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1. Inleiding  
 

Gemeente Zuidplas wil van een braakliggend terrein ter hoogte van een park langs de 

Leliestraat te Zevenhuizen tijdelijke natuur maken. Het betreffende perceel zal komende 

twee jaar onbebouwd blijven.  

 

Braakliggend terrein waarbij de uiteindelijke inrichting nog op zich laat wachten biedt kansen 

aan de natuur om zich hier te gaan ontwikkelen. Dit zijn meestal pionier soorten welke zich 

gespecialiseerd hebben in het overleven op ‘nieuwe’ terreinen. De kans dat ook beschermde 

soorten zich hier zullen vestigen is daarbij reëel. Op het moment dat dit het geval is kunnen 

plannen na een tussenperiode vertraagd worden omdat men dan in aanraking kan komen 

met de Wet natuurbescherming. Om te voorkomen dat beschermde soorten zich op 

braakliggende terreinen vestigen kiezen veel terreineigenaren ervoor om hun terrein 

intensief te beheren of ‘natuurvrij’ te houden. Vanuit ecologisch perspectief is het 

‘natuurvrij’ houden van terrein zonde, het belemmerd namelijk onnodig de kansen voor de 

ontwikkeling van beschermde, soms ook zeldzame, soorten. Voor terreineigenaren brengt dit 

intensieve beheer bovendien een hoop kosten met zich mee. 

 

Om eerdergenoemde onwenselijke bijeffecten van de natuurbeschermingswetgeving te 

voorkomen en de natuur de ruimte te geven om aanwezige kansen te kunnen benutten, 

stimuleren Rijk en de provincies de ontwikkeling van Tijdelijke Natuur. Dit houdt in dat een 

initiatiefnemer voor de realisatie van tijdelijke natuur voor natuurontwikkeling toestemming 

krijgt (d.m.v. een ontheffing of goedgekeurde gedragscode) om die tijdelijke natuur weer te 

verwijderen op het moment dat plannen uitgevoerd kunnen worden. Hiermee wordt de kans 

dat een project vertraagd wordt door het tussentijds vestigen van beschermde soorten 

weggenomen en biedt Tijdelijke Natuur de initiatiefnemer zekerheid. Ondanks dat de natuur 

op het terrein zelf maar tijdelijk is, kan verspreiding van zaden en jonge dieren naar de 

omgeving toe een permanent effect hebben op de instandhouding van populaties.  

 

De realisatie van Tijdelijke Natuur is gebonden aan een gedragscode; hierin staan alle 

stappen die genomen moeten worden en de eisen waaraan de initiatiefnemer moet voldoen 

om Tijdelijke Natuur aan te kunnen leggen. Hier staat ook in dat alvorens tijdelijke natuur 

gerealiseerd kan worden, er een deugdelijke nulmeting uitgevoerd moet worden door een 

ecologisch deskundige. Met een nulmeting wordt bekeken welke beschermde soorten er op 

dat moment in het plangebied voorkomen. Dit is van belang omdat alle beschermde soorten 

die reeds aanwezig zijn in het plangebied niet vallen onder de vrijstellingen die bij Tijdelijke 

Natuur behoren. Voor deze soorten moet een reguliere ontheffing worden verkregen 

voordat verder gegaan kan worden met vervolgstappen. Alleen alle beschermde soorten die 

na de nulmeting in het plangebied vestigen vallen dus onder de vrijstellingen van Tijdelijke 

Natuur.   

 

De voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van de ecologische nulmeting van het 

plangebied. Het betreft een beoordeling van de huidige en potentiële aanwezigheid van 

beschermde soorten binnen het geplande gebied voor Tijdelijke Natuur. De nulmeting vindt 
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plaats op grond van bronnenonderzoek en een terreinbezoek. Tijdens het terreinbezoek is 

een inschatting gemaakt welke soorten voor kunnen komen en welke soorten op voorhand 

uit te sluiten zijn.  

 

Deze nulmeting is een momentopname en kan slechts in beperkte mate uitsluitsel geven 

over de afwezigheid van soorten. Dit onderzoek betreft geen volledige veldinventarisatie. 

Mochten er effecten te verwachten zijn van de werkzaamheden op beschermde soorten die 

mogelijk aanwezig zijn, dan wordt een nader onderzoek geadviseerd. 

 

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het onderzoeksgebied en de voorgenomen 

activiteiten, inclusief een fotorapportage. Hoofdstuk 3 geeft een korte beschrijving van de 

onderzoeksmethode. In hoofdstuk 4 worden de natuurwaarden en de nulmeting van het 

gebied besproken. Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen gegeven.  
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2. Gebiedsbeschrijving    

2.1 Gebiedsbeschrijving  
Het plangebied betreft een braakliggend terrein aan de rand van de bebouwde kom in 

Zevenhuizen, gemeente Zuidplas te Zuid-Holland. Het dorp ligt tussen plaatsen Bleiswijk en 

Waddinxveen in. Ten westen van het plangebied ligt de bebouwde kom van Zevenhuizen, 

aan de oostelijke zijde van het plangebied zijn plantenkassen en industriegebied te vinden. 

Zevenhuizen ligt te midden van landbouwgronden, en de gehele omgeving wordt door 

Alterra gecategoriseerd als landschapstype droogmakerij. Op een afstand van ongeveer twee 

kilometer zijn het kanaal De Rotte en de Eendragtspolder te vinden. In Figuur 1 is de globale 

ligging van het plangebied weergeven.  

In Figuur 2 is het plangebied in meer detail weergegeven. Het betreft een gebied gelegen in 

een park naast de Leliestraat. Ten zuidwesten van het plangebied ligt een klein parkje met 

speeltoestellen. De zijden ten noordoosten en noordwesten van het plangebied worden 

begrensd door sportvelden. Er staan door het park heen relatief veel bomen en struiken, 

deze begrenzen het plangebied met omliggende grond, maar ook het kleine naastgelegen 

park met de sportvelden. Ten noorden, oosten en westen worden het plangebied en park 

omringt met sloten waar water in staat. Er is geen sloot tussen het plangebied en het kleine 

naastgelegen park te vinden.  

