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Onderzoek van Eelerwoude voldoet aan de eisen die 
het Ministerie van Economische Zaken stelt. 

Eelerwoude is lid van het Netwerk Groene Bureaus. 
Het Netwerk werkt aan de kwaliteit van advisering 
gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte. 

Het Netwerk heeft een gedragscode die 
opdrachtgevers en andere belanghebbende een 
basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit 

van hun werk. 
 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd, 

conform de geldende wet- en regelgeving ten aanzien 
van flora en fauna. Desondanks zal nooit een 100% 
volledig beeld van de aanwezige flora en fauna 

gegeven kunnen worden. Natuur is dynamisch, 
situaties kunnen veranderen. 

 De opmaak van dit rapport gaat uit van dubbelzijdig 

afdrukken 
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Afbeelding 1. Ligging plangebied rood omlijnd (bron topografische kaart: Kadaster, Emmen,2011) 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doel 

In het gebied Wijkevoort in het westen van de gemeente Tilburg zijn  de komende jaren 

diverse ontwikkelingen gepland zoals de aanleg van een bedrijventerrein en een 

Ecologische Verbindingszone. Het gebied bestaat uit agrarisch gebied, het Wijkermeer, 

twee beken en een klein bosperceel. In het gebied kunnen diverse beschermde en 

bijzondere natuurwaarden verwacht worden. Daarnaast maakt een deel van het gebied 

onderdeel uit van de EHS/NNN.  

 

Om de ontwikkelingen in het gebied soepel te laten verlopen is het nodig te weten welke 

beschermde soorten in het gebied aanwezig zijn. Daarnaast bestaat er de wens van de 

gemeente om het Wijkermeer uit de EHS-begrenzing te halen. Daarvoor moet duidelijk zijn 

welke ecologische waarden de EHS in het gebied heeft. Op basis van die informatie kan 

verdere planvorming van het gebied beter vormgegeven worden.  

 

De hoofdvraag is: heeft het gebied Wijkevoort een functie voor bijzondere en/of 

beschermde flora en fauna en, zo ja, welke functie is dat? Onderhavige inventarisatie geeft 

antwoord op deze vraag.  

 

 

1.2 Leeswijzer 

Hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. geeft een beschrijving van het 

plangebied. De gehanteerde methodiek is beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt 

per soortgroep aangegeven welke beschermde soorten aangetroffen zijn. Hoofdstuk 5 

geeft de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek. De snelle lezer kan volstaan met 

het lezen van de conclusie in hoofdstuk 5.  
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Afbeelding 2. Luchtfoto plangebied (bron: bingmaps.com). 
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2 PLANGEBIED WIJKEVOORT TILBURG 

2.1 Ligging Wijkevoort 

Wijkevoort ligt in de gemeente Tilburg (Noord-Brabant) en grenst aan twee grote wegen; 

de A58 in het zuiden en de N260/ Burgemeester Letschertweg in het westen. Het gebied 

ligt ten zuidwesten van de stad Tilburg en ten noordoosten van Gilze. Even ten 

noordwesten van het plangebied ligt Vliegbasis Gilze-Rijen.  

 

Het plangebied maakt deel uit van een vrij open landbouwgebied temidden van grotere 

boswachterijen en parkgebieden van de stad Tilburg. Meer naar het zuiden liggen 

natuurgebieden als Valkenberg en Regte heide. Het totale onderzoeksgebied is ca. 161 

hectare groot.  

 

2.2 Huidig gebruik en inrichting plangebied 

De bodemopbouw in het plangebied bestaat uit veldpodzolgronden met fijn of grof zand, 

leemarm of zwak lemig. Het grondwater zit overal vrij diep (Grondwatertrap V en VI), wat 

te zien is aan het feit dat de meest greppels en sloten in het gebied niet (permanent) 

watervoerend zijn. 

 

Het plangebied wordt doorsneden door enkele kleine wegen; Wijkevoort, Hultenseweg, 

Vosheining en Schoorweg die deels met lantaarnpalen verlicht zijn. De Hultenseweg is 

bijzonder vanwege de laanstructuur met oudere bomen (soms met holtes) die langs de 

weg staan en kent doorgaand (vracht-) verkeer en fietsende scholieren. Langs genoemde 

wegen liggen verspreid ca. 15 huizen en boerderijen. Een deel van de bebouwing is in 

eigendom van de gemeente Tilburg en wordt tijdelijk verhuurd.  

 

Het gebruik van het gebied is grotendeels agrarisch (met name akkerbouw), en er zijn 

enkele hobbyboeren die paarden of herten houden. De erven en tuinen zijn soms weelderig 

begroeid met oude bomen, heggen en oude schuren. In het zuidoosten is een groot 

graslandperceel waar koeien lopen en een bijbehorend melkveebedrijf. Langs de A58 is 

een bomensingel aanwezig evenals enkele bosschages. Opvallend in het plangebied is 

het lawaai van de overvliegende helikopters en vliegtuigen van de nabijgelegen Vliegbasis 

Gilze Rijen.  

 

In het zuiden van het plangebied ligt een grote zandwinput; ’t Wijckermeer (of Put van Reef) 

die enkele tientallen meters diep is en omzoomd wordt door een bomensingel. In  het meer 

liggen enkele met bomen begroeide eilanden. De plas is met een hek afgesloten en wordt 
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enkel gebruikt door brandweer en voor duikoefeningen. Verder wordt het gebied 

doorsneden door 2 beken; de Groote Leij/ Aalstraatse leij (zuid- noord) en de Hultensche 

Leij/ Vossenbergse loop (oost- west). Deze beken maken deel uit van Ecologische 

Verbindingszones en er liggen deels kleine faunatunnels (nat/ droog) langs om wegen 

passeerbaar te maken voor dieren.  

 

Een klein loofbosrestant (enkele tientallen jaren oud) van ca. 6 hectare ligt ten noorden van 

’t Wijckermeer. Dit droge productiebos kent boomsoorten als eik, beuk en berk met een 

gemiddelde stamdiameter van 25 cm DBH. In het  bos bevinden zich nog enkele oude 

laanstructuren met bomen van meer dan 50 centimeter DBH, en het wordt doorkruist door 

de Hultensche leij. Het bosgebied wordt regelmatig door wandelaars (ook met honden) 

bezocht. Er is nauwelijks ondergroei onder de bomen aanwezig.  

