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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
MSD is voornemens een deel van het bedrijventerrein in Haarlem om te vormen naar een 
‘biodiversiteitsterrein’. Om maximale flexibiliteit te garanderen voor toekomstige bedrijfsvoering op het 
biodiversiteitsterrein, wordt dit terreindeel als ‘Tijdelijke natuur’ aangemerkt.  
 
Het terrein betreft in de huidige situatie een braakliggend terrein, waar kort voor het veldbezoek door MSD 
inheemse bloemenmengsels zijn ingezaaid. In de omgeving van het terrein zijn plant- en diersoorten 
aanwezig die beschermd zijn onder de Natuurbeschermingswet. Deze planten en dieren vormen een 
potentiële belemmering voor de flexibiliteit van de bedrijfsvoering, vanwege de noodzakelijke 
ontheffingsprocedure bij bouwen in aanwezig leefgebied. 
 
Om ervoor te zorgen dat potentieel geschikt leefgebied van beschermde soorten op het terrein 
daadwerkelijk benut kan worden zonder dat dit de flexibiliteit van de bedrijfsvoering beperkt, wordt het 
planinstrument ‘Tijdelijke natuur’ ingezet doormiddel van een aanvraag via de Gedragscode Tijdelijke 
Natuur. Onderhavige nul inventarisatie vormt onderdeel van de ‘Tijdelijke natuur’ aanvraag voor het MSD-
biodiversiteitsterrein (Bijlage 1).  

1.2 Doelstelling 
In het voorliggende rapport is een nul inventarisatie opgenomen van de huidige natuurwaarden op het 
terrein van MSD, dat is aangemerkt voor ‘Tijdelijke natuur’.  
 
De onderzoeksvragen voor deze verkenning zijn: 

• Welke wettelijk beschermde soorten kunnen voorkomen binnen (de invloedsfeer van) het 
plangebied? 

• Welke wettelijk beschermde soorten zijn binnen (de invloedsfeer van) het plangebied 
waargenomen? 

1.3 Leeswijzer 
In Hoofdstuk 2 wordt bondig de gedragscode besproken. In hoofdstuk 3 wordt het plangebied en de 
directe omgeving beschreven. In hoofdstuk 4 wordt de gehanteerde werkwijze van deze nul inventarisatie 
besproken. In hoofdstuk 5 worden de waargenomen (beschermde) soorten beschreven.  
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2 Gedragscode 
Bij de gedragscode wordt een melding gedaan door de terrein eigenaar bij de Stichting Tijdelijke Natuur 
via de website https://www.tijdelijkenatuur.nl/gedragscode/aanmelden/. De ingezonden stukken 
worden binnen twee weken door de Stichting Tijdelijke Natuur op haar publiek toegankelijke website 
geplaatst. De aanmelding wordt ook doorgegeven aan de betreffende provincie, waardoor handhaving op 
de hoogte is van de aanmelding. De aanmelding via de gedragscode is gratis, maar desondanks geldt er 
een eigen verantwoordelijkheid om te houden aan de bepalingen van de gedragscode. Elk vijf jaar moet 
de aanmelding voor de gedragscode worden herbevestigd. Bij het niet houden aan de voorwaarden van 
de gedragscode, kan bevoegd gezag handhaving inschakelen. Er moet in dergelijke gevallen een 
motivatie worden overhandigd dat er conform de voorwaarden van de gedragscode is gehandeld.  

https://www.tijdelijkenatuur.nl/gedragscode/aanmelden/
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3 Onderzoeksgebied 

3.1 Ligging en begrenzing van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied is gelegen in Haarlem (Figuur 3-1), in de provincie Noord-Holland. Het terrein dat 
is aangemerkt voor ‘Tijdelijke Natuur’, is een onderdeel van het grotere MSD-bedrijven terrein. Het perceel 
ligt in de noordwestelijke hoek (zie Figuur 3-2). De noordzijde wordt begrensd door een sloot, met 
daarachter een hek en de Industrieweg. Aan de westzijde loopt ook hekwerk met daarachter de 
Heringaweg. De oost- en zuidzijde bestonden ten tijde van de inventarisatie uit braakliggend terrein en 
gebouwen van MSD.  
 

