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AANLEIDING EN METHODE  

In Winterswijk (gemeente Winterswijk, provincie Gelderland) is aan de Sint Elisabethgaarde/Kobsteder-

straat de bouw van vijf á zes nieuwe woningen beoogd. Voordat deze ruimtelijke ingreep mag plaatsvin-

den, dient eerst een onderzoek te worden uitgevoerd in het kader van de Flora- en faunawet, de Natuur-

beschermingswet 1998 en eventueel andere geldende natuurregelgeving. Voorliggend onderzoek betreft 

een quick scan (in de vorm van een briefrapportage) waarin op basis van een gebiedsanalyse, beschikbare 

soortgegevens en een eenmalige veldverkenning, uitspraken worden gedaan over de mogelijke aanwezig-

heid van beschermde planten en dieren in het plangebied. Het veldbezoek heeft nadrukkelijk niet de sta-

tus van een volledige veldinventarisatie; zowel tijdstip (deels buiten het groeiseizoen van planten en deels 

buiten het actieve seizoen van diverse diergroepen) als het eenmalige karakter zijn hiervoor niet toerei-

kend.  

 

Deze quick scan is uitgevoerd op basis van de momenteel geldende uitwerking en interpretatie van beleid 

en wetgeving.  

Globale ligging plangebied (links) en toekomstige inrichting (rechts)   
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Gebiedsbeschrijving en beoogde ingrepen 

Winterswijk ligt in het uiterste oosten van de Achterhoek, ten oosten van Lichtenvoorde en ten noordoos-

ten van Aalten. De directe omgeving van Winterswijk wordt gekenmerkt door agrarisch gebied afgewisseld 

met bossen. Het plangebied aan Kobstederstraat ligt in het noordoosten van Winterswijk, aan de rand van 

de bebouwde kom. Hierdoor is een verbinding met het buitengebied aanwezig. Binnen het plangebied 

worden vijf á zes woningen gebouwd. De woningen aan de St. Elisabethgaarde vormen de grens van het 

plangebied in het westen. In het noorden grenst het plangebied aan de Kobstederstraat met aan de over-

kant woningen. In het oosten grenst het plangebied aan open agrarisch gebied. In het zuiden grenst het 

plangebied aan een parkeerplaats en een aantal woningen. In de huidige situatie bestaat het plangebied 

deels uit verruigd terrein met opschot van jonge bomen. Op dit deel van het plangebied worden regelma-

tig honden uitgelaten en vertoond daarmee een voedselrijk en verstoord karakter. Het oostelijk deel van 

het plangebied is ingericht als tuin, met een overkapping, hagen en borders. Op deze locatie is de ontwik-

keling van een vijftal woningen beoogd. 

GEBIEDSBESCHERMING 

Bij gebiedsbescherming is er onderscheid gemaakt tussen de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ecologi-

sche Hoofdstructuur (EHS). In de Natuurbeschermingswet 1998 worden Natura 2000-gebieden en be-

schermde Natuurmonumenten beschermd. De EHS is niet opgenomen in de natuurwetgeving, maar dient 

bij de planologische afweging te worden meegenomen.  

 

Het plangebied te Winterswijk ligt niet in of nabij een gebied dat is aangewezen in het kader van de Na-

tuurbeschermingwet 1998. Het dichtstbijzijnde beschermde gebied betreft het Natura 2000-gebied “Wil-

links Wuest” en ligt op ruim 3,5 km afstand van het plangebied. Gezien de grote afstand tussen het be-

schermde gebied en de tussenliggende reeds verstorende elementen (woningbouw en wegen), zijn er 

geen negatieve effecten te verwachten op het Natura 2000-gebied. 

 

Het plangebied ligt bovendien niet in de EHS. Het dichtstbijzijnde gebied aangewezen als EHS ligt op on-

geveer 1.000 meter afstand van het plangebied. Aangezien de beoogde plannen betrekking hebben op 

een relatief klein gebied en tussen het plangebied en de EHS bebouwing en wegen aanwezig zijn, zijn 

geen negatieve effecten te verwachten op de EHS. 

SOORTENBESCHERMING 

Soortenbescherming is altijd van toepassing. In Nederland is de bescherming van soorten opgenomen in 

de Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet is gericht op het duurzaam in stand houden van soorten in 

hun natuurlijk leefgebied. Als een ruimtelijke ingreep rechtstreeks kan leiden tot verstoring of vernietiging 

van bepaalde beschermde soorten of hun leefgebied, kan het project in strijd zijn met de Flora- en fauna-

wet. Voor het beoordelen van de doorwerking van het aspect soortenbescherming moet worden nagegaan 

of het plangebied beschermde soorten (zowel planten als dieren) herbergt. De mogelijke negatieve effec-



 

 
 

pagina 3 van 4 

 

 

ten van de ingreep op betreffende soorten moeten worden beschreven. Tijdens de veldverkenning op 17 

november 2011 zijn geen beschermde soorten aangetroffen. 

 

algemene soorten 

De meeste van de mogelijk in het plangebied voorkomende soorten zoals Bruine kikker, Gewone pad, 

Egel, (spits)muizen, Konijn en Mol zijn beschermd volgens het lichte beschermingsregime van de Flora- en 

faunawet. Voor deze soorten geldt dat aantasting van vaste rust- en verblijfplaatsen op basis van een vrij-

stelling mogelijk is, zonder dat er sprake is van procedurele consequenties.  

