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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Alphen aan den Rijn is, op initiatief van de provincie Zuidholland en de Natuur en 

Milieufederatie Zuid-Holland, van plan een terrein aan de Zaagmolenweg te Alphen aan den Rijn te 

benutten als tijdelijke natuur. Het terrein wacht op ontwikkeling voor mogelijke bebouwing langs de 

randen van Alphen-stad. 

Dit terrein wordt ook wel bijen- en vlindertuin genoemd en ligt naast terreintjes die een educatieve 

natuurlijke invulling hebben gekregen. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft Regelink Ecologie en 

Landschap gevraagd hiertoe een 0-meting van de aanwezige flora en fauna uit te voeren en enkele 

aanbevelingen te doen voor de inrichting van het terrein. Deze gegevens zijn nodig voor het 

aanvragen van een ontheffing Tijdelijke Natuur of om met de Gedragscode Tijdelijke Natuur te 

kunnen werken. 

1.2 Doel 

Door middel van de 0-meting, waarin het voorkomen van biotopen en plant- en diersoorten wordt 

geïnventariseerd, wordt de biodiversiteit van het plangebied in kaart gebracht. Van de gevonden 

soorten wordt aangegeven hoeveel er voorkomen en in welke mate de soorten beschermd zijn. 

Onderzocht wordt welke soorten in de omgeving bij kunnen dragen aan de vergroting van de 

biodiversiteit in het plangebied, hiertoe wordt ook onderzocht in hoeverre C-2000 en NNN-gebieden 

in de omgeving hieraan kunnen bijdragen. 

In de aanbevelingen voor de inrichting van het plangebied worden op basis van de resultaten enkele 

eenvoudige inrichtings- en/of beheervoorstellen gedaan waarmee binnen het huidige gebruik de 

biodiversiteit in het plangebied vergroot kan worden. 

In overleg met de vlinderwerkgroep van het IVN kan besproken worden hoe zij kunnen bijdragen aan 

het monitoren van onder andere de vlinderstand op het plangebied. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de relevante wet- en regelgeving toegelicht. Hoofdstuk 3 beschrijft werkwijze en 

inspanning, en in hoofdstuk 4 volgt een beschrijving van het plangebied. In hoofdstuk 5 worden de 

resultaten van het veld- en literatuuronderzoek gepresenteerd. Het gebruik als tijdelijke natuur en 

aanbevelingen voor het beheer wordt in hoofdstuk 6 omschreven. Hoofdstuk 7 presenteert de 

conclusies uit het onderzoek en in hoofdstuk 8 is een korte bronnenlijst opgenomen. 
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2. Wet- en regelgeving 

2.1 Wet natuurbescherming 

2.1.1 Algemeen 

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet is de Nederlandse 

implementatie van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, aangevuld met nationale 

bepalingen. De Wet natuurbescherming vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en 

faunawet en de Boswet. De Wet natuurbescherming kent drie pijlers, namelijk: 

• bescherming van Natura 2000-gebieden, 

• bescherming van soorten, 

• bescherming van houtopstanden. 

Daarnaast is er een belangrijke plaats ingeruimd voor de zorgplicht (artikel 1.11). Vanuit deze 

zorgplicht moeten handelingen achterwege blijven waarvan men kan vermoeden zij nadelige 

gevolgen kunnen hebben voor beschermde gebieden of soorten. 

In dit hoofdstuk volgt een eenvoudige weergave van de essentie van de Wet natuurbescherming, 

voor zover deze betrekking heeft op ruimtelijke ontwikkelingen en festiviteiten. Verbodsartikelen 

worden voor de leesbaarheid vereenvoudigd weergegeven. Raadpleeg voor de exacte formulering 

de wetstekst (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-34.html). 

2.1.2 Bescherming Natura 2000-gebieden 

Vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn hebben de lidstaten de verplichting om speciale 

beschermingszones aan te wijzen. Deze speciale beschermingszones heten Natura 2000-gebieden. 

Elk Natura 2000-gebied heeft instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van:  

• leefgebieden voor vogelsoorten, voor zover nodig voor de uitvoering van de Vogelrichtlijn, 

en/of 

• natuurlijke habitats en de habitats van soorten, voor zover nodig voor de uitvoering van de 

Habitatrichtlijn. 

Verboden (volgens artikel 2.7, lid 2) is elke activiteit (in de wet: project of handeling) zowel binnen als 

buiten een Natura 2000-gebied die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen: 

• de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kan 

verslechteren of, 

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

aangewezen. 

De activiteit kan alleen doorgang vinden als Gedeputeerde Staten van de provincie waarin de 

activiteit plaatsvindt een vergunning verlenen. Voor diverse werkzaamheden in nationaal belang 
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(zoals werkzaamheden rond de hoofdspoorwegen) is de minister van Economische Zaken bevoegd 

gezag. 

2.1.3 Bescherming van soorten 

De Wet natuurbescherming kent drie beschermingsregimes: 

• beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn, 

• beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn, 

• beschermingsregime andere soorten. 

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn 

Onder het beschermingsregime Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende 

vogels. Op basis van artikel 3.1 is het verboden om: 

1. opzettelijk vogels te doden of te vangen; 

2. opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en -eieren te vernielen of te beschadigen of 

vogelnesten weg te nemen; 

3. eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben; 

4. opzettelijk vogels te storen. 

Het verbod om vogels opzettelijk te storen geldt niet wanneer dit niet van wezenlijke invloed is op de 

staat van instandhouding van de betreffende soort. Bij werkzaamheden in het broedseizoen kan het 

verlaten van nesten als gevolg van verstoring leiden tot het indirect doden van dieren of het 

aantasten van de functionaliteit van nesten en dus tot een overtreding van artikel 3.1, lid 1 en 2. 

De vogelsoorten die jaar op jaar gebruik maken van hetzelfde nest zijn verdeeld over vier 

categorieën waarvan de nesten een jaarronde bescherming genieten. Ook is er een vijfde categorie 

van vogels waarvan een inventarisatie van de nesten gewenst kan zijn (zieBijlage 3). 

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

Onder het beschermingsregime Habitatrichtlijn vallen 

alle dieren uit: 

• de Habitatrichtlijn, bijlage IV, onderdeel a, 

• het Verdrag van Bern, bijlage II, 

• het Verdrag van Bonn, bijlage I, 

en alle planten uit: 

• de Habitatrichtlijn, bijlage IV, onderdeel b, 

• het Verdrag van Bern, bijlage I. 

Volgend artikel 3.5 is het verboden om, voor zover het soorten betreft uit bovenstaande bijlagen: 
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1. opzettelijk dieren te doden of te vangen; 

2. opzettelijk dieren te verstoren; 

3. opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen; 

4. voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen; 

5. opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te 

snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

In de genoemde bijlagen van de verdragen van Bern en Bonn staan ook diverse vogelsoorten 

genoemd. Dit betekent dat voor deze soorten het (ver)storen ook verboden is wanneer dit geen 

effect heeft op de instandhouding van de betreffende soort. 