 

 
Figuur 1. Globale ligging van het plangebied.  
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Figuur 2. Het plangebied in meer detail. 

 
Figuur 3 geeft een impressie van het plangebied en de directe omgeving door middel van een reeks 

foto’s. Hier is te zien dat het plangebied momenteel afgebakend wordt door dranghekken (1). 

Hiermee word de scheiding gemaakt tussen het plangebied en het pad tussen het plangebied en 

sportvelden. Aan de andere drie zijden van het gebied staan stroken met bomen. Het gebied betreft 

verruigd land met langer gras en verschillende (verdroogde) kruiden. In het veld zijn ook enkele jonge 

exemplaren van zwarte els gezien (2-4). Aan de noordwestelijke zijde van het plangebied is een 

smalle ophoging van land. Tussen de ophoging en de bomenrij aan betreffende zijde is een berm te 

vinden waar voornamelijk bramen in groeien (5). Aan zowel de noordoostelijke zijde als de zuidelijke 

zijde van het plangebied zijn sloten te vinden, waarvan de berm recentelijk lijkt te zijn bewerkt. Er 

was ten zijde van het veldbezoek nauwelijks tot geen oevervegetatie te zien (6). In foto 7 is het 

kleinere, naastgelegen park te zien. Dit is een ingang aan de westelijke zijde van het park. Hier staan 

enkele bomen en is een sloot te vinden. Ten slotte is in de laatste foto (8) het gebied aan noordelijke 

zijde van het plangebied weergegeven waar meerdere sportvelden liggen.  
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Figuur 3. Impressie van het plangebied en de directe omgeving ervan. 
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2.2 Voorgenomen realisatie Tijdelijke Natuur  
Gemeente Zuidplas wil van een braakliggend terrein tijdelijke natuur maken ter hoogte van 

een park langs de Leliestraat te Zevenhuizen. Het betreffende perceel zal komende twee jaar 

onbebouwd blijven.  

 
Begroeiing hoger dan ca. 2,5 meter zal intact gelaten worden, de onder begroeiing gaat wel 

bewerkt worden. Bomen zullen dus niet gekapt worden, alle ruige lage vegetatie gaat wel 

weg. De ondergrond van het perceel zal deels gladgetrokken en ingezaaid worden door de 

vlinderstichting. Er komt ook een wandelpad in welke het perceel meer verbindt met de rest 

van het park. De bedoeling is dat er tijdelijke natuur gestart wordt, waarbij de nadruk op 

kansen voor vlinders komt te liggen.   
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3. Onderzoeksmethode 
De nulmeting bestaat uit twee delen. Voor het onderzoek is begonnen met een 

literatuurstudie, gevolgd door een veldonderzoek in het plangebied.  

3.1 Bronnenonderzoek 
Het bronnenonderzoek gaat uit van bestaande en beschikbare gegevens. Voor een actueel 

overzicht van beschermde soorten die in de regio voorkomen, is gebruik gemaakt van de 

gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is een databank waarin 

zoveel mogelijk bekende verspreidingsgegevens van soorten zijn opgenomen. Het is een 

koppeling van databases zoals waarnemingen.nl en telmee.nl. Hierin participeren onder 

andere de PGO’s (particuliere gegevensverzamelende organisaties) zoals Sovon, Ravon en de 

Zoogdiervereniging. Voor de gegevens uit de NDFF is een zoekgebied geselecteerd rondom 

de te onderzoeken locatie en is gekeken naar de gegevens uit de periode vanaf 2015 tot en 

met 2018. De NDFF is op 5 november 2018 geraadpleegd. Verder zijn ecologische atlassen 

geraadpleegd (Bos, 2006; Broekhuizen, 2016; Creemers, 2009; NVL 2002). 

3.2 Veldonderzoek 
Het plangebied is eenmaal bezocht op 6 november 2018. Het veldwerk voor dit onderzoek is 

uitgevoerd in de vorm van een nulmeting. Er is zowel (globaal) gekeken naar de 

daadwerkelijk aanwezige flora en fauna als naar de mogelijke waarden die het gebied 

herbergt in andere tijden van het jaar die tijdens een eenmalig bezoek niet kunnen worden 

vastgesteld. 

Tijdens het terreinbezoek is zoveel mogelijk concrete informatie verzameld met betrekking 

tot de aan- of afwezigheid van beschermde soorten (zicht- en geluidswaarnemingen, 

sporenonderzoek naar de aanwezigheid van nesten, holen, uitwerpselen, haren, etc.).  

 

Aan de hand van literatuurgegevens en veldbezoek wordt een inschatting gemaakt van het 

voorkomen van beschermde natuurwaarden welke op dit huidige moment aanwezig zijn 

binnen het plangebied. 

3.3 Uitwerking en rapportage 
In voorliggende rapportage komen de volgende onderdelen aan bod:  

 

Ligging ten opzichte van natuurgebieden 

Voorliggend onderzoek beschrijft de ligging van het plangebied ten opzichte van 

natuurgebieden. Door middel van literatuuronderzoek wordt gekeken naar de ligging van het 

plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden en Natuurnetwerk Nederland. Deze 

informatie is nodig om te bepalen wat de natuurwaarde van het plangebied is. 

 

Toetsing soortbescherming 

Door middel van literatuurstudie en een veldbezoek wordt onderzocht of er beschermde 

soorten binnen het plangebied voorkomen, of potentieel voorkomen. Er wordt gekeken naar 

de natuurwaarde van het gebied. Daarna wordt bekeken of een ontheffing voor bepaalde 
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soorten noodzakelijk is. Hierbij is onderscheid gemaakt in Vogelrichtlijnsoorten, 

Habitatrichtlijnsoorten, andere soorten en vrijgestelde soorten. 
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4. Natuurwaarden   

4.1 Ligging ten opzichte van beschermde natuurgebieden 

4.1.1 Natura 2000 
Het plangebied ligt op ca. 17 kilometer afstand van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 

Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein.  