 

strikt beschermde soorten 

Een aantal van de mogelijk voorkomende soorten is meer strikt beschermd. Voor deze soorten moet bij 

aantasting van vaste rust- en verblijfplaatsen een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet wor-

den aangevraagd. De directe omgeving van het plangebied heeft een binnenstedelijk karakter. Het ooste-

lijk deel van het plangebied is goed onderhouden. Het westelijk deel is wat meer verruigd met planten-

soorten als Braam en Grote brandnetel. Dit deel wordt door buurtbewoners regelmatig gebruikt als hon-

denuitlaatterrein. De bomen in het plangebied bevatten geen geschikte holtes. Er zijn geen watergangen 

in het plangebied aanwezig en vergraafbaar zand is afwezig. Gezien het bovenstaande en op basis van de 

verspreidingsgegevens en biotoopeisen van de mogelijk in de omgeving voorkomende soorten en afwezig-

heid van een verbinding met het buitengebied, worden binnen het plangebied geen strikt beschermde 

grondgebonden zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen en insecten verwacht. 

 

vleermuizen 

Volgens verspreidingsgegevens uit de „Atlas van de Nederlandse Vleermuizen‟ (Limpens, 1997) komen in 

de omgeving van het plangebied vleermuizen voor. Vleermuizen zijn strikt beschermd volgens tabel 3 van 

de Flora- en faunawet en bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Vleermuizen verblijven in bomen en/of gebou-

wen. Binnen het plangebied is geen bebouwing aanwezig. De aanwezigheid van vaste rust- en verblijf-

plaatsen van gebouwbewonende vleermuissoorten zijn op voorhand uit te sluiten. In het plangebied zijn 

bomen aanwezig zonder geschikte holtes. Het is niet waarschijnlijk dat boombewonende soorten een vaste 

rust- en verblijfplaats in het plangebied hebben. Lijnelementen en daarmee belangrijke vliegroutes van 

vleermuizen zijn niet aanwezig in het plangebied. Negatieve effecten op vleermuizen zijn niet te verwach-

ten. 

 

vogels 

Tijdens de veldverkenning zijn Pimpelmees en Koolmees  waargenomen. Beide soorten zijn holenbroeders. 

Gezien de afwezigheid van nestkasten en bomen met holtes in het plangebied, zijn nesten van voorge-

noemde soorten op voorhand uit te sluiten. Alle vogels en hun nesten zijn strikt beschermd. Actieve nes-

ten van vogels mogen niet worden aangetast of verstoord. Voor de meeste vogels kan worden volstaan 

met ontzien van nesten in het broedseizoen (globaal van half maart tot half juli).  

 

Nestlocaties van enkele vogelsoorten zoals roofvogels, uilen en Huismus  zijn buiten het broedseizoen ook 

jaarrond beschermd, zogenoemde jaarrond beschermde vogelsoorten. In het plangebied ontbreken ge-

bouwen en bomen die geschikt zijn als nestlocaties van jaarrond beschermde vogelsoorten. Sporen en 
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nesten van jaarrond beschermde vogelsoorten zijn niet aangetroffen in het plangebied. Vaste rust- en 

verblijfplaatsen van jaarrond beschermde vogelsoorten zijn uit te sluiten in het plangebied.  

 

Het plangebied zal gezien de grootte en de ligging direct naast bebouwing waarschijnlijk niet fungeren als 

belangrijk leefgebied voor onder andere uilen. Steenuilen hebben hun territoria ten oosten van Winters-

wijk, nabij de Jachthuisweg. Het is niet uit te sluiten dat deze soorten af en toe foeragerend waargenomen 

worden, maar het bebouwen van de grond leidt niet tot het ongeschikt worden van een verblijfplaats. 

Negatieve effecten van de plannen op deze soorten zijn niet te verwachten.  

CONCLUSIE 

Gebiedbescherming in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ecologische Hoofdstructuur is 

gezien de relatief kleine ingreep, de tussenliggende bebouwing en afstand niet van toepassing. Een ver-

gunningaanvraag in het kader van NB-wet is niet noodzakelijk. Met de plannen zijn tevens geen negatieve 

effecten te verwachten op strikt beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet. Bij de uit-

voering van de voorgenomen ingrepen zijn geen vervolgwerkzaamheden in het kader van de natuurwet-

geving noodzakelijk. 

 

De zorgplicht is altijd van toepassing, op basis waarvan door iedereen voldoende zorg in acht moet wor-

den genomen voor de in het wild levende dieren en hun leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld door buiten 

kwetsbare periodes (het voortplantings- en winterslaapseizoen) te starten met werkzaamheden en het 

gefaseerd werken om dieren de kans te geven om te vluchten. Verder kunnen vogels broeden binnen en 

in de omgeving van het plangebied. Werkzaamheden die een verstorend effect op broedende vogels ver-

oorzaken dienen daarom plaats te vinden buiten het broedseizoen (broedseizoen loopt van globaal half 

maart tot half juli). 

 

 

 