Beschermingsregime andere soorten 

Onder het ‘beschermingsregime andere soorten’ vallen een aantal soorten waarvoor er geen 

Europese verplichting ligt tot bescherming. Nederland geeft zo uitvoering aan de algemene 

verplichting van het Biodiversiteitsverdrag om de staat van instandhouding van dier- en 

plantensoorten te beschermen. 

Volgens artikel 3.10. is het verboden om, voor zover het soorten uit deze lijst betreft: 

1. opzettelijk dieren te doden of te vangen; 

2. voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen; 

3. opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te 

snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

Onder dit beschermingsregime vallen ook een groot aantal zeer algemene zoogdieren en amfibieën. 

Een groot deel van deze algemene soorten zijn door de provincies en het ministerie van EZ voor 

ruimtelijke ontwikkelingen vrijgesteld van de Wet natuurbescherming (zie 0).  

Ontheffing en vrijstellingen 

Ontheffingen worden verleend door de Minister van Economische zaken of Gedeputeerde Staten, en 

geven een initiatiefnemer de mogelijkheid om onder voorwaarden de wet te overtreden. Vrijstellingen 

worden gegeven door de Minister van Economische zaken of Provinciale Staten en beschrijven 

handelingen en situaties waarin de wet niet van toepassing is. 

Ontheffing voor het overtreden van de verbodsbepalingen of het verkrijgen van een vrijstelling kan 

alleen wanneer er: 

• geen andere bevredigende oplossing bestaat; 

• geen negatief effect is op de staat van instandhouding van de soort; 

• en er voldaan is aan de in de wet genoemde belangen (artikel 3.3, lid 4b, artikel 3.8, lid 5b 

en artikel 3.10, lid 2). 
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Voor het beschermingsregime overige soorten is het voldoende als er voldaan wordt aan een in de 

wet genoemd belang. 

2.1.4 Bescherming van houtopstanden 

Een houtopstand beslaat een oppervlakte van 10 are of meer, of bestaat uit een rijbeplanting van 

meer dan twintig bomen, gerekend over het totaal aantal rijen. 

Volgens artikel 4.2 vallen buiten de bescherming houtopstanden: 

• houtopstanden binnen door de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom 

houtopstanden; 

• houtopstanden op erven of in tuinen en fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

• naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar en kweekgoed; 

• uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen, beplantingen langs waterwegen en 

eenrijige beplantingen langs landbouwgronden; 

• het dunnen van een houtopstand; 

• uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor de 

productie van houtige biomassa en die: 

o ten minste eens per tien jaar worden geoogst; 

o bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid 

bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door 

onbeplante stroken breder dan twee meter; 

o zijn aangelegd na 1 januari 2013. 

Volgens artikel 4.2 is het verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen zonder daar 

melding van te doen bij Gedeputeerde Staten. Dit geldt niet voor het periodiek vellen van griend- of 

hakhout. Binnen drie jaar moet het gevelde deel weer zijn herplant. 

Vrijstellingen gelden er wanneer het vellen gebeurt middels een goedgekeurde gedragscode of de 

werkzaamheden voortvloeien uit instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden of nodig 

zijn voor aanleg en het onderhoud van brandgangen op natuurterreinen.  

2.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN; voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) bestaat uit 

planologisch beschermde gebieden die zijn aangewezen om ecologische verbindingen te realiseren 

tussen belangrijke natuurgebieden. Deze natuurgebieden en de verbindingen daartussen vormen 

samen een ecologisch netwerk. De wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN mogen niet door 

een ingreep worden aangetast. Alle (mogelijke) effecten van een voorgenomen ingreep moeten 

daarop dan ook worden getoetst. De provincie waarbinnen het plangebied valt geeft invulling aan het 

NNN en is daartoe het bevoegd gezag. Voor meer informatie over het NNN en het toetsingskader zie 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natuurnetwerk-nederland. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natuurnetwerk-nederland
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2.3 Wet dieren 

De Wet natuurbescherming kent geen verbod op het verwonden van dieren. Dit is namelijk al 

verboden in de Wet dieren. Volgens artikel 2.1 van de Wet dieren, eerste lid, is het namelijk 

verboden om: 

• zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel 

toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn 

van het dier te benadelen. 

De Wet dieren kent een ontheffingsmogelijkheid, maar alleen als het belang van het welzijn van 

dieren zich er niet tegen verzet.  Een ontheffing is niet nodig wanneer vaststaat dat het mogelijk 

verwonden van dieren een ‘redelijk doel’ dient, of ‘noodzakelijk’ is. In deze rapportage wordt niet 

getoetst aan de Wet dieren. 
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3. Werkwijze 

De volgende methoden zijn bij het onderzoek gebruikt:  

1. Op 12 juni 2018 werd het terrein aan de Zaagmolenweg te Alphen ad Rijn, door Wim 

Grootendorst bezocht. Hierbij zijn de volgende hulpmiddelen gebruikt: 

• verrekijker, 

• zaklamp, 

• fotocamera. 

2. Bodemopbouw en waterhuishouding is opgezocht en beschreven, inrichting en gebruik is 

nagevraagd, ter plaatse bekeken en beschreven. De bestaande terreinindeling en de 

bestaande vegetatie zijn beschreven. De beschrijvingen van de verschillende biotopen 

worden met fotomateriaal ondersteund. De ligging van het plangebied ten opzichte van 

N2000 en NNN gebieden is in kaart gebracht. 

  

3. De aanwezige flora is in kaart gebracht door middel van het onderzoeken van vier PQ’s. Een 

PQ (permanent kwadraat) is een rechthoekige plot die vastgelegd wordt met als doel op 

verschillende tijden op dezelfde locatie de plantengroei te inventariseren. Drie PQ’s zijn 

verspreid in het grasland uitgezet en éen in de oevervegetatie van de aangrenzende sloot. 

De locatie van deze PQ’s is vastgelegd door op tekening aan te geven waar de PQ’s 

uitgezet zijn. Hiermee kan het onderzoek op deze locatie later herhaald worden. Deze PQ’s 

zijn vervolgens via de Tansley-methode in kaart gebracht. 

4. Inventarisatiegegevens van het IVN zijn opgevraagd en gekoppeld aan eigen 

onderzoeksgegevens. 

5. Door middel van literatuuronderzoek is onderzocht welke (beschermde) soorten in het 

plangebied en de ruime omgeving van het plangebied voorkomen. De Nationale Databank 

Flora en Fauna is geraadpleegd voor gegevens van waarnemingen op gebied van alle 

soorten. 