 
Figuur 3-1. Een globaal overzicht van de onderzoeksgebieden.  
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Figuur 3-2. De hoek coördinaten van het biodiversiteitterrein.  
 
De hoek coördinaten van het terrein voor Tijdelijke Natuur zijn: 

• Noordwest: 52.394953, 4.656406 
• Noordoost: 52.394953, 4.658393 
• Zuidwest: 52.394039, 4.656404 
• Zuidoost: 52.394039, 4.658393 

 

3.2 Kenschets en impressie van het onderzoeksgebied 
De huidige situatie kenmerkt zich als een braakliggend terrein, waar pioniersvegetatie groeit (Figuur 3-3). 
Er staan enkele aangeplante jonge zomerlindebomen en er zijn kruidenmengsels ingezaaid, die één à 
twee weken voor het veldbezoek zijn ontkiemd. Langs de rand, met name naast de sloot, groeit ook een 
dichte rietkraag. Aan de noordzijde staat achter de sloot een smalle strook met struweel en kleine 
boompjes. Er zijn twee bijenkasten geplaatst aan de westzijde van het perceel.  
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Figuur 3-3. A, Overzichtsfoto van het onderzoeksgebied, met op de achtergrond gebouwen van MSD. B, Een impressie opname van 
het onderzochte terrein. C, Op het biodiversiteitsterrein zijn twee bijenkasten aan de westzijde geplaatst, waarvan één (voorgrond 
foto) ten tijde van de nulmeting in gebruik was genomen door honingbijen.  
 
 

C 
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4 Werkwijze 

4.1 Nul inventarisatie 
Om na te gaan welke waarde het plangebied heeft voor (beschermde) soorten is een analyse van bestaande 
flora- en faunagegevens en een oriënterend veldbezoek uitgevoerd. Voor de analyse van de bestaande 
gegevens van flora en fauna is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) op 9 juni 2022 geraadpleegd. 
Daarbij zijn de gegevens van beschermde soorten in en ruim rondom het plangebied van de laatste 10 jaar 
opgevraagd. Tevens zijn algemene verspreidingsatlassen van verschillende soortgroepen geraadpleegd. 
Hierdoor ontstaat een beeld van in de omgeving voorkomende planten en dieren.  
 
Het oriënterend veldbezoek is uitgevoerd op 9 juni 2022 door T. van Wagensveld, ecoloog in dienst bij Royal 
HaskoningDHV. Tijdens het veldbezoek is gericht gekeken naar de aanwezigheid van natuurwaarden (lees: 
habitats die geschikt zijn voor beschermde soorten) en sporen. Tijdens het veldbezoek was het zonnig en 
rond de 24 graden Celsius. Het volledige plangebied is al lopende onderzocht.  
 
Aan de hand van de verspreidingsgegevens en de verzamelde gegevens tijdens het veldbezoek is 
beoordeeld voor welke beschermde soorten geschikt leefgebied aanwezig is in en/of rondom het 
plangebied.  



 
A l l e e n  v o o r  i n t e r n  g e b r u i k  

 

4 juli 2022   BI6712-IB-RP-220704-1147 8  

 

5 Waargenomen soorten 
In dit hoofdstuk is de (mogelijke) aanwezigheid van onder de Wet natuurbescherming (Wnb) 
beschermde soorten beschreven. 

5.1 Vaatplanten 
Op het terrein zijn geen beschermde- of rode lijst soorten waargenomen. Uit de NDFF is gebleken dat in- 
en in de directe omgeving van het onderzoeksgebied geen waarnemingen bekend zijn van beschermde 
vaatplanten. De dichtstbijzijnde waarnemingen van beschermde vaatplanten betreffen die van 
Akkerboterbloemen (Ranunculus arvensis) op 1,5 kilometer afstand ter hoogte van de Laan van Decima. 
Er zijn binnen het onderzoeksgebied geen Akkerboterbloemen waargenomen. De Akkerboterbloem komt 
zelden voor op ruderale plaatsen en omgewerkte grond. 
 