 

 
Figuur 4. Ligging van het plangebied ten opzichte van het Natura 2000-gebied Broekvelden, Vettenbroek en 

Polder Stein. 

Het richtlijngebied ligt in het Groene Hart van Zuid-Holland in een nat graslandgebied. Op 

klei-op-veengronden in de nabijheid van rivieren komt hiervan oudsher de Kievitsbloem voor, 

een soort die zich sterk wist uit te breiden in de Gouden Eeuw, toen in dit gebied de weinig 

productieve blauwgraslanden geschikter werden gemaakt als landbouwgrond door 

bemesting met slootbagger, koemest, compost en huishoudelijk afval. De poldergraslanden 

rondom Gouda en Reeuwijk zijn sinds die tijd vermaard om de massaal bloeiende 

kievitsbloemen, die hier 'wilde tulpen' werden genoemd. Polder Steijn, in de nabijheid van 

Reeuwijk, herbergt momenteel het laatste belangrijke restant in West-Nederland van de hier 

ooit wijdverspreid voorkomende hooilanden met wilde kievitsbloem. Het open water en de 

graslanden dienen als foerageer- en rustgebied voor watervogels, met name kleine zwaan en 

smient. Daarnaast van enige betekenis voor krakeend en slobeend 

(Broekvelden/Vettenbroek). Als slaapplaats dient vooral de plas Broekvelden/Vettenbroek, 

voor de kleine zwaan tevens Polder Stein, waar ze, vooral in het noordelijk deel, ook overdag 

te vinden zijn. 

 

Volgens Alterra zijn er geen gevoelige habitattypen aanwezig in het Natura-2000 gebied. Wel 

komen er gevoelige soorten voor: kleine zwaan, krakeend, slobeend en smient; ze komen 

hier echter niet als broedvogel voor. Dit zijn allemaal soorten welke graag grote, open 
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wateren opzoeken en zich ook graag ophouden in wetlands, akkerlanden en graslanden. In 

onderstaand figuur is de door Alterra opgestelde effectenindicator weergegeven voor de 

eerdergenoemde vogelsoorten (Figuur 5).  

 
Figuur 5. Effectenindicator voor soorten in het Natura 2000-gebied Broekvelden, Vettenbroek en 

Polder Stein. 

Het plangebied voldoet niet aan de habitatseisen van de kleine zwaan, krakeend, slobeend 

en de smient. Het voorkomen van deze soorten in het plangebied kan worden uitgesloten.  

Er worden geen negatieve effecten op deze soorten of Natura 2000-gebied Broekvelden, 

Vettenbroek en Polder Stein verwacht, gezien de grote afstand van het plangebied ten 

opzichte van het Natura 2000-gebied. Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein ligt buiten de 

invloedssfeer van het plangebied.    

4.1.2 Natuurnetwerk Nederland 
Bij toetsing aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN) zijn de 'Spelregels EHS' van toepassing, 

een uitwerking van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en een door Rijk, provincies en 

maatschappelijke organisaties gezamenlijk opgesteld beleidskader. Provincies hebben de 

Spelregels laten doorwerken in hun eigen ruimtelijk beleid. Het compensatiebeginsel voor de 

EHS is het sluitstuk van het ‘nee, tenzij’ beschermingsregime. Volgens dat regime zijn nieuwe 

projecten, plannen en handelingen in de EHS met een significant negatief effect op de 

wezenlijke kenmerken en waarden niet toegestaan, tenzij er sprake is van een groot 
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openbaar belang én het ontbreken van reële alternatieven. De hoofdlijnen van de regels voor 

de bescherming en compensatie van de EHS zijn juridisch verankerd in de uitbreiding van het 

Besluit Algemene Regels Ruimtelijke ordening (Barro, voorheen AMvB Ruimte), die op 1 

oktober 2012 in werking is getreden (bekendmaking inhoud Stb. 2012, 388; bekendmaking 

inwerkingtreding Stb. 2012, 434). 

Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland.  

 

 
Figuur 6. Ligging van het plangebied ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland. 

Het plangebied ligt op ca. 1,5 kilometer van het Natuurnetwerk Nederland (Figuur 6). Dit 

betreft Natuurnetwerk Zuid-Holland. De provincie heeft geen doelstellingen voor gebieden 

die buiten het Natuurnetwerk Nederland liggen. Ruimtelijke ontwikkelingen die geen 

significant negatief effect hebben op de wezenlijke waarden en kenmerken van het 

Natuurnetwerk Nederland mogen plaatsvinden.  

 

In het Natuurnetwerk Nederland heeft de provincie de volgende doelstellingen:  

• het herstel en behoud van de rijkdom aan soorten, de biodiversiteit. Hiervoor 

moeten natuurgebieden worden uitgebreid, verbeterd, en met elkaar worden 

verbonden, waardoor een netwerk ontstaat. Dit netwerk moet functioneren in 

ruimte en tijd, waardoor planten en dieren een duurzame, robuuste en 

klimaatbestendige leefomgeving krijgen; 

• het bieden van ruimte aan de groeiende behoefte aan rust en ruimte. Hierdoor 

kunnen inwoners en bezoekers de natuur beleven en het draagvlak voor 

natuurbeleid waarborgen. 

 

Het Natuurnetwerk Nederland gebied waar het plangebied bij in de buurt ligt betreft een 

zogenaamde ecologische verbinding. Dergelijke gebieden zijn verbindingen tussen 

kerngebieden (grotere waardevolle gebieden) en natuurontwikkelingsgebieden. De 

ecologische verbinding bestaat in dit geval uit enkele watergangen waaronder de 

Hoofdwatergang en de Vierde Tocht.  
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4.2 Soorten 
Er is een bronnenonderzoek verricht naar de aanwezigheid van beschermde soorten in het 

plangebied en in de directe omgeving van het plangebied. Door middel van het veldbezoek is 

een inschatting gemaakt van de te verwachte beschermde soorten in het plangebied.  

Daarna is onderzocht welke effecten de werkzaamheden kunnen hebben op de mogelijk 

aanwezige beschermde soorten. 