6. Op grond van specifiek soortgericht onderzoek op basis van de onder punt 4 en 5 verkregen 

informatie en expert judgement van de bevindingen ter plaatse wordt alle in het plangebied 

(potentieel) aanwezige fauna met bijbehorende functies in kaart gebracht 
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4. Omschrijving plangebied 

4.1 Ligging 

De bijen-en vlindertuin betreft een perceel grasland van ongeveer 6000 m2 wat al enkele jaren wordt 

beheerd door de vlinderwerkgroep van het IVN, schoolgroepen en de gemeente Alphen aan den 

Rijn. Het perceel ligt tussen de Gnephoek en de Zaagmolenweg. De begrenzing van het plangebied 

is op de titelpagina met rood aangegeven. 

De bijen en vlindertuin wordt aan de zuidzijde begrensd door een droogvallende greppel en een 

ruige bosschage, aan de westzijde door een sloot met rietbegroeide oevers, aan de noordzijde door 

een verharde weg en aan de oostzijde door twee natuurlijke ingerichte percelen met een variatie aan 

bomen, heesters en kruiden met een educatief karakter. 

 

4.2 Beschrijving 

Het plangebied bestaat uit een vlak veld met midden achterop het terrein een kleine heuvel van 

ongeveer 1,5 meter boven maaiveld.  

De bodem bestaat uit rivierklei, zand, en mogelijk veen met een zware tussenlaag of ondergrond en 

is afgedekt met 0,5 meter opgebracht humeus zand.  

Het grondwater heeft een gemiddeld hoogste grondwaterstand van <90 cm. en een gemiddeld 

laagste grondwaterstand van >170cm. 

Het plangebied is begroeid met een ruige kruidenvegetatie, een jonge aangeplante houtwal en er 

staat een insectenhotel in de houtwal. Door de ruige begroeiing loopt een onverhard wandelspoor. 
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4.3 Aanwezige ecotopen 

Binnen het plangebied zijn de volgende ecotopen aanwezig (zie ook Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden.): 

• droog, extensief beheerd grasland; 

• lage, opgaande begroeiing, bestaande uit brem (Cytisus scoparius), buddleja (Buddleja 

davidii), els (Alnus glutinosa), gelderse roos (Viburnum opulus), hulst (Ilex aquifolium), 

hollandse linde (Tilia vulgaris.), kornoelje (Cornus spec.), krentenboompje (Amelanchier 

lamarckii), liguster (Ligustrum vulgare), roos (Rosa spec). schietwilg (Salix alba), tamme 

kastanje (Castanea sativa) walnoot (juglans regia) en zomereik (Quercus robur). 

• Een insectenhotel 

 

Figuur 1: Insectenhotel 
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4.4 Ligging PQ’s in het plangebied 

 

Figuur 1: Ligging PQ’s in plangebied 

Verdeeld over het plangebied zijn 4 PQ’s (Permanente Kwadraten) van 3 x 3 meter uitgezet, zoals 

aangegeven in Figuur 3. Deze PQ’s zijn zo gekozen dat ze een representatief beeld van het hele 

plangebied geven. 

PQ1 ligt midden in het plangebied en representeert het vlakke deel met ruig gras. 

PQ2 ligt op de noordhelling van de heuvel op de achterzijde van het plangebied. 

PQ3 ligt tegen de aangeplante houtwal.  

PQ4 ligt tegen de rietoever van de sloot aan de westzijde. 

Voor het uitzetten van de PQ’s is uitgegaan van de zijkant van de betonplaten, deze lijn is recht 

doorgetrokken en op 32 meter vanaf de betonplaten is een haakse lijn uitgezet. 

De cijfers in de tekening zijn de afstanden vanaf de basislijnen aangegeven in meters.  
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5. Resultaten  

5.1 Beschermde gebieden (Natura 2000 en NNN) 

Het Natura 2000-gebied dat het dichtste bij het plangebied ligt is ‘Nieuwkoopse plassen & de Haeck’. 

Dit gebied ligt op een afstand van meer dan 7,6 km van het plangebied. 

Aanwezige biotopen in het plangebied en in de Nieuwkoopse plassen & de Haeck verschillen zoveel 

dat een bijdrage aan het verhogen aan de biodiversiteit niet aannemelijk is. 

Het plangebied ligt op 2 tot 5 km afstand van het NNN wat hier vooral bestaat uit ruige bermen en 

oeverlanden.  

Aanwezige biotopen in de ruige bermen en in het plangebied vertonen overeenkomsten waardoor 

over en weer een bijdrage aan verhoging van de biodiversiteit mogelijk is. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Ligging plangebied t.o.v. N2000 en NNN  
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5.2 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn 

Vogelsoorten met vaste rust- en/of verblijfplaatsen (categorie 1-4) zijn niet binnen het plangebied 

aangetroffen of te verwachten.  

Binnen het plangebied zijn de afgelopen 5 jaar zangvogels aangetroffen die in tuinen en stedelijk 

gebied broeden (zoals merel (Turdus merula) en winterkoning (Troglodytes troglodytes)). 

Ook kunnen binnen het plangebied zangvogels aanwezig zijn die in agrarisch gebied broeden, zoals 

ringmus(Passer montanus) en witte kwikstaart (Motacilla alba). 

De aanwezigheid van vogels zoals genoemd in de verdragen van Bonn en Bern kan niet worden 

uitgesloten. Deze soorten vallen zowel onder het beschermingsregime Vogelrichtlijn als het 

beschermingsregime Habitatrichtlijn. Voor deze soorten geldt dat ze niet opzettelijk mogen worden 

verstoord, ongeacht hun staat van instandhouding. 

5.3 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

De omschrijving van alle soorten die binnen dit beschermingsregime vallen zijn weergegeven 

in bijlage 6. Hieronder worden alleen de voor dit rapport nuttige passages weergegeven. 

5.3.1 Planten 

5.3.2 Zoogdieren 

Vleermuizen 

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor een aantal soorten vleermuizen. Op grond van 

de geringe omvang van het plangebied is de kans klein dat het een essentieel foerageergebied 

betreft. Lijnvormige elementen zijn niet aanwezig, waarmee vliegroutes van vleermuizen kunnen 

worden uitgesloten.  

In het plangebied kunnen de volgende soorten worden verwacht: gewone dwergvleermuis 

(Pipistrelllus pipistrellus), ruige dwergvleermuis (Pipistrelllus nathusii), kleine dwergvleermuis 

(Pipistrellus pygmaeus), rosse vleermuis (Nyctalus noctula), bosvleermuis (Nyctalus leisleri), 

laatvlieger (Eptesicus serotinus), tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus), gewone 

grootoorvleermuis (Plecotus auritus), grijze grootoorvleermuis (Plecotus austriacus), franjestaart 

(Myotis nattereri) en baardvleermuis (Myotis mystacinus)  

In Tabel 1 is weergegeven welke functies van bovengenoemde soorten mogelijk voorkomen. 
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Tabel 1. De potentieel voorkomende soorten vleermuizen en functies. 
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gewone dwergvleermuis      X 

ruige dwergvleermuis      X 

kleine dwergvleermuis      X 

rosse vleermuis      X 

bosvleermuis      X 

laatvlieger      X 

tweekleurige vleermuis      X 

gewone grootoorvleermuis      X 

grijze grootoorvleermuis      X 

franjestaart      X 

baardvleermuis      X 

 

5.3.3 Reptielen 

5.3.4 Amfibieën 

In het plangebied is geen open water aanwezig. Het plangebied is dan ook niet geschikt voor de 

voortplanting van amfibieën. Grenzend aan het plangebied ligt een sloot met een diepte van meer 

van 50 cm.en zijn waarschijnlijk vissen aanwezig. De aanwezigheid van overwinterende amfibieën 

die onder dit beschermingsregime vallen, met uitzondering van de rugstrreeppad (Bufo calamita) kan 

daarom redelijkerwijs worden uitgesloten. 