 

Het onderzoeksgebied ligt geïsoleerd en kent weinig verbindende elementen met de 

omgeving doordat groenstructuren niet doorlopen en wegen het gebied versnipperen. Ook 

het bosgebiedje ligt geïsoleerd en is niet met andere boswachterijen verbonden. Enkel de 

twee beken vormen verbindingen met andere gebieden (noord-zuid). Er zijn geen groene 

oost-west verbindingen met natuurgebieden rond de Blaak/Tilburg of boswachterijen rond 

de Vliegbasis Gilze Rijen. De overgangen van groenstructuren/bos naar akker/weiland zijn 

abrupt.  
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Afbeelding 3. Foto’s – impressie plangebied 
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2.3 EHS/ NNB 

Elke provincie is vanuit het Rijk verplicht te investeren in ecologische verbindingszones en 

een bepaald areaal aan te leggen in een bepaalde tijd. De voormalige Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) heet in Brabant tegenwoordig Natuurnetwerk Brabant (NNB) en 

bestaat uit grotere natuurgebieden, verbonden via smalle verbindingszones. In het 

plangebied bestaat het areaal NNB uit ’t Wyckermeer, het bosgebied ten noorden daarvan, 

en de beken Groote leij en Hultense leij. Met name langs de Groote leij heeft men in het 

verleden geïnvesteerd in de verbindingszone en een smalle flauwe oeverzone (deel van 

het traject) aangelegd en nat/ droog tunnels onder wegen door (A58). De genoemde beken 

voldoen echter nog lang niet over de gehele lengte als ecologische verbindingszone; 

hiervoor zal land langs de oevers heringericht moeten worden, oevers verflauwd moeten 

worden, en afstand tussen de beken en het intensief beheerde landbouwgebied moeten 

worden gecreëerd. Indien toekomstige ontwikkelingen de oppervlakte of kernwaarden van 

de NNB aantasten is te zijner tijd een nadere toetsing noodzakelijk.  

 

 
 
Afbeelding 4. De NNB rond Tilburg (plangebied is rood omlijnd) (bron: kaartbank.brabant.nl). 
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Afbeelding 5. De NNB in het plangebied (rood omlijnd)  (bron: kaartbank.brabant.nl)  
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3 ONDERZOEKSMETHODE 

De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld gebracht op basis van door Eelerwoude in 2016 

uitgevoerde inventarisaties. Als ondersteuning van deze gegevens is gebruik gemaakt van 

andere onderzoeksrapporten en lokale gegevens.  

3.1 Input van expertise 

De ecologen van Eelerwoude hebben veel ervaring met onderzoek en toetsingen in het 

kader van zowel de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 als de 

Ecologische Hoofdstructuur. Jaarlijks voeren wij vele honderden van dergelijke 

onderzoeken uit, waaronder soortmanagementplannen in alle delen van Nederland en alle 

typen terreinen. Wij volgen daarbij de landelijke gangbare methodieken en protocollen. Wij 

zijn lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Hierdoor kunnen wij onze kennis en de 

kwaliteit van ons onderzoek garanderen.  

 

3.1.1 Projectteam 

Projectleider/ adviseur ecologie:       - Rosalie Heins 

Adviseur ecologie/ veldmedewerker:  - Vincent de Lenne 

- Bert Haamberg 

- Manon Warringa 

- Daan Liefhebber 

- Jordy van Loo 

 

Het inventarisatiewerk is uitgevoerd door Vincent de Lenne, Daan Liefhebber, Bert 

Haamberg, Manon Warringa en stagiair opleiding Toegepaste Biologie Jordy van Loo. De 

onderzoekers hebben ruime ervaring (>6 jaar) met het inventariseren van de betreffende 

soortgroepen. Ze hebben een brede ervaring met de Flora- en faunawet en zijn goed op 

de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het vlak van natuurwetgeving, 

onderzoeksmethodieken en natuurvriendelijk werken. Alle veldmedewerkers voldoen aan 

de criteria van een ‘ecologisch deskundige’ zoals omschreven door het Ministerie van 

Economische Zaken.  
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Kader – ecologisch deskundige 

Bron: RVO / Ministerie van Economische Zaken 

Met een ecologisch deskundige wordt bedoeld een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien 

waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden,  aantoonbare ervaring en kennis heeft op het 

gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dienen te zijn opgedaan doordat de deskundige: 

- op HBO- dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) 

ecologie; en/of 

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, 

soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of 

- als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is 

aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of 

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en 

werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld 

Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, 

Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN EIS Nederland, FLORON, 

SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer 

Natuur en Landelijk Gebied; en/of 

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of – bescherming. 

 

 

3.2 Bureauonderzoek 

Om zaken als terreinkenmerken en natuurwaarden in kaart te brengen is voorafgaand en 

gedurende het onderzoek gebruik gemaakt van verscheidene atlassen (topografische, 

historische) en digitale kaarten (zowel GIS-kaarten, als vrij beschikbare online kaarten). 

Ook zijn onderzoeksrapporten en verspreidingsatlassen geraadpleegd.  

 

Voor het verkrijgen van lokale informatie is ook contact gezocht met plaatselijke instanties 

en werkgroepen, zoals het Waterschap, en de Uilenwerkgroep Gilze- en Rijen. Voor 

soortspecifieke kennis is gebruik gemaakt van gegevensbeherende organisaties  zoals 

SOVON, RAVON, en de Zoogdiervereniging en/of is specialistische literatuur 

geraadpleegd. 

 

De gegevens in dit rapport zijn primair gebaseerd op eigen onderzoeksgegevens, 

aangevuld met gegevens van derden. Opgenomen gegevens zijn zoveel mogelijk op juiste 

waarde geschat. Daar waar getwijfeld is aan de waarde van de gegevens, of waarvan de 

bron onduidelijk is, hebben we dit benoemd.     

 

Verspreidingsgegevens zijn voor een belangrijk deel digitaal in het veld ingewonnen door 

middel van een eigen ArcGIS collector applicatie. Een deel van de veldgegevens (met 

name broedvogels) is op kantoor ingevoerd in deze database. Waarnemingen zijn in 

ArcGIS verwerkt tot veldkaarten.  

 

De broedvogelterritoria zijn in de kaartbeelden weergegeven als puntwaarnemingen. Een 

puntwaarneming geeft niet de exacte nestlocatie weer, maar vormt het (theoretische) 

centrum van het territorium of broedpaar. Het feitelijke broedvogelterritorium of leefgebied 

is dan  ook meestal groter dan de puntwaarneming doet vermoeden. 
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Aquatische soorten (amfibieën, vissen etc.)  zijn als puntwaarneming genoteerd. Op basis 

van expert judgement en informatie van het waterschap over onder meer peilgebieden is 

een inschatting gemaakt van de leefgebieden van deze soorten.  
 