De soortensamenstelling In het onderzoeksgebied kenmerkt zich door soorten die goed overleven op 
zandgronden of als pioniers (Figuur 5-1). Alleen (vrij) algemene soorten zijn op het perceel aangetroffen 
waaronder: bezemkruiskruid (Senecio inaequidens), gewone ossentong (Anchusa officinalis), grote 
klaproos (Papaver rhoeas), haagwinde (Calystegia sepium), heermoes (Equisetum arvense), klein hoefblad 
(Tussilago farfara), kleine varkenskers (Lepidium didymum), reigersbek (Erodium cicutarium), slangenkruid 
(Echium vulgare) en zuring (Rumex sp.). 
 

 
Figuur 5-1. Soortenimpressie: A, slangenkruid (Echium vulgare). B, Grote klaproos (Papaver rhoeas). C, Gewone ossentong 
(Anchusa officinalis).  
 
Conclusie 
Er zijn geen soorten aangetroffen waarvoor een ontheffing Wnb nodig is. 

5.2 Grondgebonden zoogdieren 
Tijdens het veldbezoek zijn vier hazen (Lepus europaeus) op het onderzoeksterrein waargenomen. Uit de 
NDFF zijn waarnemingen bekend van de egel (Erinaceus europaeus) en vos (Vulpes vulpes) vlak naast 
het onderzoeksgebied.  
 

A B C 
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Vrijgestelde soorten 
Er kan niet worden uitgesloten dat algemeen voorkomende beschermde grondgebonden zoogdiersoorten 
als bosmuis, egel, haas, konijn, veldmuis, vos en woelrat in (aan de randen van) het plangebied voorkomen. 
Voor geen van deze soorten is het terrein in de huidige braakliggende staat van bijzondere of 
onderscheidende waarde.  
 
Niet-vrijgestelde soorten 
Het terrein valt daarnaast binnen de bekende verspreiding van de boommarter, bunzing, hermelijn, 
steenmarter, en wezel. In de huidige staat van het terrein waarbij er alleen jonge aanwas is van planten; 
volgroeide bomen ontbreken; er geen (konijnen) holen zijn; en geen verdere structuren zijn zoals stobben, 
stenen of (bouw) materialen, is het uitgesloten dat het terrein in de huidige staat voor (kleine) marterachtigen 
van bijzondere of onderscheidende waarde is.  
 
De voorgenoemde soorten zijn allen beschermd onder artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming. Voor 
de algemeen voorkomende beschermde soorten (bosmuis, egel, haas, konijn, veldmuis, vos en woelrat) 
bestaat in de Provincie Noord-Holland een algemene vrijstelling voor het aanvragen van een ontheffing bij 
overtreding van verbodsbepalingen (zie bijlage 2).  
 
Conclusie 
Er zijn geen soorten aangetroffen waarvoor een ontheffing Wnb nodig is. Voor de haas geldt een 
algemene vrijstelling voor het aanvragen van een ontheffing bij overtreding van verbodsbepalingen 
(Bijlage 2). 
 
Waargenomen soorten: 

• Haas (Lepus europaeus) 

5.3 Vleermuizen 
De nul inventarisatie heeft overdag plaatsgenomen, waardoor er geen vleermuizen zijn waargenomen. Uit 
de NDFF blijkt echter dat in de ruime omgeving van het plangebied waarnemingen bekend zijn van 
verschillende soorten vleermuizen. Het gaat om gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), 
laatvlieger (Eptesicus serotinus), meervleermuis (Myotis dasycneme), rosse vleermuis (Nyctalus noctula) 
en ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii).  
 