In de directe omgeving van het plangebied ligt wel een ondiepe poel die mogelijk als 

voortplantingswater van de rugstreeppad kan dienen. In het plangebied zijn weinig zandige stukjes 

die als leefgebied van de rugstreeppad kunnen dienen. Van de afgelopen 5 jaar is 1 waarneming in, 

of in de nabijheid van het plangebied van de rugstreeppad bekend. 

5.3.5 Vissen 

5.3.6 Vlinders en libellen 

In het plangebied komen geen voedselarme wateren of vegetaties voor die geschikt zijn als 

leefgebied voor onder dit beschermingsregime vallende libellen en dagvlinders. De aanwezigheid 

van onder dit beschermingsregime vallende libellen en vlinders kan daarom redelijkerwijs worden 

uitgesloten. 
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5.3.7 Overige ongewervelden 

5.4 Beschermingsregime andere soorten 

5.4.1 Planten 

5.4.2 Zoogdieren 

5.4.3 Vissen 

5.4.4 Reptielen 

5.4.5 Amfibieën 

In het plangebied is geen open water aanwezig. Het plangebied is dan ook niet geschikt voor de 

voortplanting van amfibieën.  

De kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris), gewone pad (Bufo bufo), bruine kikker (Rana 

temporaria), bastaardkikker (Pelophylax kl. esculentus) en meerkikker zijn door de provincies voor 

ruimtelijke ingrepen vrijgesteld van de Wet natuurbescherming. 

5.4.6 Dagvlinders en libellen 

In het plangebied komen geen voedselarme wateren of vegetaties voor die geschikt zijn als 

leefgebied voor onder dit beschermingsregime vallende libellen en dagvlinders. De aanwezigheid 

van onder dit beschermingsregime vallende libellen en dagvlinders kan daarom redelijkerwijs worden 

uitgesloten. 

5.4.7 Overige ongewervelden 

Het plangebied bevindt zich buiten het bekende verspreidingsgebied van de Europese rivierkreeft 

(Astacus astacus) en het vliegend hert (Lucanus cervus). 

5.5 Inventarisatie resultaten 

5.5.1 Vogels 

In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek de volgende vogels overvliegend waargenomen : 

ooievaar (Ciconia ciconia), tuinfluiter (Sylvia borin), koolmees (Parus major), halsbandparkiet 

(Psittacula krameri) en houtduif (Columba palumbus) 

5.5.2 Planten 

In bijlage 1 is een lijst opgenomen van aangetroffen planten onderverdeeld in een totaallijst en de 

PQ’s 1 t/m 4 

5.5.3 Zoogdieren 

Tijdens het veldbezoek zijn geen zoogdieren waargenomen. 

5.5.4 Reptielen 

Tijdens het veldbezoek zijn geen reptielen waargenomen. 



 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. | 0-meting Tijdelijke natuur Zaagmolenweg Alphen 
ad Rijn | RA18240-01 

19 

 

5.5.5 Amfibieën 

Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen 

5.5.6 Vissen 

In het plangebied is geen open water aanwezig waardoor de aanwezigheid van vissen uitgesloten is. 

5.5.7 Vlinders 

In bijlage 2 is een lijst opgenomen met door het IVN waargenomen soorten dagvlinders en 

nachtvlinders 

5.5.8 Overige insecten 

Tijdens het veldbezoek zijn bij het insectenhotel geen insecten waargenomen. 

In het plangebied zijn waargenomen: oeverlibel (Orthetrum cancellatum), variabele waterjuffer 

(Coenagrion pulchellum), grote groene sabelsprinkhaan (Tettigonia viridissima), akkerhommel 

(Bombus pascuorum) en steenhommel (Bombus lapidarius). 
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6. Gebruik als tijdelijke natuur en 

aanbevelingen voor het beheer  

6.1 Huidig gebruik 

Het gebruik als tijdelijke natuur bestaat voornamelijk uit het zich spontaan laten ontwikkelen van 

vegetatie en zich daar thuis voelend dierenleven. Enig beheer is uiteraard wel gewenst om verruiging 

en daarmee verarming van biologische rijkdom te voorkomen. Het huidige beheer richt zich op 

beleefbaarheid door het publiek, educatieve activiteiten voor basisscholen en ruimte voor het 

ontwikkelen van een rijkere insectenpopulatie door het inzaaien van bloemen en aanplanten van 

bloem- en besdragende heesters. Het huidige beheer bestaat voornamelijk uit het jaarlijks 

terugkerende slootonderhoud aan de westzijde waarbij ook de oever gemaaid wordt, het aanplanten 

van bomen en struiken in de houtwal aan de oostzijde en het zaaien van kruiden die voedsel 

verschaffen aan bijen en vlinders. 

6.2 Aanbevelingen voor het beheer 

Het terrein is al redelijk ingericht voor de verdere ontwikkeling van de huidige natuurwaarden. Drie 

knelpunten zijn: 

1. De dreigende verruiging door riet en braam van oever en grasland? 

Het beheer van het terrein dient gericht te zijn op het tegengaan van verruiging, het 

realiseren van meer verscheidenheid  in hoogte en dichtheid van de vegetatie en het 

mogelijk maken van beleving van het veld door publiek. Door dit beheer ontstaat een 

gevarieerder en bloemrijker vegetatie die kansen creëert voor nieuw te vestigen flora en 

uitbreiding van soorten en aantallen insecten in zijn algemeenheid.  

Concreet kan dit betekenen dat een pad langs de rietkraag wordt gemaaid teneinde de 

rietkraag niet te ver uit te laten breiden en beheer van de sloot mogelijk te maken. De 

rietkraag zelf kan in delen worden gemaaid waarbij jaarlijks 40% van de rietkraag blijft staan. 

Het veld dient twee maal per jaar gemaaid te worden om te voorkomen dat het terrein 

volgroeid met braam. Het maaisel dient te worden afgevoerd. Elke maaibeurt moet ongeveer 

40% van de oppervlakte verspreid over het gehele veld ongemaaid blijven voor zaadzetting 

van de planten en rust-en schuilgelegenheid voor de dieren. Als het door het terrein 

slingerende wandelpad (wat niet over de in deze rapportage beschreven  PQ’s loopt) vrij 

breed elke maaibeurt wordt mee gemaaid ontstaat een gevarieerd eindbeeld met variatie in 

begroeiing, luwe en zon beschenen hoekjes en ruigere dichte delen. 