3.3 Veldonderzoek 

Er is zoveel mogelijk gelijktijdig met verschillende veldmedewerkers geïnventariseerd. Dit 

om eventuele dubbele waarnemingen te beperken en per veldbezoek een zo’n compleet 

mogelijk beeld te krijgen. Het veldwerk is uitgevoerd te voet en per fiets. 

Veldwaarnemingen hebben zoveel mogelijk vanaf de openbare wegen en paden 

plaatsgevonden. Ook erven en tuinen zijn vanaf de openbare weg geïnventariseerd. ’t 

Wijckermeer en omgeving is daarentegen ook binnen de hekken bezocht, en de beken zijn 

over de gehele lengte gecontroleerd.  

 

3.3.1 Grondgebonden zoogdieren 

Beschermde zoogdieren zijn kwalitatief vastgesteld aan de hand van zichtwaarnemingen 

en sporenonderzoek (uitwerpselen, holen, prenten etc.).  

 

3.3.2 Vleermuizen 

Bij de uitvoering van het onderzoek is gewerkt volgens de richtlijnen van het Protocol voor 

vleermuisinventarisaties dat op 27 maart 2013 is geactualiseerd door Vleermuisvakberaad 

Netwerk Groene Bureaus, de Zoogdiervereniging en de Gegevensautoriteit Natuur.  

 

De inventarisatie van vleermuizen heeft zich gericht op het vaststellen van verblijfplaatsen, 

vliegroutes en belangrijke foerageergebieden. De veldbezoeken zijn uitgevoerd in de 

periode van 19 mei tot en met 21 september. Voor het vleermuisonderzoek is gebruik 

gemaakt van een batdetector Pettersson D240X in combinatie met een Pettersson M500-

384. De opgenomen geluiden zijn geanalyseerd met specifieke software (Batsound, versie 

4.1). 

 

Indien noodzakelijk voor determinatie zijn vleermuiswaarnemingen getapet en 

geanalyseerd in speciaal hiervoor ontworpen software.  

Gedurende het baltsonderzoek is gekeken naar de balts-, paar-, en/of 

winterverblijfplaatsen van vleermuizen. Vanwege de omvang is het plangebied in 3 

deelgebieden ingedeeld (A, B, C) en elk gebied is driemaal in de kraamperiode en 2 maal 

in de voortplantings-/baltsperiode bezocht. Het kraamonderzoek heeft plaatsgevonden 

tijdens het uit- of invliegtijdstip van vleermuizen, respectievelijk rond zonsondergang en 

zonsopkomst. Het onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op de aanwezigheid van 

zomer- en/of kraamverblijfplaatsen van gebouw- en boombewonende vleermuissoorten 

binnen de onderzoeklocatie. De twee veldbezoeken in de baltsperiode van de vleermuizen 

hebben plaatsgevonden tijdens de baltsactiviteit van vleermuizen, na zonsondergang tot 

twee uur na middernacht.  
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3.3.3 Broedvogels 

Alle vogels zijn als soort op een gelijke wijze beschermd in de Flora- en faunawet. 

Beleidsmatig heeft het Ministerie van Economische Zaken een onderverdeling gemaakt, 

gericht op de mate van verantwoording en afstemming van werkzaamheden versus het 

behoud van vaste rust- en verblijfplaatsen. Dit betreft: 

- Vogels met jaarrond beschermde nesten 

- Overige broedvogels  

 

Bij zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden kunnen nesten van overige 

vogels soms ook jaarrond beschermd zijn. Dit is met name aan de orde bij grote 

ontwikkelingen of zeer bijzondere locaties. In de regel is dit niet aan de orde en zijn de 

nesten van de vogels alleen beschermd als ze in gebruik zijn. 

 

Voor broedvogels is gebruik gemaakt van de methode van uitgebreide territoriumkartering 

(Van Dijk & Boele, 2011). Hierbij worden waarnemingen die op broedgevallen of een 

territorium duiden in verschillende inventarisatierondes genoteerd op kaart. Vervolgens 

wordt op basis van deze waarnemingen een kaart met territoria vastgesteld.  

 

De inventarisatie richtte zich vooral (maar niet uitsluitend) op nesten en territoria van de 

soorten die jaarrond gebruik maken van vaste rust- en verblijfplaatsen (zgn. ‘jaarrond-

soorten’, of soorten van categorie 1 t/m 4). Hierbij is uitgegaan van de per 26 augustus 

2009 gewijzigde vogellijst. Relevant in het kader van de Flora en faunawet zijn daarnaast 

minder algemene broedvogelsoorten van categorie 5, en van de lijst Broedvogel Monitoring 

Project Bijzondere Soorten (BMP-B zoals omschreven door SOVON).  

 

3.3.4 Reptielen 

Het onderzoek naar reptielen heeft plaatsgevonden ten tijden van andere veldbezoeken, 

onder gunstige weersomstandigheden. Er wordt gezocht naar aanwezigheid op kansrijke 

plekken, zoals omschreven volgens de RAVON Werkgroep Monitoring (Smit & Zuiderwijk, 

2003). 

 

3.3.5 Amfibieën en vissen 

Het onderzoek naar amfibieën en vissen concentreerde zich op de watervoerende 

elementen en werd in hoofdzaak vanaf de oevers uitgevoerd. Het veldwerk bestond uit het 

bemonsteren van de aanwezige waterelementen met behulp van een schepnet. ’t 

Wijckermeer is vanwege haar diepte niet volledig bemonsterd. Naast bemonstering werd 

onderzoek gedaan naar roepende individuen, larven en eieren. 

 

De aandacht ging vooral uit naar de (strikt beschermde) vinpootsalamander/ knoflookpad. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in twee veldrondes, in de periode mei tot eind juni en is 

gecombineerd met het onderzoek naar andere soortgroepen.  

De onderzoeksintensiteit is gebaseerd op de onderzoeksmethoden van RAVON 

(Groeneveld, et. al., 2011) en verschillende soortenstandaards van Dienst Regelingen 

(2011). 
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3.3.6 Ongewervelden 

Tijdens veldbezoeken voor overige soorten zijn ongewervelden met een vlindernet 

bemonsterd en zijn zichtwaarnemingen genoteerd.  

 

3.3.7 Vaatplanten 

De inventarisatie van beschermde flora van Wijkevoort heeft plaatsgevonden tijdens de 

veldbezoeken voor andere soortgroepen. Er zijn waarnemingen verzameld in de periode 

mei-september; wanneer de meeste soorten bloeien en determinatie daardoor goed 

mogelijk is. Het waarnemen gebeurde aan de hand van zichtwaarnemingen. 