4.2.1 Grondgebonden zoogdieren 
Bronnenonderzoek 

Volgens het NDFF zijn er een aantal beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen 

in de omgeving van het plangebied. Het gaat hierbij om de bosmuis, egel, haas, huisspitsmuis 

en woelrat. Allen vrijgestelde soorten in de provincie Zuid-Holland. De NDFF geeft slechts een 

indicatie van de waarnemingen. Er kunnen alsnog soorten in de omgeving van het plangebied 

voorkomen. Tijdens het veldonderzoek wordt bekeken welke beschermde grondgebonden 

zoogdieren verwacht kunnen worden binnen het plangebied. 

  

Het plangebied ligt daarnaast in het verspreidingsgebied van een aantal grondgebonden 

zoogdieren. Tabel 1 geeft een overzicht van deze en eerdergenoemde waargenomen soorten 

binnen het plangebied. Daarnaast is de beschermingsstatus van deze soorten in de provincie 

Zuid-Holland weergegeven. 

 

Tabel 1. Overzicht van grondgebonden zoogdieren welke volgens het NDFF zijn waargenomen in of nabij het 

plangebied en soorten waarvan het plangebied in het verspreidingsgebied ligt. 

Soort Beschermingsstatus 

 Habitatrichtlijnsoort Andere soorten Vrijgestelde soorten 

Waargenomen     

Bosmuis   x 

Egel   x 

Haas   x 

Huisspitsmuis   x 

Woelrat   x 

Verspreidingsgebied    

Bunzing   x 

Dwergmuis   x 

Dwergspitsmuis   x 

Gewone bosspitsmuis   x 

Hermelijn   x 

Konijn   x 

Noordse woelmuis x   

Otter x   

Rosse woelmuis   x 

Steenmarter  x  

Veldmuis   x 

Vos   x 

Waterspitsmuis  x  

Wezel   x 
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Veldonderzoek 

Het plangebied bestaat uit hoge verruigde vegetatie, bomen, struiken en een kleine berm.   

Er zijn geen sporen van beschermde soorten waargenomen. In het veld is gekeken naar de 

kans dat beschermde soorten aanwezig zijn.  

 

Het voorkomen van de noordse woelmuis kan worden uitgesloten. De soort leeft in hoge 

vegetaties met vooral grasachtige planten. Daarbij prefereert de soort variatie in vegetatie 

zoals kruiden, overgangszones tussen land en riet en bepaalde soorten zeggen. Er moet 

daarbij het hele jaar door dekking en voedsel aanwezig zijn. De soort vermijdt een door 

struiken en bomen gedomineerde begroeiing. In het plangebied is de overgang van land en 

water met struiken en bomen gedomineerd en bovendien ontbreken riet en zeggen hier.  

 

De otter leeft in schoon en zoet water, en leeft daarbij in oeverzones met voldoende dekking 

en rust van allerlei soorten wateren zoals meren, plassen, rivieren, kanalen, beken en 

moerassen. Er is in het plangebied geen sprake van dergelijke oeverzones, en er is geen rust 

en onvoldoende dekking. Ook de otter kan worden uitgesloten. 

 

Er zijn geen huizen of andere steenachtig biotoop aanwezig, waardoor verblijfplaatsen van 

gebouw bewonende soorten kunnen worden uitgesloten. De steenmarter is een soort van de 

steenachtige biotopen en schuilplaatsen, en komt vooral voor in parklandschap. De soort is 

vooral te vinden in de nabijheid van dorpen en boerderijen en tegenwoordig zelfs in grote 

steden. Daarbij is de aanwezigheid van elementen zoals groenstroken, heggen, bosjes, 

greppels en bermen van belang, omdat de steenmarter daar zijn voedsel zoekt. 

Verblijfsmogelijkheden voor de steenmarter kunnen worden uitgesloten, en het beboste deel 

van het gebied waar de soort zou kunnen foerageren wordt niet ingericht als tijdelijke 

natuur.  

 

De waterspitsmuis is ook niet te verwachten in het gebied. De soort komt voor langs schoon, 

niet te voedselrijk, snelstromend tot stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde 

watervegetatie en ruig begroeide oevers. Aan de oevers moet voldoende schuilmogelijkheid 

zijn voor de waterspitsmuis om zich terug te trekken en zijn prooien op te eten. De soort 

komt voor bij beken, rivieren, sloten, plassen en daar waar grondwater opwelt. Er is weinig 

bedekking te vinden langs de sloten en er zal te veel verstoring in de omgeving zijn voor deze 

soort. 

 

Grondgebonden zoogdieren als algemene muizensoorten, konijn en mol kunnen voorkomen 

op de locatie, maar hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.  

Er moet rekening gehouden worden met de zorgplicht voor vrijgestelde soorten als 

marterachtigen, muissoorten, egel, haas, konijn en vos. In dit geval betekend het dat deze 

soorten niet opzettelijk mogen worden gedood. 
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Beoordeling 

In het plangebied worden geen beschermde grondgebonden zoogdieren verwacht. Het 

aanwezige habitat voldoet niet aan de eisen van de noordse woelmuis, otter en 

waterspitsmuis. De steenmarter zal geen hinder ondervinden aan de veranderingen in het 

gebied, aangezien de soort enkel in de beboste delen van de omgeving zal kunnen 

foerageren. Mogelijk komen andere grondgebonden zoogdieren voor als algemene 

muizensoorten, konijn en mol waarvoor een zorgplicht geldt.  

4.2.2 Vleermuizen 
Vleermuizen vallen onder het beschermingsregime van de habitatrichtlijnsoorten. 

Verblijfplaatsen (kraam-, zomer-, paar- en winterverblijven) en essentiële vliegroutes en 

foerageergebieden van deze soorten zijn beschermd. 

 

Bronnenonderzoek 

Er is één soort vleermuis in de omgeving waargenomen volgens de NDFF. Het gaat hierbij om 

de gewone dwergvleermuis. Niet alle waarnemingen zijn opgenomen in of doorgegeven aan 

de NDFF. De NDFF geeft slechts een indicatie van de waarnemingen. Er kunnen mogelijk 

meer soorten in de omgeving van het plangebied voorkomen. Tijdens het veldonderzoek 

wordt bekeken of ook deze soorten verwacht kunnen worden binnen het plangebied. De 

gewone dwergvleermuis is enkele keren waargenomen op de Burgermeester klinkhamerweg 

op een afstand van ca. 900 meter ten westen van het plangebied.  