2. Het verstikken van de jonge aanplant in de houtwal door hoge grassoorten en braam. 

In de zomer, na het broedseizoen, dient de jonge aanplant een- of tweemalig vrijgezet te 

worden van verstikkende begroeiing. Dit kan door het met de zeis of bosmaaier maaien van 

grassen en kruiden en het wegknippen of afsteken van bramen. 
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3. Het ontbreken van een overgangszone (bijvoorbeeld een flauw talud) op de grens van 

water en land  

Een betere uitgangssituatie kan gecreëerd worden door de greppel aan de zuidzijde iets te verdiepen 

zodat er in de zomer nog een klein beetje water in staat en de oever naar het noorden toe heel flauw 

op te laten lopen waardoor een grotere drasse zone ontstaat met kleine poeltjes waarin natte 

vegetatie zich kan ontwikkelen en waar insecten die gebaat zijn bij een vochtige bodem meer kans 

krijgen. Ook de rugstreeppad zou hiervan kunnen profiteren als er ondiepe natte plekken aangelegd 

worden. 

 

 

Uitbreiding van de biodiversiteit kan verder ondersteund worden door het inzaaien van eenjarigen. 

Hierbij gaat de voorkeur uit naar drachtplanten voor bijen. 

Langs de randen van het slingerende wandelpad kunnen ook soorten ingezaaid worden die door het 

publiek geplukt mogen worden waarmee de publieksbeleving verhoogd wordt.Het IVN kan gevraagd 

worden de inventarisatie van vlinders en libellen voort te zetten en uit te breiden met tellingen 

waardoor per jaar een overzicht verkregen wordt van in het plangebied voorkomende soorten 

vlinders en libellen. 

Het IVN kan ook gevraagd worden te gaan inventariseren op andere soortgroepen opdat de 

ontwikkeling van het terrein gevolgd kan worden. 
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7. Mogelijke effecten  

7.1 Beschermde gebieden (Natura 2000 en NNN) 

Het Natura 2000-gebied dat het dichtste bij het plangebied ligt is ‘Nieuwkoopse plassen &de Haeck’. 

Dit gebied ligt op een afstand van meer dan 7,6 km van het plangebied. 

Door menselijke invloeden in het tussenliggende gebied als gevolg van de aanwezigheid van 

stedelijk gebied en grote wegen en door het verschil in terreinomstandigheden zijn positieve dan wel 

negatieve effecten over en weer uitgesloten.  

De ingreep vindt niet plaats binnen het NNN. Uitbreiding van het biotoop die reeds voorkomt in 

nabijgelegen NNN gebieden kan resulteren in vergroting van biodiversiteit op gebied van flora en 

insecten. De verwachte ontwikkeling van het plangebied sluit aan bij de bestaande berm- en 

oevervegetaties in de nabijgelegen NNN gebieden. 

7.2 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn 

Binnen het plangebied zijn geen jaarrond beschermde nesten van vogelsoorten met vaste rust- en/of 

verblijfplaatsen te verwachten.  

Voor te verwachten soorten uit categorie 5 zijn in de directe nabijheid van het plangebied voldoende 

alternatieve nestmogelijkheden voor handen. 

Als de aangeplante heesters en bomen uitgroeien is een toename van broedgevallen van vogels uit 

de categorie 5 zeer waarschijnlijk. 

7.3 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

7.3.1 Zoogdieren 

Vleermuizen 

Uit de resultaten blijkt dat er alleen foerageergebied voor vleermuizen aanwezig is. Gebruik van het 

plangebied als tijdelijke natuur zal zeer waarschijnlijk niet lijden tot andere functies voor vleermuizen 

of het wegvallen van de bestaande functie.. 

Overige zoogdieren 

Uit de resultaten blijkt dat de aanwezigheid van soorten uit deze groep redelijkerwijs kan worden 

uitgesloten en dat vestiging van deze soorten niet te verwachten is.  

7.4 Amfibieën 

De rugstreeppad is in de nabijheid van het plangebied aangetroffen. Met de voorstellen tot het 

beheer is het mogelijk dat de rugstreeppad in aantal zal toenemen en in het plangebied gaat 

voorkomen. 
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7.4.1 Overige soortgroepen 

Uit de resultaten blijkt dat de aanwezigheid van onder dit beschermingsregime vallende beschermde 

soorten uit de soortgroepen planten, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en overige 

ongewervelden redelijkerwijs kan worden uitgesloten. Bij verdere ontwikkeling van de vegetatie is het 

in de toekomst voorkomen van onder dit beschermingsregime vallende beschermde soorten uit de 

soortgroepen planten, dagvlinders en libellen wel mogelijk.  

7.5 Beschermingsregime andere soorten 

7.5.1 Zoogdieren 

Uit de resultaten blijkt dat de aanwezigheid van zoogdieren redelijkerwijs kan worden uitgesloten of 

dat zij voor ruimtelijke ingrepen zijn vrijgesteld van de Wet natuurbescherming. 

7.5.2 Overige soortgroepen 

Uit de resultaten blijkt dat de aanwezigheid van onder dit beschermingsregime vallende beschermde 

soorten uit de soortgroepen, reptielen, vissen, redelijkerwijs kan worden uitgesloten of dat zij voor 

ruimtelijke ingrepen zijn vrijgesteld van de Wet natuurbescherming. Voor de groepen planten, 

amfibieën dagvlinders libellen en overige ongewervelden geldt dat door het natuurlijk beheer van het 

plangebied een toename van het aantal soorten te verwachten is. 

.  
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8.3 Inventarisatiegegevens, 

IVN Alphen aan den Rijn; de heer Geeve 

 

Bijlage 1. Flora inventarisatie  
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Akkerkers Rorippa sylvestris x x z

Biezenknoppen Juncus conglomeratus x

Biggenkruid Hypochaeris radicata x

Bijenkorfje Prunella vulgaris x

boterbloem, blaartrekkende Ranunculus sceleratus x

boterbloem, scherpe Ranunculus acris x x f x f

Braam, gewone Rubus fruticosus x x a x f x o

Brandnetel, grote Urtica dioica x x f x f x a

Distel, akker- Cirsium arvense x x a x a x z

Distel, speer- Cirsium vulgare x x z

Duizendblad Achillea millefolium x

Engels raaigras Lolium perenne x 1

Fijnstraal, zomer- Erigeron annuus x

Fluitenkruid Anthriscus sylvestris x

Ganzevoet, rode Chenopodium rubrum x x

Heermoes Equisetum arvense x x cd x cd x f

Helmkruid, knopig Scrophularia nodosa x

Herderstasje Capsella bursa-pastoris x

Hertshooi, st. Janskruid Hypericum perforatum x

Hoefblad, klein Tussilago farfara x x a

Hondsdraf Glechoma hederacea x

Honingklaver, witte Melilotus albus x

Hoornbloem Cerastiun vulgare x

Hopklaver Medicago lupulina x x f

Jacobs Kruiskruid Senecio jacobaea x

Kaasjeskruid, groot Malva sylvestris x

Kaasjeskruid, vijfdelig Malva alcea x x o x o

Kattenstaart Lythrum salicaria x x f

Klaproos Papaver rhoeas x

Klaver rode Trifolium pratense x

Klaver witte Trifolium repens x
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Leverkruid Eupatorium cannabinum x