 

3.4 Weersomstandigheden 

Weersomstandigheden zijn van grote invloed op de onderzoekskwaliteit en de 

onderzoeksresultaten. Per soort of soortgroep is geprobeerd om het veldonderzoek zoveel 

mogelijk onder optimale weersomstandigheden uit te voeren. De lente van 2016 kwam laat 

op gang maar is vrij warm en zonnig geëindigd. Het voorjaar kende een normale 

neerslaghoeveelheid en aantal zonuren. De zomer kan omschreven worden als gemiddeld 

warmer dan normaal, met minder mooi weer dagen dan normaal en met een normale 

hoeveelheid  neerslag die door een soms buiig karakter tot lokaal grote verschillen in 

neerslag leidde (bron: KNMI).  

 

 

 
 

Tabel 1. Overzicht van de onderzoeksinspanning- en intensiteit van de veldrondes in 2016 met de 
weersomstandigheden op die dag. VdL: Vincent de Lenne, BH: Bert Haamberg, DL: Daan Liefhebber, JvL: Jordy 
van Loo, MW: Manon Warringa.  
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4 BESCHERMDE SOORTEN  

4.1 Inleiding 

Alle waarnemingen zijn digitaal ingevoerd in een database en verwerkt in een GIS-

omgeving. In de bijlagen van dit rapport is van alle relevante beschermde soorten een 

verspreidingskaart opgenomen. In dit hoofdstuk worden de resultaten van het 

veldonderzoek gepresenteerd. De resultaten worden per soortgroep besproken. 

 

4.2 Onderzoeksresultaten 

4.2.1 Grondgebonden zoogdieren 

Uit literatuuronderzoek blijkt dat de verwachting voor zwaarder beschermde muizensoorten 

in dit gebied erg laag is. Daarom is ervoor gekozen om geen specifiek muizenonderzoek 

te doen. Algemene muizensoorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet worden verspreid 

verwacht en hiervan zijn ook sporen aangetroffen. Ook een soort als bruine rat en mol 

komen in het plangebied verspreid voor. In de open landbouwgebieden komt de licht 

beschermde haas voor. Konijnen (tabel 1) komen voornamelijk voor in en rond het 

bosgebied ten noorden van ’t Wijckermeer. Ook is er een vossenburcht en een dode vos 

gevonden in de bosschages rond ’t Wijckermeer. Ook reeën komen verspreid in het gebied 

voor en zijn aangetroffen rustend in het bosgebied van 6 ha. En foeragerend in de 

omliggende akkers. Waarschijnlijk komen ook licht beschermde soorten als wezel of 

bunzing voor, maar deze zijn niet aangetroffen.  

 

Van de eekhoorn (tabel 2) zijn geen waarnemingen gedaan. In de wijdere omgeving komt 

deze soort veelvuldig voor, maar door de geïsoleerde ligging van het plangebied en het 

ontbreken van naaldbomen of gemengd bos ontbreekt de soort. Eekhoorns komen voor in 

loofbos, naaldbos of gemengd bos maar ook in tuinen, parken en houtwallen in de buurt 

van bos. Mits er voldoende voedsel beschikbaar is, komen ze ook in bebouwd gebied. Hun 

voorkeur gaat uit naar ouder bos (naaldbomen ouder dan 20 jaar en loofbomen ouder dan 

40-80 jaar) omdat daar meer voedsel en nestgelegenheid is (bron: VZZ).  

 

Van zwaar beschermde zoogdieren is er (op basis van de verspreidingsgegevens) een 

kleine kans op het voorkomen van das. Van boommarter zijn uit het gebied tussen Tilburg 

en Breda geen recente waarnemingen bekend en deze soort wordt hier niet verwacht. 

Vanwege het ontbreken van sporen en holen in het gebied kan das worden uitgesloten. 

Das komt voor op de Loonsche heide ten noorden van Tilburg. Door de vele barrières 

tussen de Loonsche heide en het plangebied,  en het ontbreken van waarnemingen uit de 

wijde omgeving wordt de soort niet verwacht.  
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De steenmarter (tabel 2) komt wel voor in de omgeving van Tilburg (2 km ten oosten van 

het plangebied, in de Blaak). In principe is het bosgebied groot genoeg en zijn er voldoende 

geschikte erven waar de steenmarter zou kunnen leven in het plangebied aanwezig. De 

erven zijn in onderhavig onderzoek niet onderzocht. Hiermee kan de soort niet geheel 

worden uitgesloten.   

 

4.2.2 Vleermuizen 

In totaal zijn 7 verschillende vleermuissoorten (zwaar beschermd, tabel 3 Flora- en 

faunawet) vastgesteld tijdens de veldbezoeken binnen het plangebied. Het gaat om 

gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis, ruige 

dwergvleermuis, laatvlieger, watervleermuis en franjestaart. De gewone dwergvleermuis 

werd het vaakst en het meest verspreid waargenomen. Deze soort werd ook baltsend langs 

de Hultenseweg en in het bos waargenomen. Daarna volgen rosse vleermuis en 

laatvlieger. De watervleermuis werd voornamelijk foeragerend waargenomen, o.a. boven 

’t Wijckermeer. De gewone grootoorvleermuis en ruige dwergvleermuis werden 

voornamelijk overvliegend waargenomen zonder specifieke gebiedsbinding. 

Franjestaarten bleken het bosgebied ten noorden van ’t Wijckermeer veelvuldig als 

foerageergebied te gebruiken. Langs bosranden en laanstructuren en nabij lantaarnpalen 

werd veelvuldig door verschillende soorten (met name gewone dwergvleermuis) 

gefoerageerd. De open gebieden zoals de akkers worden nauwelijks door vleermuizen 

gebruikt.  

 

Verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis werden waargenomen op Schoorweg 1, 

Schoorweg 10 en Wijkevoort 24. Van rosse vleermuis bevinden zich vermoedelijk 

verblijfplaatsen in hoge bomen achter Hultenseweg 16. Van overige soorten zijn geen 

verblijfplaatsen vastgesteld. Dit kan deels te maken hebben met ontoegankelijkheid van 

erven en boerderijen voor de onderzoekers.  Ook kan het zijn dat het noordelijk gedeelte 

van het bos (net buiten het plangebied en dus niet onderzocht) verblijfplaatsen van 

vleermuizen in bomen herbergt. Even buiten het plangebied ligt een tweetal 

vleermuiskelders waar franjestaart en gewone grootoorvleermuis gebruik van maken.  