Verblijfplaatsen  
Vleermuizen worden in vrijwel het gehele land waargenomen. Ze maken gedurende een jaar gebruik van 
meerdere type verblijfplaatsen (zomer-, kraam-, paar- en winterverblijfplaatsen). Van de soorten 
waargenomen in de omgeving van het plangebied heeft de rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis 
verblijfplaatsen in bomen. In de paarperiode wordt door ruige dwergvleermuis daarentegen ook gebruikt 
gemaakt van gebouwen. De gewone dwergvleermuis, laatvlieger en meervleermuis heeft zijn verblijfplaats 
in gebouwen. De gewone dwergvleermuis wordt daarnaast in de paarperiode soms ook in bomen 
aangetroffen.  
 
Het perceel bevat alleen kleine recent aangeplante bomen en er staan geen gebouwen. De aanwezigheid 
van verblijfplaatsen van boombewonende of gebouwbewonende vleermuizen wordt daarom uitgesloten.  
 
Vliegroute en foerageergebied 
Vleermuizen gebruiken vaak lijnvormige elementen als vliegroute van een verblijfplaats naar een 
foerageergebied en andersom. Hiervoor worden vaak watergangen of bomenrijen gebruikt. Daarnaast is 
het ook bekend dat spoor- en wegtaluds gebruikt kunnen worden als vliegroute. Het onderzoeksterrein is 
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mogelijk bereikbaar voor vleermuizen door sloten en bomen langs de Industrieweg en/of Waarderweg als 
vliegroute te gebruiken.  
 
Door het inzaaien van kruidenmengsels zullen op den duur meer insecten (soorten) worden aangetrokken, 
waardoor het perceel als mogelijk vleermuis foerageergebied gebruikt gaat worden. Tot die tijd zijn er in de 
huidige situatie echter betere alternatieven voor vleermuizen zoals bij de Spaarne en Mooie Nel.  
 
Conclusie 
Er zijn geen soorten aangetroffen waarvoor een ontheffing Wnb nodig is.  

5.4 Broedvogels 
Tijdens het veldwerk zijn meer dan 20 vinken (Fringilla coelebs) geteld en een enkele houtduif (Columba 
palumbus) gezien op het onderzoeksterrein.  
 
Jaarrond beschermde nesten 
Er zijn geen (jaarrond beschermde) nesten op het terrein waargenomen. Wegens het ontbreken van 
geschikte bomen en/of gebouwen worden jaarrond beschermde nesten niet verwacht. Aanwezigheid van 
jaarrond beschermde nesten in de bomen in de omgeving het plangebied is echter niet uitgesloten. 
 
Algemene Broedvogels 
Rondom het plangebied zijn verschillende waarnemingen bekend van algemeen voorkomende broedvogels 
zonder jaarrond beschermde nesten. In de bomen langs de Heringaweg en Industrieweg en de groenstrook 
aan de noordzijde achter de sloot zijn geschikte locaties voor vogels om tot broed te komen. Er zijn geen 
nesten tijdens het veldbezoek waargenomen. 
 
Conclusie 
Er zijn geen broedende soorten in het onderzoeksgebied aangetroffen. Wanneer toekomstige 
werkzaamheden worden uitgevoerd in het broedseizoen kunnen broedende vogels in het plangebied en 
de directe omgeving worden verstoord. Wanneer broedende vogels voortijdig het nest verlaten, geldt dit 
als het opzettelijk vernietigen of beschadigen van nesten en eieren van vogels. Dit is een overtreding van 
artikel 3.1, lid 1, 2 en 4, van de Wnb. Het broedseizoen valt voor de meeste soorten tussen half maart en 
half augustus. Ook daarbuiten is het mogelijk dat broedende vogels worden aangetroffen. In het geval van 
broedende vogels wordt zelden een ontheffing verleend.  

5.5 Reptielen 
Er zijn tijdens het veldwerk geen reptielen of sporen daarvan waargenomen. Het NDFF bevat tevens geen 
waarnemingen van beschermde reptielen binnen het onderzoeksgebied of in de (ruime) omgeving 
daarvan. Het plangebied biedt geen geschikt biotoop voor reptielen, aangezien heide, vennen en 
geschikte bosranden ontbreken.  
 