Lis. Gele Iris pseudoacorus x

Lisdodde Typha latifolia x

Look zonder Look Alliaria petiolata x x z

Margriet Leucanthemum vulgare x x z

Mattenbies Schoenoplectus lacustris x

Melkdistel, akker- Sonchus arvestris x

Ooievaarsbek, fijne Geranium colombinum x x o

Paardebloem Taraxacum officinale x

Ratelaar, grote Rhinantus angustifolius x

Riet Phragmites australis x x f x cd

Robertskruid Geranium robertianum x

Silene, blaas- Silene vulgaris x x z

Slangenkruid Echium vulgare x x z

Smeerwortel, gewone Symphytum officinale x x z

Teunisbloem, grote Oenothera erythrosepala x x o

Toorts, zwarte Verbascum nigrum x

Valeriaan Valeriana officinalis x

Vetkruid, roze Sedum spurium x

Vergeet-mij-nietje, akker- Myosotis arvensis x x z

Walstro, moeras Galium  palustre x x f

Weegbree, brede Plantago major major x

Weegbree, smalle Plantago lanceolata x

Wikke, Heggen- Vicia sepium x

Wikke, ringel- Vicia hirsuta x x o

Wikke, vogel- Vicia cracca x x f

Wilgenroosje Chamerion angustifolium x x z

Winde, akker- Convolvulus arvensis x x z x o

Winde, haag- Calystegia sepium x x o

Witbol, gestreepte Holcus lanatus x x

Zandhaver Leymus arenarius x x

Zegge, oever- Carex riparia x

Zilverschoon Potentilla anserina x x a

zuring, ridder- Rumex obtusifolius x x f x o

Zuring, water- Rumex hydrolapathum x
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Bijlage 2.  Inventarisatiegegevens IVN 

Vlinders Gnephoek 

 

dagvlinders (geen tellingen uitgevoerd) 

 
argusvlinder     lasiommata megera 

atalanta     vanessa atalanta 

bont zandoogje    pararge aegeria 

bruin zandoogje    manioala jurtina 

citroenvlinder     gonepteryx rhamni 

dagpauwoog     aglias io 

distelvlinder     vanessa cardui 

boomblauwtje     celastrina argiolis 

bruin blauwtje     aricia agestis 

gele luzernevlinder    colias hyale 

groot koolwitje    pieris brassicae 

icarusblauwtje     polyommatus icarus 

klein koolwitje    pieris rapae 
klein geaderd witje    pieris napi 

kleine vos     aglias urticae 

kleine vuurvlinder    lycaena phlaeas 

landkaartje     araschnia levana 

 

 

nachtvlinders (alleen dagwaarnemingen) 

 
gamma-uil     autographa gamma 

gerande spanner    lomaspilis marginata 

gewone grasmot    chrysoteuchia culmella 

huismoeder     noctua pronuba     

klaverspanner     chiasmia clathrata 

lieveling     timandra comea 

st jacobsvlinder    tyria jacobaeae 

st jansvlinder     zygaena filipendulae 

vierbandspanner    xanthorhoe spadiceara 

zilverstreepgrasmot    crambus pascuella    

 

 

 

spinnen (incidentele waarneming) 

 
tijger- cq wespspin     argiope bruennichi    
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Bijlage 3. Fotoimpressie 

 

Foto 1 overzicht plangebied vanaf Zaagmolenweg 
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Foto 5 PQ1 

 

Foto 6 PQ2 en rietkraag 
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Bijlage 4. Vogelsoorten met jaarrond 

beschermde nesten 

Het Ministerie van LNV (nu: EZ) heeft in augustus 2009 de lijst met vogelsoorten waarvan de nesten 

het hele jaar door beschermd zijn aangepast. Met ingang van 26 augustus 2009 geldt een jaarronde 

bescherming van nestplaatsen van de soorten van categorie 1-4. Voor de soorten van categorie 5  is 

een inventarisatie gewenst. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Categorie 

steenuil Athene noctua 1 

gierzwaluw Apus apus 2 

huismus Passer domesticus 2 

roek Corvus frugilegus 2 

grote gele kwikstaart Motacilla cinerea 3 

kerkuil Tyto alba 3 

oehoe Bubo bubo 3 

ooievaar Ciconia ciconia 3 

slechtvalk Falco peregrinus 3 

boomvalk Falco subbuteo 4 

buizerd Buteo buteo 4 

havik Accipiter gentilis 4 

ransuil Asio otus 4 

sperwer Accipiter nisus 4 

wespendief Pernis apivorus 4 

zwarte wouw Milvus migrans 4 

blauwe reiger Ardea cinerea 5 

boerenzwaluw Hirundo rustica 5 

bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca 5 

boomklever Sitta europaea 5 

boomkruiper Certhia brachydactyla 5 

bosuil Strix aluco 5 

brilduiker Bucephala clangula 5 

draaihals Jynx torquilla 5 

eidereend Somateria mollissima 5 

ekster Pica pica 5 

gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus 5 

glanskop Parus palustris 5 

grauwe vliegenvanger Muscicapa striata 5 

groene specht Picus viridis 5 

grote bonte specht Dendrocopos major 5 

hop Upupa epops 5 

huiszwaluw Delichon urbicum 5 

ijsvogel Alcedo atthis 5 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Categorie 

kleine bonte specht Dendrocopos minor 5 

kleine vliegenvanger Ficedula parva 5 

koolmees Parus major 5 

kortsnavelboomkruiper Certhia familiaris macrodactyla 5 

oeverzwaluw Riparia riparia 5 

pimpelmees Parus caeruleus 5 

raaf Corvus corax 5 

ruigpootuil Aegolius funereus 5 

spreeuw Sturnus vulgaris 5 

tapuit Oenanthe oenanthe 5 

torenvalk Falco tinnunculus 5 

zeearend Haliaeetus albicilla 5 

zwarte kraai Corvus corone 5 

zwarte mees Periparus ater 5 

zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros 5 

zwarte specht Dryocopus martius 5 
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Bijlage 5. Vrijstelling per provincie 

De volgende soorten zijn voor ruimtelijke ingrepen voor alle provincies vrijgesteld:  

Amfibieën 

• bruine kikker (Rana temporaria) 

• gewone pad (Bufo bufo) 

• kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris) 

• meerkikker (Rana ridibunda) 

• middelste groene kikker/bastaardkikker (Pelophylax kl. esculentus) 

Zoogdieren 

• bosmuis (Apodemus sylvaticus) 

• egel (Erinaceus europeus) 

• haas (Lepus europeus) 

• huisspitsmuis (Crocidura russula) 

• ondergrondse woelmuis (Pitymys subterraneus) 

• ree (Capreolus capreolus) 

• tweekleurige bosspitsmuis (Sorex coronatus) 

• woelrat (Arvicola terrestris) 

De volgende zoogdieren zijn in de provincies Drenthe, Noord-Brabant en Noord-Holland niet 

vrijgesteld van de Wet natuurbescherming. 