 

Belangrijke vliegroutes van de gewone dwergvleermuis zijn vastgesteld langs de 

Hultenseweg, Wijkevoort en een bomenrij langs de Tilburgsebaan. Rond deze locaties zijn 

vele dieren gedurende alle bezoeken (en dan met name in de kraamperiode) overvliegend 

aangetroffen. Tevens werd hierbij veel gefoerageerd (met name onder lantaarnpalen op 

de route). Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor specifieke vliegroutes boven de Groote 

Leij en Hultensche Leij. De vliegroutes, verblijfplaatsen en overige voor vleermuizen 

belangrijke locaties zijn samengevat in afbeelding 6.  
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Afbeelding 6. Aangetroffen verblijfplaatsen (gewone dwergvleermuis en rosse vleermuis), baltslocaties en 
belangrijke vliegroutes van gewone dwergvleermuizen.  

 

 

Kader - vleermuisvliegroutes 

Vleermuizen maken gebruik van lijnvormige landschapselementen zoals bomenrijen en singels om zich langs 

te verplaatsen. Een aaneengesloten kronendak heeft hierbij de voorkeur. Van vleermuizen is bekend dat 

onderbrekingen in de lijnstructuur maximaal 100 tot 200 meter mogen bedragen (kleinere en langzaam 

vliegende soorten 50 meter). Wanneer de onderbrekingen groter zijn dan deze afstand kunnen sommige 

soorten deze afstand niet overbruggen en zullen ze uitwijken naar alternatieve vliegroutes en 

foerageergebieden.   
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4.2.3 Broedvogels 

In totaal zijn 62 soorten broedvogels geteld tijdens de veldbezoeken. Hieronder vallen 

algemene soorten van bos en park zoals tjiftjaf, vink en zwartkop. Bij het vaststellen van 

territoria en nestlocaties is specifiek gekeken naar broedvogelsoorten die erg plaatstrouw 

zijn, het hele jaar hun nest gebruiken of moeilijk nieuwe nesten kunnen maken (soorten 

met een nest met jaarrond beschermde status, zgn. categorie 1 t/m 4 soorten). Relevant 

voor de Flora- en faunawet zijn in dit gebied de huismus en een aantal roofvogelsoorten te 

weten sperwer, havik, buizerd, steenuil en kerkuil.  

 

Daarnaast is gekeken naar soorten van categorie 5, en soorten van de SOVON- lijst BMP- 

Bijzondere soorten. Uiteindelijk is voor 42 soorten een  territoriumkaart gemaakt (zie bijlage 

V). Een aantal van de onderzochte vogelsoorten komt ook voor op de Rode Lijst. Het gaat 

daarbij om huismus, patrijs, graspieper, kneu, veldleeuwerik, steenuil, gele kwikstaart, 

boerenzwaluw en kerkuil.  

 

Het merendeel van de onderzochte soorten valt onder de erf- bos- of weidevogels. 

Weidevogels zoals kievit, wulp en scholekster komen (in lage aantallen) voornamelijk voor 

in het noordwestelijk deel van het plangebied waar zich veel akkerland bevindt. In lage 

dichtheden komen enkele minder algemene agrarische soorten zoals patrijs en gele 

kwikstaart en veldleeuwerik voor, met name in het noordwesten van het gebied. Er is langs 

de beken specifiek gezocht naar het voorkomen van de grote gele kwikstaart omdat deze 

(in zeer lage aantallen) in Noord-Brabant voorkomt langs beken en bij stuwen en bruggen, 

maar de soort is niet aangetroffen.  

 

Rond de boerderijen komen vele soorten erfvogels voor zoals spreeuw, groenling, putter, 

witte kwikstaart en holenduif. Ook soorten als ekster, zwarte kraai en kauw worden 

veelvuldig (foeragerend) rond de erven gezien. In minimaal twee boerderijen bevinden zich 

nesten van boerenzwaluw. In vrijwel alle huizen en erven komt de huismus (met een 

jaarrond beschermd nest) voor in dichtheden oplopend tot 25 broedparen. Voor 

bovengenoemde vogels vormen de kleinschalige erven, de verspreide halfopen schuren, 

de bosschages en paardenbakken een afwisselend en aantrekkelijk leefgebied.  

 

Rond ’t Wyckermeer broeden voornamelijk algemene broedvogels in de smalle 

groenstrook rond het water. Doordat het meer is afgesloten van de omgeving door middel 

van een hek kunnen er geen mensen of honden in het gebied komen waardoor het meer 

en haar oevers een vrij hoge vogeldichtheid kennen. Er zijn in en rond het meer behoorlijk 

veel algemene watervogels aanwezig waaronder wilde eend, meerkoet, fuut  en soepgans. 

Bij bemonstering van de randzones met een RAVON schepnet werden geen vissen in het 

meer vastgesteld, maar aanwezigheid van futen duidt wel degelijk op de aanwezigheid van 

vis. Ook werden 2 territoria van de dodaars vastgesteld in het meer, evenals territoria van 

de grote Canadese gans en nijlgans. In de noordwesthoek van het meer worden de 

watervogels door mensen regelmatig bijgevoerd, wat mede bijdraagt aan hun succes.  

 

In de twee beken zijn enkele territoria vastgesteld van wilde eend, kuifeend, waterhoen en 

meerkoet.  
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Er zijn een aantal territoria van roofvogelsoorten vastgesteld in het gebied waarvan de 

nesten ook jaarrond beschermd zijn. Het gaat hierbij om kerkuil, steenuil, havik, sperwer 

en buizerd. Deels liggen de nesten in bossen buiten het plangebied, maar wordt het 

plangebied wel als leefgebied/ deel van het territorium gebruikt. De steenuil kent 2 territoria 

in het plangebied; één in een nestkast in een boom, de andere op een boerenerf. Van 

kerkuil is een territorium bekend rond een boerenerf. De buizerd werd veelvuldig 

foeragerend waargenomen in het plangebied in laanbomen, op akkers en in het bos.   

 

Het bosgebied ten noorden van ‘t Wyckermeer kent een vrij grote variatie aan broedvogels 

van bossen en parken. Door de aanwezigheid van oude laanstructuren valt het aantal 

holenbroeders op waaronder boomkruiper, boomklever, grote bonte specht en kleine bonte 

specht (1 territorium). Opvallend is het ontbreken van de groene specht in het gebied terwijl 

er veel geschikt habitat aanwezig is. In de wat oudere laanbomen langs de Hultenseweg 

zijn veel holten aanwezig waar soorten als koolmees, spreeuw, boomklever en 

boomkruiper in broeden.  