Conclusie 
Er zijn geen soorten aangetroffen waarvoor een ontheffing Wnb nodig is.  

5.6 Amfibieën  
Tijdens het veldwerk is in de sloot aan de noordzijde van het terrein een bastaard kikker (Pelophylax 
klepton esculentus) waargenomen. Uit de NDFF is daarnaast gebleken dat in het onderzoeksgebied geen 
waarnemingen bekend zijn van een onder de Wnb beschermde amfibieënsoorten. Uit 
verspreidingsgegevens blijkt dat er in de (ruime) omgeving van het plangebied waarnemingen bekend zijn 
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van alpenwatersalamander (Ichthyosaura alpestris), bastaardkikker, bruine kikker (Rana temporaria), 
gewone pad (Bufo bufo), kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris), meerkikker (Pelophylax 
ridibundus) en rugstreeppad (Epidalea calamita). 
 
Vrijgestelde soorten 
Er kan niet worden uitgesloten dat algemeen voorkomende beschermde amfibieën in of aan de randen 
van het plangebied voorkomen. In de provincie Noord-Holland geldt echter, een vrijstelling voor het aan-
vragen van een ontheffing in het geval van een overtreding van de verbodsbepalingen voor algemene 
amfibieën waaronder bruine kikker, gewone pad, bastaardkikker, kleine watersalamander, en meerkikker 
(zie Bijlage 2). Voor de algemene soorten die mogelijk in het plangebied voorkomen is de zorgplicht van 
toepassing (zie bijlage juridische kader).  
 
Niet-vrijgestelde soorten 
De rugstreeppad komt voor bij daarvoor aangelegde rugstreeppad poelen langs de Jan Pieter 
Zondervanweg en naastgelegen velden tussen het industrieterrein op ~700 meter van het 
onderzoeksterrein. De rugstreeppad poelen en de velden naast de Ted Vermeulenweg vormen een 
gunstig biotoop met beschutting, voedsel en voortplantingswateren waardoor de rugstreeppad daar kan 
overleven. In het plangebied ontbreken deze elementen. 
 
Voor de rugstreeppad ontbreekt in het plangebied geschikt biotoop, maar rugstreeppadden kunnen snel 
nieuwe gebieden koloniseren als hier geschikte condities aanwezig zijn of ontstaan, bijvoorbeeld tijdens 
graafwerkzaamheden (zanddepots zijn geschikt landhabitat) of bij zware regenval (plassen zijn geschikt 
voortplantingswater). Ook is het ondiepe water in door bouwmachines gevormde rijsporen een graag 
gebruikte voortplantingsplaats. Vestiging van de rugstreeppad tijdens de werkzaamheden kan leiden tot het 
verstoren en/of doden van individuen van rugstreeppad. Mocht de rugstreeppad in de toekomst zich 
vestigen dan is de algemene zorgplicht (artikel 1.11) onder Tijdelijke Natuur nog wel te allen tijde van 
toepassing. 
 
Conclusie 
Er zijn geen soorten aangetroffen waarvoor een ontheffing Wnb nodig is. Voor de bastaardkikker geldt 
een algemene vrijstelling voor het aanvragen van een ontheffing bij overtreding van verbodsbepalingen 
(Bijlage 2). 
 
Waargenomen soorten: 

• Bastaard kikker (Pelophylax klepton esculentus) 

5.7 Vissen 
Uit de geraadpleegde verspreidingsgegevens van de NDFF is gebleken dat geen waarnemingen van 
beschermde vissen bekend zijn binnen en in de ruime omgeving van het plangebied. De meeste 
beschermde vissoorten zijn namelijk soorten uit beken (elrits, beekdonderpad, beekprik), snelstromende 
rivieren (gestippelde alver), verlandende watergangen met een sliblaag en rijke onderwatervegetatie 
(grote modderkruiper), watergangen met koel en zuurstofrijk water (kwabaal) of vissoorten (houting, steur) 
die in rivieren of zijarmen hun paaiplaatsen hebben. Dergelijk biotoop ontbreekt in het plangebied. 
Hierdoor is het voorkomen van beschermde vissoorten uitgesloten.  
 