• bunzing (Mustela putorius) 

• hermelijn (Mustela erminea) 

• wezel (Mustela nivalis) 

De volgende zoogdieren zijn in de provincie Friesland niet vrijgesteld van de Wet 

natuurbescherming: 

• vos (Vulpes vulpes) 

• konijn (Oryctolagus cuniculus) 

Alle hierboven genoemde amfibieën- en zoogdiersoorten zijn vrijgesteld voor gebieden waar het 

ministerie van EZ bevoegd gezag voor is. 
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De volgende soorten zijn in Limburg alleen in vaste perioden vrijgesteld: 

• hazelworm (Anguis fragilis): 1 juli t/m 30 september 

• levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) 15 augustus t/m 15 oktober 

• eekhoorn (Sciurus vulgaris) 1 maart t/m 30 april en 1 juli t/m 30 november 

• steenmarter (Martes foina) 15 augustus t/m 28/29 februari 

Bijlage 6; Beschermingsregime soorten 

Habitatrichtlijn en beschermingsregime 

andere soorten 

8.3.1 Planten 

Liggende raket (Sisymbrium supinum) en zomerschroeforchis (Spiranthes aestivalis) zijn verdwenen 

uit Nederland. Kleine vlotvaren (Salvinia natans) komt van nature in Nederland niet voor. Alle recente 

meldingen zijn terug te voeren op weggegooide aquariumplanten. Geel schorpioenmos 

(Hamatocaulis vernicosus) is een soort  van kalkarme, ijzerrijke moerassen, en tonghaarmuts 

(Orthotrichum rogeri) komt vooral voor in jonge wilgenbossen en in jonge aanplant van zomereik.  

Drijvende waterweegbree (Luronium natans) is een soort van helder, voedselarm tot matig 

voedselrijk, zwak zuur water en kruipend moerasscherm (Apium repens) is een soort van zwak zure 

veen- of kleibodems, die ’s winters ondiep overstroomd worden. Groenknolorchis (Liparis loeselii) 

tenslotte is een soort van natte duinvalleien en trilvenen. Gezien de biotopen in het plangebied kan 

de aanwezigheid van al deze soorten redelijkerwijs worden uitgesloten. 

8.3.2 Zoogdieren 

Vleermuizen 

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor een aantal soorten vleermuizen. Op grond van 

de geringe omvang van het plangebied is de kans klein dat het een essentieel foerageergebied 

betreft. Lijnvormige elementen zijn niet aanwezig, waarmee vliegroutes van vleermuizen kunnen 

worden uitgesloten.  

In het plangebied kunnen de volgende soorten worden verwacht: gewone dwergvleermuis 

(Pipistrelllus pipistrellus), ruige dwergvleermuis (Pipistrelllus nathusii), kleine dwergvleermuis 

(Pipistrellus pygmaeus), rosse vleermuis (Nyctalus noctula), bosvleermuis (Nyctalus leisleri), 

laatvlieger (Eptesicus serotinus), tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus), gewone 

grootoorvleermuis (Plecotus auritus), grijze grootoorvleermuis (Plecotus austriacus), franjestaart 

(Myotis nattereri) en baardvleermuis (Myotis mystacinus)  

In Tabel 1 is weergegeven welke functies van bovengenoemde soorten mogelijk voorkomen. 
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Tabel 2. De potentieel voorkomende soorten vleermuizen en functies. 
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gewone dwergvleermuis       

ruige dwergvleermuis       

kleine dwergvleermuis       

rosse vleermuis       

bosvleermuis       

laatvlieger       

tweekleurige vleermuis       

gewone grootoorvleermuis       

grijze grootoorvleermuis       

franjestaart       

baardvleermuis       

 

Bever en otter 

In het plangebied zijn geen sporen van otter (Lutra lutra) of bever (Castor fiber) aangetroffen. De 

biotoop is niet geschikt voor otter of bever. De aanwezigheid van beide soorten kan hiermee 

redelijkerwijs worden uitgesloten. 

Hamster, hazelmuis en noordse woelmuis 

Het verspreidingsgebied van hamster (Cricetus cricetus) en hazelmuis (Muscardinus avellanarius) is 

beperkt tot Zuid-Limburg. Voor de noordse woelmuis (Microtus oeconomus) geldt dat deze soort een 

zeer natte, kruidenrijke vegetatie behoeft. De biotoop in het plangebied is te droog voor de noordse 

woelmuis. Derhalve kan worden gesteld dat binnen het plangebied geen van de genoemde soorten 

voorkomen. 

Overige zoogdieren  

De overige onder de Habitatrichtlijn vallende in Nederland voorkomende zoogdieren betreffen of 

zeezoogdieren of slechts zelden in Limburgse bossen waargenomen soorten (wilde kat (Felis 

silvestris) en lynx (Lynx lynx) en de in Nederland slechts zwervend aangetroffen wolf (Canis lupus)). 

Derhalve kan worden gesteld dat binnen het plangebied geen onder dit beschermingsregime 

vallende overige zoogdieren voorkomen. 

8.3.3 Reptielen 

Het plangebied ligt ver buiten het bekende verspreidingsgebied van muurhagedis (Lacerta muralis),  

en gladde slang (Coronella austriaca) en voldoet niet aan de biotoopeisen van zandhagedis (Lacerta 



 

38 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. | 0-meting Tijdelijke natuur Zaagmolenweg Alphen 
ad Rijn | RA18240-01 

 

agilis) (schrale halfopen vegetatie met kleine open zandplekjes). Derhalve kan worden gesteld dat 

binnen het plangebied geen onder dit beschermingsregime vallende reptielen voorkomen. 

8.3.4 Amfibieën 

In het plangebied is geen open water aanwezig. Het plangebied is dan ook niet geschikt voor de 

voortplanting van amfibieën. Grenzend aan het plangebied ligt een sloot met een diepte van meer 

van 50 cm.en zijn waarschijnlijk vissen aanwezig. De aanwezigheid van overwinterende amfibieën 

die onder dit beschermingsregime vallen, met uitzondering van de rugstrreeppad (Bufo calamita) kan 

daarom redelijkerwijs worden uitgesloten. 