 

 
 
Afbeelding 7. Aantal territoria per onderzochte vogelsoort. BMP- B = Broedvogelmonitoring- project  Bijzondere 
soortenlijst (SOVON), JR = jaarrond beschermd FF-wet, Cat5 van de ‘aangepaste lijst jaarrond beschermde 

vogelnesten, FF-wet’  zijn vogels die jaarlijks terugkeren naar hetzelfde nest maar wel flexibel genoeg zijn een 
andere nestplaats te zoeken indien deze verloren gaat, Rode lijst is een lijst waarop de landelijke aantalstatus 
van verschillende soorten wordt bijgehouden.  

 

4.2.4 Reptielen 

Van reptielen zijn bij dit onderzoek geen waarnemingen gedaan. Ook uit de NDFF zijn geen 

waarnemingsgegevens uit het plangebied van reptielen bekend. Uit de wijde omgeving zijn 

de levendbarende hagedis en hazelworm bekend. Van de levendbarende hagedis komt 

enkele kilometers ten zuidoosten een kleine populatie voor bij open plekken in de 

bosgebieden (de Blaak) (bron: NDFF).  
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Er is een aantal specifieke min of meer geschikte plekken voor deze soort aanwezig in het 

plangebied zoals de wegberm van de A58 (alhoewel deze noord- georiënteerd is), en de 

ecologische verbindingszone rond de Groote Leij. Deze plekken zijn op geschikte dagen 

compleet afgespeurd maar de soort is nergens in het gebied aangetroffen. Langs de 

wegberm van de A58 zijn vanuit de NDFF geen waarnemingen bekend.  

 

Ten zuiden van de A58 is een aantal natuurgebieden en boswachterijen waar de 

hazelworm voorkomt nabij de Regte heide (de soort komt maar op enkele plekken in Noord-

Brabant voor). In het plangebied is de soort  niet aangetroffen. Het ontbreekt in het 

plangebied aan heideterreinen, zandverstuivingen en natuur met enige oppervlakte. Het 

plangebied wordt ook niet direct geschikt bevonden voor deze soort of andere reptielen en 

ligt te geïsoleerd ten opzichte van andere natuurgebieden waar reptielen voorkomen. 

Daarbij komt dat de ecologische verbindingszones langs de Hultensche Leij en Groote Leij 

op dit moment nog niet over de gehele lengte voldoende ‘body’ hebben om een goede 

migratie mogelijk te maken. Op basis van dit onderzoek kan daarom de soortgroep 

uitgesloten worden voor het plangebied.   

 

4.2.5 Amfibieën 

Er zijn in het plangebied verspreid enkele licht beschermde amfibieënsoorten aangetroffen. 

Zowel op het land rond en in de Hultensche Leij en Groote Leij komen verspreid de licht 

beschermde bastaardkikker, bruine kikker en gewone pad voor. Ook ’t Wyckermeer wordt 

gebruikt als voortplantingslocatie van bastaardkikker en bruine kikker. Deze dieren 

gebruiken de omliggende smalle bosstrook ook als landhabitat.  

 

Daar waar de Hultensche leij door het bos loopt is de dichtheid aan amfibieën groot, door 

de lokale geschiktheid van de beek aldaar en de aanwezigheid van watervoerende 

karrensporen langs de beek die ook als voortplantingslocatie dienst doen. Het oostelijk 

deel van de Hultensche leij (globaal vanaf de kruising met de Hultenseweg naar het oosten 

toe) kent een lage stroomsnelheid, weinig tot geen vis, deels beschaduwing in het 

bosgebied, en is ondiep waardoor deze in dit gedeelte geschikt is voor salamanders. Zowel 

de licht beschermde kleine watersalamander, als de zwaar beschermde 

vinpootsalamander (tabel 3) zijn verspreid aangetroffen in de ondiepe traag stromende 

beek. De vinpootsalamander is een zeldzame soort die vrijwel uitsluitend in Brabant en 

Limburg voorkomt en vaak ook in het water overwintert. 

 

In de wijdere omgeving van Tilburg komen veel zwaarder beschermde soorten 

amfibieënsoorten voor, vaak in kleine afgezonderde populaties. Vaak gaat het om 

natuurgebieden met enige ouderdom, natuurkwaliteit en oppervlakte zoals De Regte 

Heide, de Chaamse bossen, vennengebieden of de Loonsche heide. 

 

In de omgeving komen nog twee zwaar beschermde salamandersoorten voor; de 

kamsalamander (in en rond poelen in Schaapsgoor/ Berkenrode nabij Tilburg), en de 

alpenwatersalamander. Deze soorten zijn over het algemeen erg afhankelijk van lokaal 

voortplantingswateren en verspreiden zich moeizaam naar andere gebieden.  
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Ook komt een aantal kikkersoorten voor zoals boomkikkers (op ca. 3 kilometer van het 

plangebied in de Blaak, Tilburg) en poelkikker. Ook deze soorten zijn niet in het plangebied 

aangetroffen. Boomkikker is een soort die erg hoge eisen aan de kwaliteit van zijn 

leefgebied stelt, en deze kwaliteit is grotendeels afwezig in het plangebied.  

 

Ook een mobiele soort als rugstreeppad komt in de buurt van Tilburg (ten Noorden op de 

Loonsche heide) voor, maar er zijn veel barrières (waaronder een kanaal) die zijn 

leefgebied van het plangebied scheiden. De soort is niet aangetroffen in het gebied en 

wordt gezien de aanwezige barrières niet verwacht.  

 

Samenvattend kan worden gesteld dat in het plangebied enkel licht beschermde soorten 

amfibieën voorkomen, en dat niet verwacht wordt dat zwaarder beschermde soorten uit de 

buurt het gebied snel zullen koloniseren. Dat heeft onder andere te maken met:  

 

 de dispersie- snelheid van deze soorten;  

 het ontbreken van heide en moeras;  

 (te) strakke overgangen tussen akker en bos;  

 bos zonder ondergroei en met recreatie;  

 nauwelijks (goed ontwikkelde) verbindingszones met enige breedte (bv. Greppels, 

rietstroken, bosschages, lanen);  

 veel mest-/gifstoffen uit de landbouw en een te intensief landgebruik;  

 droog plangebied met wegzijging waarbij greppels staan droog, beken vallen ook 

soms droog (weinig waterpartijen/voortplantingslocaties);  

 het ontbreken van poelen/ vennen,  genormaliseerde beken;  

 groene terreinen liggen geïsoleerd, het gebied wordt door wegen omsloten die 

barrières vormen voor dispersie van veel soorten.  

 

 

4.2.6 Vissen 

Tijdens uitvoerige bemonsteringen door middel van een schepnet zijn in de Hultensche leij 

en Groote Leij enkel twee niet-beschermde vissoorten aangetroffen; de tiendoornige 

stekelbaars en de driedoornige stekelbaars. Deze zijn vrijwel overal aangetroffen in lage 

dichtheden. Het feit dat in het oostelijk deel van de Hultensche Leij twee 

salamandersoorten aanwezig zijn indiceert dat er weinig vis aanwezig is en de 

stroomsnelheid laag is.  

