. 
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Bijlage 1. Gebiedsimpressie. 

f 
I 

1. Berken-Zomereikenbos; 
3. Houten schuurtje; 

2. Betimmering; ontoegankelijk voor vleermuizen; 
4. Chalet en schuurtje, gefotografeerd vanuit Grove 
dennenbos met ondergroei van gewone braam. 
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Bijlage 2. Toelichting Flora- en faunawet. 

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Deze wet is de soortgerichte implementatie van de 
Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. Daarbij worden in deze wet de bepalingen samengevoegd die 
voorheen in verschillende wetten waren gebundeld: Vogelwet 1936, Jachtwet, Natuurbeschermingswet 
(hoofdstuk V: soortenbescherming). Nuttige Dierenwet 1914 en Wet Bedreigde uitheemse dier- en 
plantsoorten. 

De Flora- en faunawet is in beginsel gericht op de bescherming van flora en fauna op soortniveau. 
Activiteiten waarbij schade wordt gedaan aan beschermde dieren of planten zijn verboden, tenzij dit 
uitdrukkelijk is toegestaan (het "nee, tenzij"-principe). Het is dan ook altijd zaak om, waar mogelijk, 
activiteiten uit te voeren zonder schade aan beschermde dieren en planten aan te brengen. De wet erkent 
de intrinsieke waarde van in het wild levende dieren. In de wet is dan ook een zorgplicht opgenomen: 
iedereen moet voldoende zorg' in acht nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten (niet 
alleen de beschermde) en hun leefomgeving. Artikel 2 Flora- en faunawet. 

Voor de in deze rapportage gemaakte toetsing zijn met name de verbodsbepalingen 8 t/m 12 van 
toepassing. 

Artikel 8 
Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te 
verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei 
andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

Artikel 9 
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te vera/onden, te 
vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

Artikel 10 

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten. 

Artikel 11 
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, 
behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te 
nemen of te verstoren. 
Artikel 12 
Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te 
rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

Op 23 februari 2005 is de "AMvB art. 75" van de Flora- en faunawet in werking getreden. In dit besluit is 
een vrijstelling voor specifieke activiteiten en soorten geregeld. Tevens introduceert de AMvB de 
gedragscode. De AMvB verdeelt alle beschermde soorten (met uitzondering van vogels) in drie groepen -
Tabellen. Voor vogelsoorten geldt een andere regeling. 

Beschermde soorten Zonder gedragscode Met gedragscode 
Licht beschermde soorten - Tabel 1 Algemene vrijstelling Algemene vrijstelling 
Overige beschermde soorten - Tabel 2 'Lichte' toetsing Vrijstelling 
Streng beschermde soorten - Tabel 3 Uitgebreide toetsing Uitgebreide toetsing 

Tabel; toetsingscriteria voor ontheffing bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 
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Bijlage 2. Toelichting Flora- en faunawet. 

Tabel 1 
Voor soorten die zijn opgenomen in Tabel 1 geldt een algehele vrijstelling wanneer 
de werkzaamheden vallen onder: 

bestendig beheer en onderhoud, ook in landbouw en bosbouw; 
bestendig gebruik; 
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 

Voor deze soorten geldt de lichtste vorm van bescherming. Als deze soorten op de locatie voorkomen, en 
het werk valt onder de werkzaamheden zoals hierboven beschreven, dan geldt daan/oor een vrijstelling 
van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Als geen sprake is van werkzaamheden zoals 
beschreven, dient een ontheffing te worden aangevraagd. De aanvraag wordt dan onderworpen aan de 
lichte toets. Toetsingscriteria daarbij zijn of de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in het 
geding is, en of de activiteit een redelijk doel dient. Uiteraard geldt in alle gevallen de algemene 
zorgplicht; Artikel 2. 

Tabel 2 
Deze soorten krijgen een zwaardere bescherming. Er geldt alleen een vrijstelling als sprake is van 
werkzaamheden zoals beschreven bij Tabel 1 én indien wordt gehandeld volgens een gedragscode die is 
goedgekeurd door de Minister van ELI. 
Valt het werk niet onder de werkzaamheden zoals beschreven bij Tabel 1, dan dient een ontheffing te 
worden aangevraagd. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de lichte toets. Hierbij moet aangetoond 
worden dat de werkzaamheden er niet toe mogen leiden dat het voortbestaan van de soorten in gevaar 
wordt gebracht. Er mag geen afbreuk gedaan worden aan de gunstige staat van instandhouding van de 
soort. De populatie in het gebied mag geen gevaar lopen uit te sterven. Hiervoor moeten maatregelen 
getroffen worden, die opgenomen worden in een ecologisch werkprotocol. 
Ook hier geldt de algemene zorgplicht. 

Tabel 3 
De soorten uit Tabel 3 zijn de zwaarst beschermde soorten. Ook wanneer werkzaamheden vallen onder 
een van de bij Tabel 1 genoemde categorieën, geldt niet zonder meer een vrijstelling. Enkel bij bestendig 
beheer en onderhoud is een vrijstelling mogelijk wanneer gewerkt wordt volgens een goedgekeurde 
gedragscode. Werkzaamheden die in een van de andere categorieën vallen en welke negatieve effecten 
op beschermde soorten (kunnen) hebben, zijn ontheffingplichtig. Voor het verstrekken van een ontheffing 
wordt deze ondera/orpen aan een zware toets wanneer: 

er geen andere bevredigende oplossing voor de geplande activiteit is; 
de geplande activiteit geen afbreuk doet aan de gunstige staat van instandhouding van de soort; 
er sprake is van een in of bij de wet genoemd belang. 