In de directe omgeving van het plangebied ligt wel een ondiepe poel die mogelijk als 

voortplantingswater van de rugstreeppad kan dienen. In het plangebied zijn weinig zandige stukjes 

die als leefgebied van de rugstreeppad kunnen dienen. Van de afgelopen 5 jaar is 1 waarneming in, 

of in de nabijheid van het plangebied van de rugstreeppad bekend. 

8.3.5 Vissen 

In het plangebied is geen open water aanwezig. De aanwezigheid van vissen is dan ook uitgesloten. 

8.3.6 Vlinders en libellen 

In het plangebied komen geen voedselarme wateren of vegetaties voor die geschikt zijn als 

leefgebied voor onder dit beschermingsregime vallende libellen en dagvlinders. De aanwezigheid 

van onder dit beschermingsregime vallende libellen en vlinders kan daarom redelijkerwijs worden 

uitgesloten. 

8.3.7 Overige ongewervelden 

Oeveraas (Palingenia longicauda), juchtleerkever (Osmoderma eremita) en Bataafse stroommossel 

(Unio crassus) zijn uit Nederland verdwenen. Van de vermiljoenkever (Cucujus cinnaberinus) zijn 

slechts enkele populaties bekend uit het oostelijke gedeelte van Noord-Brabant nabij Maarheeze. In 

verband met het ontbreken in het plangebied van veensloten en vennen met schoon water kan de 

aanwezigheid van andere onder dit beschermingsregime vallende overige ongewervelden 

redelijkerwijs worden uitgesloten. 

8.4 Beschermingsregime andere soorten 

8.4.1 Planten 

Op grond van de voedselrijke omstandigheden ter plekke en de gave muren van het gebouw worden 

geen beschermde planten verwacht. Ook werden tijdens het veldbezoek geen beschermde planten 

aangetroffen. 

8.4.2 Zoogdieren 

Slaapmuizen 

Het verspreidingsgebied van de eikelmuis (Eliomys quercinus) beperkt zich tot specifieke gebieden 

in Zuid-Limburg. De soort kan voor het plangebied worden uitgesloten. 
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Ware muizen 

De verspreidingsgebied van grote bosmuis (Apodemus flavicollis) beperkt zich tot de oostgrens van 

Nederland en ligt derhalve buiten het plangebied. Voor de overige ware muizen geldt dat zij door de 

provincieZuid-holland voor ruimtelijke ingrepen zijn vrijgesteld van de Wet natuurbescherming. 

Spitsmuizen 

Het verspreidingsgebied van de veldspitsmuis (Crocidura leucodon) omvat Twente en Zeeuws-

Vlaanderen en ligt derhalve buiten het plangebied. De waterspitsmuis (Neomys fodiens) is gebonden 

aan schone wateren met een rijke oevervegetatie. Derhalve kan worden gesteld dat beide soorten 

niet in het plangebied voorkomen. Voor de overige spitsmuizen geldt dat zij door de provincie Zuid-

holland voor ruimtelijke ingrepen zijn vrijgesteld van de Wet natuurbescherming. 

Woelmuizen 

De verspreiding van de molmuis (Arvicola scherman) is beperkt tot Limburg. De overige onder dit 

beschermingsregime vallende woelmuizen zijn door de provincie Zuid-holland voor ruimtelijke 

ingrepen vrijgesteld van de Wet natuurbescherming.  

Eekhoorn 

Tijdens het veldbezoek werden geen nesten van de eekhoorn (Sciurus vulgaris) of knaagsporen 

aangetroffen. Het plangebied vertoont dan ook geen essentiële functie voor de eekhoorn. 

Haasachtigen, egel en vos 

Deze soorten zijn door de provincieZuid-holland voor ruimtelijke ingrepen vrijgesteld van de Wet 

natuurbescherming. 

Marterachtigen  

In het plangebied werden geen sporen van marterachtigen aangetroffen. De laatste jaren zijn in het 

plangebied of de ruime omgeving van het plangebied geen waarnemingen gedaan van steenmarter 

(Martes foina) of boommarter (Martes martes)  Het is dan ook uitgesloten dat het plangebied dient 

als verblijfplaats voor de steenmarter (Martes foina) of boommarter (Martes martes) In het 

plangebied werden geen sporen van de das (Meles meles) aangetroffen. De das heeft dan ook geen 

verblijfplaats of essentieel foerageergebied in het plangebied. 

De bunzing (Mustela putorius), hermelijn (Mustela erminea) en wezel (Mustela nivalis) zijn door de 

provincieZuid-holland vrijgesteld van de Wet natuurbescherming 

Overige zoogdieren  

De overige onder dit beschermingsregime vallende zoogdieren betreffen ofwel zeezoogdieren ofwel 

in het bos of open veld levende grote hoefdieren. Daarom kan redelijkerwijs worden gesteld dat 

binnen het plangebied geen onder dit beschermingsregime vallende overige zoogdieren voorkomen. 

8.4.3 Vissen 

In het plangebied is geen open water aanwezig. De aanwezigheid van vissen is dan ook uitgesloten. 

8.4.4 Reptielen 

Het plangebied ligt ver buiten het bekende verspreidingsgebied van de ringslang (Natrix natrix). Op 

grond van het ontbreken van voor overige reptielen geschikte ecotopen in het plangebied (zoals 
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schrale vegetatie met voldoende rustige, zonnige plekken) kan de aanwezigheid van reptielen 

redelijkerwijs worden uitgesloten. 

8.4.5 Amfibieën 

In het plangebied is geen open water aanwezig. Het plangebied is dan ook niet geschikt voor de 

voortplanting van amfibieën.  

De verspreiding van de vuursalamander(Salamandra salamandra) beperkt zich tot een beeksysteem 

in Zuid-Limburg. De aanwezigheid van Alpenwatersalamander (Mesotriton alpestris) en 

vinpootsalander kan vanwege de aanwezigheid van vissen in het water redelijkerwijs worden 

uitgesloten. 

De kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris), gewone pad (Bufo bufo), bruine kikker (Rana 

temporaria), bastaardkikker (Pelophylax kl. esculentus) en meerkikker zijn door de provincies voor 

ruimtelijke ingrepen vrijgesteld van de Wet natuurbescherming. 

8.4.6 Dagvlinders en libellen 

In het plangebied komen geen voedselarme wateren of vegetaties voor die geschikt zijn als 

leefgebied voor onder dit beschermingsregime vallende libellen en dagvlinders. De aanwezigheid 

van onder dit beschermingsregime vallende libellen en dagvlinders kan daarom redelijkerwijs worden 

uitgesloten. 

8.4.7 Overige ongewervelden 

Het plangebied bevindt zich buiten het bekende verspreidingsgebied van de Europese rivierkreeft 

(Astacus astacus) en het vliegend hert (Lucanus cervus). 

 

 