 

Naast de gewone dwergvleermuis ligt het plangebied in het verspreidingsgebied van 

meerdere vleermuis soorten. Deze soorten zijn samen met de waargenomen gewone 

dwergvleermuis weergegeven in Tabel 2. 

 

Tabel 2. Overzicht van vleermuizen die zijn waargenomen in het plangebied of omgeving volgens de NDFF en 

soorten waarvan het plangebied in het verspreidingsgebied ligt. 

Soort 

Waargenomen 

Gewone dwergvleermuis 

Verspreidingsgebied 

Baardvleermuis 

Gewone grootoorvleermuis 

Laatvlieger 

Meervleermuis 

Rosse vleermuis 

Ruige dwergvleermuis 

Tweekleurige vleermuis 

Watervleermuis 

 

Veldonderzoek 

Verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen zich bevinden in gebouwen of bomen. In bomen 

bevinden vleermuizen zich in holtes, spleten of achter loshangend boomschors. In gebouwen 
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kunnen vleermuizen zich onder andere bevinden in de spouw, onder dakpannen, achter 

boeiboorden en op zolders.  

 

De aanwezige bomen in het plangebied en net buiten het gebied konden goed worden 

onderzocht op de aanwezigheid van holtes of spleten en deze waren afwezig. Daarbij waren 

de meeste bomen niet dik genoeg om geschikt holtes en spleten voor vleermuizen te 

bevatten. Boombewonende vleermuizen zullen geen verblijfplaats hebben in het plangebied 

of in de omgeving.  Er zijn geen gebouwen aanwezig waarmee ook verblijfplaatsen van 

gebouwbewonende vleermuizen uitgesloten kunnen worden.  

 

Niet alleen verblijfplaatsen van vleermuizen, maar ook essentiële vliegroutes zijn beschermd. 

Vleermuizen zijn plaatstrouw en maken vaak jaren achter elkaar gebruik van hetzelfde 

netwerk aan verblijfplaatsen. De meeste soorten maken ook gebruik van min of meer vaste 

vliegroutes tussen hun verblijfplaats en het jachtgebied. Indien er geen alternatieven zijn is 

de vliegroute van essentieel belang voor een kolonie. Als de dieren niet meer zonder 

verstoring van hun verblijfplaats bij hun jachtgebied kunnen komen zullen ze moeten 

verhuizen. Om deze reden zijn essentiële vliegroutes van vleermuizen beschermd.  

Lijnvormige landschapselementen die als vliegroute kunnen dienen zijn bijvoorbeeld 

bomenrijen of watergangen. Bomenrijen en watergangen die als vliegroute kunnen dienen 

zijn in het plangebied niet aanwezig. De bomen naast het plangebied vormen een opstand 

die niet lang genoeg is om als vliegroute te dienen.  

 

Ook essentieel foerageergebied van vleermuizen is beschermd. Het plangebied kan als 

foerageergebied gebruikt worden door vleermuizen. Het zal echter geen essentieel 

foerageergebied zijn, aangezien er in de buurt meer foerageergebied is met vergelijkbare 

kwaliteit. Dit is onder ander het naastgelegen kleinere park, maar ook parkachtig gebied bij 

de Rozenstraat ten zuidwesten van het plangebied.  

 

Beoordeling 

Verblijfplaatsen van zowel boombewonende als gebouwbewonende vleermuizen binnen het 

plangebied zijn uit te sluiten vanwege het ontbreken van gebouwen en geschikte bomen. Er 

wordt niet verwacht dat vliegroutes in het gebied essentieel zijn, en de bomen naast het 

plangebied vormen een opstand die niet lang genoeg is om als vliegroute te dienen. Er zal 

geen essentieel foerageergebied zijn in het plangebied omdat er in de buurt foerageergebied 

aanwezig is van vergelijkbare kwaliteit. Daarbij wordt verwacht dat de te realiseren tijdelijke 

natuur ook geschikte foerageermogelijkheden biedt voor vleermuizen.  

4.2.3 Vogels  
Voor het broedseizoen van vogels is geen standaardperiode. Dit omdat het broedseizoen van 

soort tot soort en van jaar tot jaar kan verschillen. Globaal kan voor het broedseizoen de 

periode van 15 maart tot 15 juli worden aangehouden. 

Daarnaast is het nest van enkele vogelsoorten jaarrond beschermd. 

 

Bronnenonderzoek 
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In de omgeving van de planlocatie ligt bebouwd gebied, parken, weilanden en ander 

landbouwgebied, waardoor een grote verscheidenheid aan vogelsoorten in de omgeving 

voorkomen. In Tabel 3 zijn de vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest die zijn 

waargenomen in of in de omgeving van het plangebied volgens de NDFF weergegeven. De 

NDFF geeft slechts een indicatie van de waarnemingen. Er kunnen mogelijk meer soorten in 

de omgeving van het plangebied voorkomen. Tijdens het veldonderzoek wordt bekeken of 

ook deze soorten verwacht kunnen worden binnen het plangebied. Alle vogelsoorten 

behoren tot de Vogelrichtlijn. 

 

Tabel 3. Overzicht van vogels met jaarrond beschermde nesten die zijn waargenomen in het plangebied of 

omgeving. 

Soort Beschermingsstatus 

 Jaarrond beschermde nesten 

Blauwe reiger 5 

Boerenzwaluw 5 

Boomvalk 4 

Bosuil 5 

Buizerd 4 

Ekster 5 

Gekraagde roodstaart 5 

Gierzwaluw 2 

Groene specht 5 

Grote bonte specht 5 

Grote gele kwikstaart 3 

Havik 4 

Huismus 2 

Huiszwaluw 5 

IJsvogel 5 

Kerkuil 3 

Ransuil 4 

Slechtvalk 3 

Sperwer 4 

Spreeuw 5 

Steenuil 1 

Torenvalk 5 

Zeearend 5 

Zwarte kraai 5 

Zwarte mees 5 

Zwarte roodstaart 5 

 

Veldonderzoek 

Tijdens het veldbezoek zijn een aantal vogels gehoord en gezien, namelijk wilde eend, 

Vlaamse gaai, kauw, pimpelmees en halsbandparkiet.  