Conclusie 
Er zijn geen soorten aangetroffen waarvoor een ontheffing Wnb nodig is.  
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5.8 Ongewervelden 
Uit de geraadpleegde verspreidingsgegevens van de NDFF is gebleken dat in de directe omgeving van 
het plangebied geen waarnemingen bekend zijn van beschermde ongewervelden. Veel in Nederland 
voorkomende beschermde vlinders zijn gebonden aan vochtige, open loofbossen, bosranden, vochtige 
heide, schrale graslanden en duingebieden. Beschermde libellen zijn veelal gebonden aan grote beken, 
rivieren, vegetatierijke vennen, laagveenmoerassen en duinplassen. Door het ontbreken van voornoemde 
hoogwaardige (semi)natuurlijke habitats binnen het plangebied en het ontbreken van een verbinding met 
bekende leefgebieden, vormt het plangebied geen leefgebied voor beschermde ongewervelden. Het 
overtreden van een verbodsbepaling uit de Wnb ten aanzien van ongewervelden kan daarom op 
voorhand worden uitgesloten.  
 
Conclusie 
Er zijn geen soorten aangetroffen waarvoor een ontheffing Wnb nodig is.  
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Bronnen 
NDFF. Nationale Databank Flora en Fauna. Reeks van 1-1-2012 t/m 6-7-2022, geraadpleegd op 6 juli 
2022. Via: NDFF Uitvoerportaal (ndff-ecogrid.nl) 
 
Staatscourant nr. 29016, 10 september 2015. 
 
Stichting RAVON algemene informatie over de ecologie en verspreiding van amfibieën en reptielen via: 
https://www.ravon.nl 
 
Verschillende verspreidingsatlassen soorten, geraadpleegd juli 2022. 
Via: https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
Vogelbescherming, informatie over verschillende soorten vogels, via: 
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels  
 
Wet natuurbescherming, via: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-02-17 
 
Zoogdiervereniging, algemene informatie over de ecologie en verspreiding van grondgebonden 
zoogdiersoorten via: https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten 
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Bijlage1: Wettelijke grondslag Tijdelijke Natuur 
In de Staatscourant nr. 29016, 10 september 2015 is hieronder uit Hoofdstuk 2 de volgende wettelijke 
grondslag opgenomen: 
 
Een belangrijk kenmerk van tijdelijke natuur is dat de flora en fauna die zich gedurende een bepaalde tijd 
ontwikkelt, na verloop van tijd weer actief wordt verwijderd, omdat de grondeigenaar/initiatiefnemer de 
eindbestemming gaat realiseren. Op het moment dat de schop de grond in gaat, kan de initiatiefnemer in 
aanraking komen met natuurwetgeving indien er zich beschermde soorten op het terrein hebben 
gevestigd. Om beschermde soorten te mogen verwijderen, is toestemming nodig van het bevoegde gezag 
inzake de wettelijke soortenbescherming. 
 
Raakvlakken Natuurwetgeving. 
Voor Tijdelijke Natuur zijn de volgende beschermingsregimes relevant: in alle gevallen 
soortenbescherming en mogelijk ook gebiedenbescherming. 
 
Soortenbescherming: 
Het onderdeel soortenbescherming is altijd aan de orde, omdat het uitgangspunt van Tijdelijke Natuur is 
dat zich planten- en diersoorten vestigen op terreinen, waarbij de kans bestaat dat zich daaronder 
beschermde soorten bevinden. Zodra beschermde soorten worden verwijderd of negatief worden 
beïnvloed, zijn de verbodsbepalingen van de natuurwetgeving aan de orde. 
 