 

In ’t Wyckermeer is geen enkele vissoort aangetroffen, maar dit kan te maken hebben met 

het feit dat het meer erg groot en diep is en daardoor moeilijk te bemonsteren. Er zijn 

visetende watervogels (futen) gezien die met vis naar boven kwamen in het midden van 

het meer.  

 

Het westelijk deel van de Hultensche leij nabij de samenvoeging met de Groote Leij en de 

Groote leij zelf hebben meer waterdiepte, stroomsnelheid, waterplanten en lijken meer 

potentie voor andere (beek-) vissoorten te hebben. Op sommige plekken is de 

oevervegetatie hier goed ontwikkeld (o.a. nabij de verbindingstunnels onder de A58 door). 

Er is volgens het Waterschap geen (recent) visonderzoek bekend van de 2 beken in het 

plangebied.  
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De Hultensche Leij heeft potenties als meer natuurlijke beek, maar dan zouden de oevers 

verbreed en verflauwd moeten worden, en zou meer water doorgelaten moeten worden. 

Op dit moment is het gedeelte wat door het agrarisch gebied stroomt ondiep, kent een zeer 

soortenarme vegetatie, steile oevers, en kent een rechte loop met lage stroomsnelheid. Bij 

wijzigingen aan dit beeksysteem (meandering, stroomsnelheid, waterdiepte) zal de 

geschiktheid voor amfibieën echter wel sterk achteruit gaan en zullen met name de 

aanwezige salamanders verloren gaan.  

 

Van beken uit de buurt (zoals de Chaamse beek) zijn soorten als riviergrondel, 

rivierdonderpad en bermpje bekend.  

 

4.2.7 Ongewervelden 

In het plangebied is een nest vastgesteld van de beschermde rode bosmier (spec., tabel 

1). Verder zijn tijdens de veldbezoeken enkel niet- beschermde ongewervelden vastgesteld 

waaronder tien (vrij) algemene dagvlindersoorten (waaronder zwartsprietdikkopje en kleine 

vuurvlinder) en een zestal libellen- en juffersoorten. De NDFF meldt verder geen 

waarnemingen van beschermde soorten in het plangebied. Ook watergebonden 

beschermde soorten (zoals de brede geelrandwaterroofkever) worden niet verwacht 

gezien de verspreidingsgegevens. In de Groote Leij  is enkel een niet- beschermde 

waterroofkever aangetroffen.  

 

In natuur- en heidegebieden in de omgeving komen (zwaar) beschermde ongewervelden 

voor zoals heideblauwtje, keizersmantel, veldparelmoervlinder en de gevlekte witsnuitlibel. 

Ook komt het vrij zeldzame bont dikkopje in de buurt voor (Rode lijst soort, omgeving 

Chaam). Veel van deze soorten stellen specifieke eisen aan het leefgebied zoals 

aanwezigheid van vennen of bepaalde waardplanten. Deze voorwaarden ontbreken in het 

plangebied.  

 

4.2.8 Vaatplanten 

Er zijn geen beschermde vaatplanten in het plangebied aangetroffen. Ook de NDFF meldt 

geen beschermde soorten in het gebied. Wel komt volgens de NDFF de gaspeldoorn (een 

Rode Lijst soort) voor in een struweelrand in het centrale deel van het plangebied. In een 

straal van 5 kilometer rond het plangebied komen de volgende (licht en middelmatig) 

beschermde soorten voor: brede wespenorchis, grasklokje, kleine maagdenpalm, 

koningsvaren, kleine zonnedauw, klokjesgentiaan, ronde zonnedauw, wilde gagel (bron: 

Floron). Geen van deze soorten is bij veldbezoeken in 2016 aangetroffen.  

 

Het bosgebied ten noorden van ’t Wyckermeer wordt gekenmerkt door een afwezigheid 

van ondergroei. Langs de bosranden aan de westkant staan voornamelijk algemene 

soorten als braam. De Hultense leij gaat voornamelijk door intensief landbouwgebied en 

wordt gekenmerkt door steile oevers en zeer algemene oeverplanten van vermeste milieus 

zoals riet. De verbindingszone langs de Groote Leij is enigszins ontwikkeld en heeft enige 

breedte waardoor de invloed van de landbouw hier minder is. Hier komt lokaal bijvoorbeeld 

heide voor.  
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Afbeelding 8. Foto 1 toont de strakke overgang van bosschage naar akkerland. Foto 2 toont lelietje der dalen in 
het bosgedeelte. Foto 3 toont vlasbekje, en foto 4 toont wilde kamperfoelie in het bos. Getoonde plantensoorten 
zijn niet specifiek beschermd..  
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5 

5 CONCLUSIE EN VERVOLG 

5.1 Beschermde soorten  

Er zijn voornamelijk licht beschermde soorten van tabel 1 (Flora- en faunawet) aangetroffen 

in het plangebied in de soortgroepen ongewervelden, amfibieën en zoogdieren. Voor deze 

soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer een vrijstelling. 

 

Er komt verspreid over het plangebied een beperkt aantal zwaarder beschermde soorten 

voor. Voor de volgende soortgroepen zijn zwaarder beschermde soorten aangetroffen: 

amfibieen, vleermuizen en vogels. De meeste zwaarder beschermde natuurwaarden 

bevinden zich rond de erven van de ca. 15 woningen in het gebied. Hier bevinden zich 

verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen waarbij het omliggende gebied vaak belangrijk 

is als foerageergebied. Voor vleermuizen zijn bijvoorbeeld vliegroutes belangrijk langs de 

Hultenseweg, Tilburgsebaan en Wyckevoort.  

 

Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn aangetroffen van gewone dwergvleermuis (in 

bebouwing langs de Schoorweg en de Wijkevoort) en rosse vleermuis (in bomen langs de 

Hultenseweg). Daarnaast werden belangrijk foerageergebied en vliegroutes vastgesteld 

van nog vijf andere zwaar beschermde vleermuissoorten (laatvlieger, ruige 

dwergvleermuis, watervleermuis, gewone grootoorvleermuis en franjestaart).  