De bomen zijn zo ver mogelijk gecontroleerd op jaarrond beschermde nesten. Deze zijn niet 

aangetroffen. Er is geen bebouwing aanwezig, waardoor nesten van gebouwbewonende 

soorten, zoals huismus en gierzwaluw kunnen worden uitgesloten. In de bomen en struiken 

langs het gebied kunnen algemene broedvogels nestelen. 

 

Beoordeling 
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Jaarrond beschermde nesten van gebouwbewonende soorten kunnen worden uitgesloten, 

omdat er geen gebouwen in het plangebied aanwezig zijn. In de bomen zijn geen jaarrond 

beschermde nesten aangetroffen. De bomen binnen het plangebied zijn erg jong, hier 

worden op langere termijn (1-2 jaar) ook geen nesten van vogels verwacht.  

In de bomen en struiken naast het plangebied kunnen vogels in het broedseizoen gaan 

broeden. Omdat er geen werkzaamheden plaats gaan vinden aan of nabij de bomen binnen 

en buiten het plangebied, zullen de werkzaamheden geen effect hebben op mogelijke 

actieve nesten in het broedseizoen. Daarbij wordt niet verwacht dat er een afname in 

functioneel leefgebied zal plaatsvinden wanneer er tijdelijke natuur gerealiseerd wordt in 

plaats van huidig verruigd land.   

Actieve nesten mogen niet aangetast worden in broedtijd. Mocht er toch besloten worden 

om bomen of struiken te verwijderen dan dient dit voor het broedseizoen (periode 

september - half maart) plaats te vinden om te voorkomen dat vogels zich erin nestelen. 

Indien dit niet voor het broedseizoen plaats kan vinden, moeten de bomen en struiken voor 

verwijdering onderzocht worden op aanwezigheid van actieve nesten.  

4.2.4 Reptielen, amfibieën en vissen 
Bronnenonderzoek 

In Tabel 4 is een overzicht weergegeven van de waargenomen beschermde amfibieën, 

reptielen en vissen in het plangebied of in de omgeving van het plangebied volgens de NDFF. 

Van het groene kikker complex zijn de meerkikker en bastaardkikker vrijgesteld, maar de 

poelkikker niet. Niet alle waarnemingen zijn opgenomen in of doorgegeven aan de NDFF. De 

NDFF geeft slechts een indicatie van de waarnemingen. Er kunnen mogelijk meer soorten in 

de omgeving van het plangebied voorkomen.  

 

Naast de waargenomen soorten ligt het plangebied in het verspreidingsgebied van de grote 

modderkruiper, ringslang en rugstreeppad. Geen van deze soorten zijn vrijgesteld door de 

provincie Zuid-Holland. 

 

Tijdens het veldonderzoek wordt bekeken welke beschermde soorten verwacht kunnen 

worden binnen het plangebied. 

 

Tabel 4. Overzicht van waargenomen reptielen, amfibieën en vissen in of nabij het plangebied en soorten 

waarvan het plangebied in het verspreidingsgebied ligt. 

Soort Beschermingsstatus 

 Habitat-
richtlijnsoort 

Andere 
soorten 

Vrijgestelde 
soorten 

Waargenomen    

Bruine kikker   x 

Gewone pad   x 

Groene kikker complex   x 

Kleine watersalamander   x 

Verspreidingsgebied    

Grote modderkruiper  x  

Ringslang  x  

Rugstreeppad x   
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Veldonderzoek 

Er is geen oppervlaktewater aanwezig binnen het plangebied, waarmee de aanwezigheid van 

beschermde vissen en voortplantingswater voor beschermde amfibieën kan worden 

uitgesloten.  

 

Wel liggen er sloten in de buurt van het plangebied. Het gaat over ondiep water met een 

modderlaag, maar met weinig watergroei. De grote modderkruiper zou hier kunnen 

voorkomen, ondanks dat deze soort ook watergroei prefereert. De sloot behoort echter niet 

tot het plangebied of de tijdelijke natuur, waardoor hier geen ontheffing voor hoeft te 

worden aangevraagd. Mochten er in de toekomst toch wel werkzaamheden in de sloot 

gepland worden, dan wordt geadviseerd om vervolgonderzoek uit te voeren naar de soort. 

 

Het plangebied zal geen landhabitat bieden voor de rugstreeppad. Deze soort prefereert 

ondiepe wateren die vrij snel opwarmen. Dit zijn tijdelijke poeltjes, plassen, slootjes en 

vennen. Aangezien het een slechte zwemmer is wilt de soort op de bodem in het water zitten 

terwijl de kaakblaas boven het wateroppervlak uitkomt. De gebieden waar de rugstreeppad 

voorkomt zijn duinen, rivierengebied en delen van de polders. Dit habitat en dit soort 

wateren zijn niet aanwezig binnen het plangebied of in de omgeving ervan. 

 

Ook de poelkikker kan worden uitgesloten in het plangebied. De soort heeft een voorkeur 

voor zwak zure, stilstaande wateren in bos- en heidegebieden op de hogere zandgronden. De 

poelkikker komt voor in vennen, poelen en watergangen in hoogveengebieden en in de 

uiterwaarden. Daarbij is de soort zon en warmte minnend met een voorkeur voor 

onbeschaduwde wateren. Ook prefereert de soort een goed begroeide oeverzone. Dit water 

en deze habitats komen niet voor binnen het plangebied. 

 

Amfibieënsoorten waarvoor een vrijstelling geldt zouden aanwezig kunnen zijn in het 

plangebied.  

 

Tijdens het veldbezoek is een inschatting gemaakt over het gebruik van het plangebied door 

reptielen. Het plangebied biedt weinig geschikt leefgebied (structuurrijke vegetatie, 

zanderige plekken) voor zwaar beschermde soorten en deze worden dan ook niet verwacht. 