Bij soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn moet tevens sprake zijn van een door de Habitatrichtlijn 
erkend belang: 

• dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 
economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten; 

• bescherming van flora en fauna; 
• openbare veiligheid. 

Wanneer soorten uit tabel 3 voorkomen in een gebied dienen er maatregelen getroffen te worden om 
behoud van de lokale populatie, bescherming van individuen en de functionaliteit van de voortplantings-
en/of vaste rust- en verblijfplaatsen te garanderen. Hiervoor dienen mitigerende en mogelijk 
compenserende maatregelen getroffen te worden. Om zeker te zijn of de maatregelen voldoende zijn, 
dienen ze vooraf beoordeeld te worden door Dienst Regelingen. Met dit besluit kan aangetoond worden 
dat de initiatiefnemer zich houdt aan de Flora- en faunawet. Het besluit heeft de initiatiefnemer 
bijvoorbeeld nodig als iemand bezwaar maakt tegen het project of vraagt om handhaving van de Flora- en 
faunawet. 
Indien vaste verblijfplaatsen worden beschadigd of weggehaald of behoud van de lokale populatie dan 
wel bescherming van de aanwezige individuen niet voldoende kan worden gegarandeerd, dienen 
compenserende maatregelen te worden uitgevoerd én dient een ontheffing te worden aangevraagd bij 
Dienst Regelingen. Voor deze soorten geldt echter dat alleen ontheffing wordt verleend op grond van een 
wettelijk belang genoemd in de Habitatrichtlijn of Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantsoorten. 
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Bijlage 2. Toelichting Flora- en faunawet. 

Vogels 
Met ingang van 26 augustus 2009 heeft het Ministerie van ELI een nieuw beleid ten aanzien van 
broedvogels ingezet. Verblijfplaatsen van broedvogels zijn door de Flora- en faunawet beschermd. 
Tijdens werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met het broedseizoen van vogels. De Flora-
en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval is. 
De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. 
Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de bescherming 
van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Voor deze soorten is geen ontheffing nodig voor 
werkzaamheden buiten het broedseizoen. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar 
gebruiken, zijn jaarrond beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of 
keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. Deze groep is opgedeeld in enkele categorieën waarop de 
verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en faunawet jaarrond van kracht zijn: 

Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als 
vaste rust en verblijfplaats. 
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. 
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) voora/aarden voor de nestplaats zijn 
vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar. 
Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een 
nest te bouwen. 

Het betreft de vogelsoorten: 

• 
Boomvalk (Fa/co subbuteö) 

• 
Buizerd [Buteo buteo) 

• 
Gierzwaluw [Apus apus) 

• 
Grote gele kwikstaart [Motacilla cinerea) 

• 
Havik (Accipiter gentilis) 

• 
Huismus (Passer domesticus) 

• 
Kerkuil (Tytoalba) 

• 
Oehoe (Bubo bubd) 

• Ooievaar (Ciconia ciconia) • Ransuil [Asio otus) • Roek [Corvus frugilegus) • Slechtvalk (Fa/co peregrinus) • Sperwer [Accipiter nisus) • Steenuil [Athene noctua) • Wespendief [Pernis apivorus) • Zwarte wouw [Milvus migrans). 

Er zijn ook vogelnesten die worden aangegeven als categorie 5, Deze zijn buiten het broedseizoen niet 
strikt beschermd. 

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. 

Categorie 5-soorten zijn wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische 
omstandigheden dat rechtvaardigen. 

Wanneer een jaarrond beschermd nest wordt aangetroffen, dan dient altijd een omgevingscheck 
uitgevoerd te worden. Een deskundige dient te onderzoeken of er voor de soort in de omgeving 
voldoende plekken en materiaal aanwezig zijn om zelf een vervangende locatie te vinden en een 
ven/angend nest te maken. Indien dit niet mogelijk is, dient een ven/angende nestlocatie aangeboden te 
worden. Wanneer dit ook niet mogelijk blijkt, dient een ontheffing aangevraagd te worden. Ontheffing kan 
alleen verkregen worden op grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn, 
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Bijlage 2. Toelichting Flora- en faunawet. 

Wettelijke belangen zijn: 

• bescherming van flora en fauna; 
• veiligheid van het luchtverkeer; 
• volksgezondheid of openbare veiligheid. 

Gedragscode 
Werken volgens een gedragscode kan (soms) een vrijstelling voor soorten van Tabel 2 en Tabel 3 geven. 
Voorwaarde is wel dat gewerkt dient te worden volgens een door de minister vastgestelde gedragscode. 
Hierbij is het van belang dat de gedragscode op de juiste wijze is geïmplementeerd in de organisatie of in 
het totaalplan van de werkzaamheden. 
Voor meer informatie over de toepassing van de Flora- en faunawet in relatie tot gedragscodes: zie de 
brochure van het ministerie van ELI: "Buiten aan heiwerk". 
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