 

Er zijn territoria aanwezig van vogels met jaarrond beschermde nesten. Het gaat hierbij om 

huismus, steenuil, kerkuil (rond erven) en havik, buizerd en sperwer (in bos). Daarnaast 

zijn territoria aanwezig in het plangebied van vogels van categorie 5 of de Rode lijst. Het 

gaat om patrijs (‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst) en de ‘gevoelige’ soorten boerenzwaluw, 

gele kwikstaart, graspieper, kneu en veldleeuwerik. Daarnaast zijn territoria van ‘Categorie 

5-soorten’ waargenomen waaronder zwarte kraai, spreeuw, pimpelmees, koolmees, kleine 

bonte specht, grote bonte specht, ekster, boomkruiper, boomklever en boerenzwaluw.  

Deze laatste vogelsoorten keren vaak terug naar het nest van het jaar ervoor maar geniet 

geen specifieke beschermingsstatus.  

 

In de Hultensche Leij (ten oosten van de Hultenseweg) komt verspreid de zwaar 

beschermde vinpootsalamander voor.  

 

Afhankelijk van de ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied kunnen knelpunten 

optreden met beschermde soorten van de Flora en faunawet (of de Nieuwe Wet 

Natuurbescherming vanaf 2017). Dit zal nader getoetst moeten worden op het moment dat 

ontwikkelingen helder worden.  
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Concept 

Afhankelijk van de oppervlakte van de ontwikkelingen kan mitigatie of compensatie van 

leefgebied/ verblijfplaatsen van dieren aan de orde zijn. Daarnaast kan het zo zijn dat door 

de kwaliteit van het gebied, en de oppervlakte en cumulatie van de ruimtelijke ontwikkeling 

kwetsbare vogels in het gedrang komen die daardoor een jaarrond beschermde status 

krijgen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor weide- en akkervogelsoorten zoals patrijs, 

veldleeuwerik, graspieper en kneu.  
 

5.2 Aanbevelingen op basis van dit onderzoek 

 Verbeteren robuustheid ecologische verbindingszones langs de twee beken. 

 Verbeteren waterkwaliteit en opheffen normalisatie beken. Hier kleeft in de 

Hultense Leij wel het risico aan dat de beek voor de zwaar beschermde 

vinpootsalamander minder geschikt wordt als bijvoorbeeld de stroomsnelheid of 

waterdiepte toeneemt. Dit zal in afweging meegenomen moeten worden.   

 Oost west verbindingszones aanleggen bijvoorbeeld in de vorm van greppels met 

bossingel erlangs richting oosten/Tilburg De Blaak. 

 Laanbomen Hultenseweg behouden. 

 Bosbehoud; nietsdoen beheer.  

 Aandacht voor geleidelijke brede overgangen van hoog naar laag groen.  

 

5.3 Geldigheid onderzoek 

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de landelijk geldende richtlijnen. Het bevoegd gezag 

(ministerie van Economische Zaken in deze) hanteert de volgende definitie voor de 

geldigheid van onderzoeken naar strikt beschermde soorten (tabel 3 soorten en vogels):  

“ Onderzoeksgegevens mogen maximaal 3 jaar oud zijn in gebieden waar weinig of geen 

ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen zijn opgetreden in de afgelopen drie jaar. In 

gebieden waar dit niet voor geldt, moeten de gegevens recenter zijn.”  

 

Voor onderzoeken waar alleen soorten van tabel 1 en/of 2 van de Flora- en faunawet aan 

de orde zijn, mag worden volstaan met een geldigheid van 5 jaar. Waarbij ook geldt dat er 

in die periode weinig of geen ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen optreden. 

Vanwege wijzigingen in de natuurwetgeving per medio 2017 kan het zijn dat andere 

soorten van belang worden dan waarop dit onderzoek zich heeft gericht of kunnen andere 

geldigheidstermijnen gaan gelden voor onderzoeksgegevens.  
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BEGRIPPENLIJST 

Foerageergebied gebied dat organismen regelmatig gebruiken om zich te voeden 

Gunstige staat van 
instandhouding 

de Gunstige staat van instandhouding van een soort wordt 
aangetoond als: 
• uit gegevens blijkt de soort zich op de locatie kan handhaven. Dit 
geldt ook voor de langere termijn, en  
• het natuurlijk verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of 
binnen afzienbare tijd gaat worden, en 
• er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven 
bestaan om de populaties van die soort op lange termijn in stand te 
houden. 

Habitat Een habitat is de specifieke plaats binnen een biotoop waar een 
organisme zich ophoudt. Doordat de abiotische factoren en biotische 
factoren van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het 
organisme stelt om te kunnen overleven, groeien en zich voortplanten. 
Een synoniem is leefgebied of leefomgeving.   
Een habitat kan bestaan uit meerdere elementen, zoals 
foerageergebied, verblijfplaatsen en vliegroutes. 

Leefgebied zie habitat 

Nestlocatie:  een in gebruik zijnde nestgelegenheid, bijvoorbeeld een 
huismussennest. 

Rode lijst De Rode Lijst bevat een overzicht van soorten die uit Nederland zijn 
verdwenen of dreigen te verdwijnen. Dit wordt bepaald op basis van 
zeldzaamheid en/of negatieve trend. Een vermelding op een Rode 
Lijst geeft dus een indicatie over hoe het een soort vergaat, het is geen 
indicatie over de zeldzaamheid. De lijsten worden periodiek 
vastgesteld door de staatssecretaris van het Ministerie van 
Economische Zaken. In totaal zijn 18 Rode Lijsten aanwezig waarop 
3363 soorten zijn vermeld. Rode lijsten hebben geen juridische status. 
Als een soort op de lijst komt, is deze niet automatisch beschermd. 

Tabel # van de Flora- en 
faunawet  

De beschermde soorten van de Flora- en faunawet zijn onderverdeeld 
in vijf beschermingsniveaus:  
• licht beschermde soorten (tabel 1 van de Flora- en faunawet); 
• middelmatig beschermde soorten (tabel 2 van de Flora- en 
faunawet); 
• zwaar beschermde soorten (tabel 3 van de Flora- en faunawet); 
• vogels; 
• vogels waarvan de nesten het hele jaar zijn beschermd. 

Vaste rust- en 
verblijfplaats  

De plek of het gebied wordt met een zekere mate van bestendigheid  
gebruikt. Er is geen sprake van incidenteel gebruik. De plek of het 
gebied blijft voorzien in alles wat nodig is voor een specifiek  
individueel dier in dat gebied en voor alle exemplaren van de populatie 
ter  
plekke, om succesvol te rusten of voort te planten 

Vogels met jaarrond 
beschermde nesten 

Van een aantal vogelsoorten zijn de nestlocaties het hele jaar door 
beschermd. Ook de functionele leefomgeving is daarbij beschermd. 
Bij aantasting van de nestlocatie en/of de functionele leefomgeving is 
een ontheffing Flora- en faunawet noodzakelijk. , 
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