Het plangebied is daarbij omringd door woonhuizen en het groen is niet verbonden met de 

omringende bossen en natuur. 

 

Ook de ringslang wordt niet verwacht in het plangebied. Composthopen, bladhopen en 

mestvaalten zijn geschikt als broedplek, maar deze zijn niet gevonden binnen het plangebied. 

Ook is de soort verbonden aan waterrijke habitats, zandgronden en overgangsgebieden van 

zandgrond naar veen- en kleigronden. Er liggen kleine beetjes hooi in het gebied maar dit is 

niet voldoende voor de ringslang als broedhoop. Ook is er een bladhoop aan de rand van het 

gebied waargenomen. Deze zag er vrij recent uit en ligt buiten het plangebied. De sloten 

bieden water, maar hier zijn geen dijkjes voor de ringslang om op te zonnen. Het plangebied 

is omringt met woonhuizen, een speeltuin, sportvelden en andere bebouwing. De kans dat er 

op dit relatief kleine stukje land ringslangen voorkomen is hiermee klein. 
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Beoordeling 

Zwaar beschermde vissen, reptielen en amfibieënsoorten stellen kritische eisen aan hun 

leefomgeving. Geschikt habitat om te rusten, zich voort te planten of te overwinteren is voor 

beschermde vissen, reptielen en amfibieën in het plangebied niet aanwezig. Het 

oppervlaktewater naast het plangebied is geschikt als leefgebied voor de grote 

modderkruiper. Dit zal echter geen problemen veroorzaken omdat de sloot niet bij het 

plangebied hoort en hier ook geen werkzaamheden gepland Amfibieënsoorten waarvoor een 

vrijstelling geldt kunnen mogelijk voorkomen binnen het plangebied. Hiervoor moet rekening 

gehouden worden met de zorgplicht, wat inhoudt dat de soorten niet opzettelijk gedood 

mogen worden. 

4.2.5 Flora 
Bronnenonderzoek 

Volgens het NDFF zijn er geen beschermde planten waargenomen in de omgeving. Niet alle 

waarnemingen zijn opgenomen in of doorgegeven aan de NDFF. De NDFF geeft slechts een 

indicatie van de waarnemingen. Er kunnen mogelijk meer soorten in de omgeving van het 

plangebied voorkomen. Tijdens het veldonderzoek wordt bekeken of ook deze soorten 

verwacht kunnen worden binnen het plangebied. 

 

Wel ligt het plangebied in het verspreidingsgebied van kleine wolfsmelk, rozenkransje en 

smalle raai (Tabel 5).  

 

Tabel 5. Overzicht van Flora waarvan het plangebied in het verspreidingsgebied ligt. 

Soort Beschermingsstatus 

 Habitat-
richtlijnsoort 

Andere 
soorten 

Vrijgestelde 
soorten 

Verspreidingsgebied    

Kleine wolfsmelk  x  

Rozenkransje  x  

Smalle raai  x  

 

Veldonderzoek 

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde planten waargenomen en deze zijn ook niet te 

verwachten. Beschermde planten zijn ook niet binnen het plangebied niet te verwachten 

omdat het plangebied niet voldoet aan de eisen van de meeste beschermde planten. Het is 

een braakliggend terrein met veel generalistische soorten. 

 

Rozenkransje is een kensoort van het Verbond van de heischrale graslanden, een 

verzameling van plantengemeenschappen die op heischrale graslanden op voedselarme tot 

matig voedselrijke, matig zure tot neutrale, droge tot vochtige gronden voorkomen. Dit 

habitat is niet aanwezig binnen het plangebied. 

Kleine wolfsmelk komt voornamelijk voor op leem, klei, löss en mergel gronden, hier valt het 

plangebied niet onder.  
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Smalle raai prefereert snel opwarmende, ruderale plaatsen. De soort was vroeger beperkt tot 

kalkrijke akkers op zand en leem, maar wordt tegenwoordig vaker langs spoorwegen 

gevonden. Ook hier voldoet het plangebied niet aan. 

 

Beoordeling 

De meeste beschermde planten zijn zeer kritisch ten aanzien van hun standplaats. 

Beschermde planten zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. Gezien de aard van het 

plangebied en de soortensamenstelling van de aanwezige flora worden beschermde planten 

hier ook niet verwacht. Het plangebied voldoet niet aan de habitatseisen van smalle raai, 

kleine wolfsmelk en rozenkransje. 

4.2.6 Ongewervelden 
Bronnenonderzoek 

Volgens het NDFF zijn er geen beschermde ongewervelden in het plangebied en de omgeving 

waargenomen. Niet alle waarnemingen zijn opgenomen in of doorgegeven aan de NDFF. De 

NDFF geeft slechts een indicatie van de waarnemingen. Er kunnen toch soorten in de 

omgeving van het plangebied voorkomen. Tijdens het veldonderzoek wordt bekeken of ook 

deze soorten verwacht kunnen worden binnen het plangebied. 

 

Wel ligt het plangebied in het verspreidingsgebied van de gevlekte witsnuitlibel, groene 

glazenmaker en rivierrombout (Tabel 6).  

 

Tabel 6. Overzicht van ongewervelden waarvan het plangebied in het verspreidingsgebied ligt. 

Soort Beschermingsstatus 

 Habitat-
richtlijnsoort 

Andere 
soorten 

Vrijgestelde 
soorten 

Verspreidingsgebied    

Gevlekte witsnuitlibel  x  

Groene glazenmaker  x  

Rivierrombout  x  

 

Veldonderzoek 

Tijdens het veldbezoek is een inschatting gemaakt op het voorkomen van beschermde 

ongewervelden in het plangebied. Iedere soort is afhankelijk van een bepaald habitat met 

bepaalde waardplanten. Deze habitats zijn in het plangebied niet aanwezig.  

 

De gevlekte witsnuitlibel komt voor in laagveenmoerassen en vegetatierijke vennen en 

duinplassen, de groene glazenmaker is afhankelijk van laagveengebieden en sloten in 

veenweidegebieden en de rivierrombout heeft als habitat rivieren en grote beken. Deze 

habitats zijn niet te vinden in of nabij het plangebied.  

 

Beoordeling 

Er zijn geen beschermde ongewervelden te verwachten binnen het plangebied. Het 

plangebied voldoet niet aan de habitatseisen van beschermde ongewervelden. 
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4.3 Houtopstanden 
Er worden geen bomen gekapt. Meld- en herplantplicht is hierbij dus niet van toepassing.   
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5. Conclusies 
Aan de hand van het voorgaande kan een aantal conclusies worden getrokken met 

betrekking op de natuurwaarden van het plangebied voor tijdelijke natuur.  

5.1 Natuurwaarden 

5.1.1 Natura 2000 
Het plangebied ligt op ca. 17 kilometer afstand van het dichtstbijzijnde natura 2000-gebied 

Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein. In dit gebied zijn volgens Alterra geen gevoelige 

habitattypes, maar wel enkele gevoelige soorten. Het plangebied ligt op grote afstand van dit 

Natura 2000-gebied en voldoet niet aan de habitatseisen van de gevoelige soorten. 

Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein ligt dan ook buiten de invloedssfeer van het 

plangebied. Er zijn geen natuurwaarden binnen de invloedssfeer van het plangebied waar 

een ontheffing in het kader Wet natuurbescherming voor nodig zijn.  

5.1.2 Natuurnetwerk Nederland 
Het plangebied ligt ca. 1,5 kilometer buiten de grenzen van Natuurnetwerk Nederland. Het 

betreft een ecologische verbinding voornamelijk bestaande uit sloten. De twee gebieden 

houden geen verband met elkaar. Het afwegingskader EHS hoeft niet te worden doorlopen. 

5.2 Soortbescherming 
De Wet natuurbescherming is gericht op het duurzaam in stand houden van soorten in hun 

natuurlijk leefgebied. Niet alleen de instandhouding van verblijfplaatsen is van belang, maar 

ook de instandhouding van het leefgebied. Te allen tijde dient men de zorgplicht in acht te 

nemen. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk 

moet worden voorkomen. De zorgplicht geldt voor alle planten en dieren, beschermd of niet. 

5.2.1 Grondgebonden zoogdieren  
In het plangebied worden geen beschermde grondgebonden zoogdieren verwacht. Het 

aanwezig habitat voldoet niet aan de eisen van de noordse woelmuis, otter en 

waterspitsmuis. De steenmarter zal gebruik kunnen maken van het omliggende bosgedeelte, 

maar zal zich niet ophouden binnen het plangebied. 

 

Er is voor deze soortgroep geen ontheffing nodig in het kader Wet natuurbescherming.  

5.2.2 Vleermuizen 
Er zijn geen gebouwen aanwezig waardoor verblijfplaatsen van gebouwbewonende 

vleermuizen binnen het plangebied uitgesloten kunnen worden. Ook boombewonende 

vleermuizen kunnen worden uitgesloten, omdat er geen bomen in of in de directe nabijheid 

van het plangebied aanwezig zijn met geschikte holtes of spleten voor vleermuizen.  
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Er zijn geen vliegroutes in het plangebied aanwezig. Daarbij is de bomenrij langs het 

plangebied te kort om als (essentiële) vliegroute te dienen. 

 

Ook is er geen essentieel foerageergebied van vleermuizen aanwezig binnen het plangebied. 

Er zijn in de buurt andere foerageergebieden met vergelijkbare kwaliteit, zoals het kleinere 

naastgelegen park.  

 

Er hoeft geen ontheffing in het kader Wet natuurbescherming te worden aangevraagd voor 

deze soortgroep.  

5.2.3 Vogels 
Jaarrond beschermde nesten van gebouwbewonende soorten kunnen worden uitgesloten, 

vanwege de afwezigheid van gebouwen. In de bomen binnen in het plangebied en direct 

nabij het plangebied zijn geen beschermde nesten aangetroffen. De bomen zijn wel geschikt 

voor vogels om in te broeden, vogels kunnen in het broedseizoen hier gaan broeden. De 

bomen zullen echter niet gekapt worden en het functionele leefgebied van eventueel 

toekomstig broedende vogels zal naar verwachting niet worden aangetast.   

 

Er hoeft voor deze soortgroep geen ontheffing in het kader Wet natuurbescherming te 

worden aangevraagd.  

 

Mochten bomen in de toekomst toch wel weggehaald worden, dan dient dit te gebeuren 

voor het broedseizoen van vogels (half maart). Actieve nesten mogen niet aangetast worden 

in broedtijd. Kan het weghalen van bomen niet voor het broedseizoen, dan zullen de bomen 

en struiken voor verwijdering onderzocht moeten worden op aanwezigheid van actieve 

nesten.  

5.2.4 Reptielen, amfibieën en vissen 
Er is geen geschikt habitat waargenomen voor beschermde vissen, reptielen en 

amfibieënsoorten om in te rusten, zich voort te planten of te overwinteren. 

 

Wel is de sloot naast het plangebied mogelijk geschikt voor de grote modderkruiper. 

Aangezien de sloot buiten het plangebied ligt hoeft hier geen ontheffing voor te worden 

aangevraagd. Mochten er in de toekomst wel activiteiten gaan plaatsvinden die van invloed 

zijn op de sloot, dient een ontheffing in het kader Wet natuurbescherming te worden 

aangevraagd.  

 

Er hoeft geen ontheffing in het kader Wet natuurbescherming te worden aangevraagd voor 

deze soortgroep.  

5.2.5 Flora 
In het plangebied zijn geen beschermde planten waargenomen of te verwachten. Een 

ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is niet nodig. 
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5.2.6 Ongewervelden 
In het plangebied worden geen beschermde ongewervelden verwacht. Een ontheffing in het 

kader van de Wet natuurbescherming is niet nodig. 

5.3 Houtopstanden 
Er zijn geen bomen aanwezig binnen het plangebied. Houtopstanden zijn daarom niet van 

toepassing.  
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