Daarnaast is de algemene zorgplicht van toepassing bij tijdelijke natuur. Deze zorgplicht houdt in dat 
iedereen ‘voldoende zorg’ in acht neemt voor alle in het wild voorkomende dieren en planten, dus ook 
niet-beschermde soorten, en hun leefomgeving. Dit is een algemene verantwoordelijkheid die voor 
iedereen geldt. Voor tijdelijke natuur betekent dit bijvoorbeeld dat er niet onnodig dieren en planten 
worden gedood, wanneer er redelijkerwijs een andere oplossing voor is, bijvoorbeeld het verplaatsen naar 
een ander gebied. 
 
Toetsing soortenbescherming en tijdelijke natuur: 
De wet is bedoeld om kwetsbare soorten te beschermen, zodat het voortbestaan van deze soorten in 
Nederland niet in gevaar komt. De wettelijke soortenbescherming is vormgegeven aan de hand van 
verbodsbepalingen, zoals het verbod op het opzettelijk doden of opzettelijk verontrusten van beschermde 
dieren of het verbod om opzettelijk beschermde planten te plukken. 
Op deze verbodsbepalingen zijn een aantal uitzonderingsmogelijkhedenmogelijk. Zo kan er ontheffing 
worden verleend, indien voldaan wordt aan de volgende drie criteria: 
 

• Er bestaat geen andere bevredigende oplossing 
In terreinen waar tijdelijke natuur de ruimte gegeven wordt, kunnen zich (hoogdynamische) 
biotopen ontwikkelen waar een breed spectrum aan flora en fauna profijt van kan hebben. Dit 
geldt in het bijzonder voor pionierssoorten, omdat terreinen waar de hiervoor omschreven 
dynamiek plaats kan vinden, nauwelijks nog voorkomen in Nederland. Ook het inrichten van 
permanente natuurgebieden biedt hiervoor geen goede oplossing, omdat ook daar successie 
plaats zal vinden. Derhalve kan vastgesteld worden dat er voor het toepassen van tijdelijke natuur 
geen andere bevredigende oplossing voorhanden is. 

• Belang van de ingreep 
Tijdelijke Natuur draagt bij aan de duurzame instandhouding van de inheemse flora en fauna; het 
biedt mogelijkheden om de verspreiding van soorten te bevorderen. Met name pionierssoorten en 
vroege soorten die afhankelijk zijn van dynamiek in het landschap, zullen profiteren. In een 
volgend stadium van natuurlijke successie zullen deze soorten vanzelf verdwijnen, en biedt zo 
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ruimte aan andere beschermde soorten. Tijdelijke natuur kan daarom een permanente winst zijn. 
Soorten kunnen zich in het tijdelijke gebied versterken en van daaruit nieuwe terreinen bezetten. 
Derhalve kan vastgesteld worden dat Tijdelijke Natuur dient ter bescherming van flora en fauna, 
waarmee er een wettelijk belang is op grond waarvan ontheffing kan verleend worden. Een 
belang dat bovendien volgt uit de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. 

• Gunstige staat van instandhouding 
Zoals in het vorige hoofdstuk is betoogd, heeft tijdelijke natuur een positief effect op de 
Nederlandse flora en fauna. Tijdelijke natuur heeft dan ook geen negatieve invloed op de gunstige 
staat van instandhouding van de in Nederland voorkomende beschermde soorten. 
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Bijlage 2: Beknopt kader natuurwet- en regelgeving 
In Nederland is de bescherming van bepaalde soorten planten en dieren geregeld in de Wet natuur-
bescherming (hierna: Wnb). Deze wet bevat regels voor de bescherming van natuurgebieden, in het wild 
levende dier- en plantensoorten en houtopstanden in Nederland. Het uitgangspunt van de wet is de natuur 
te beschermen, mede vanwege de intrinsieke waarde, en het behouden en herstellen van biologische 
diversiteit zonder de lasten te verhogen. 
 
Naast de bescherming van natuur en biodiversiteit voorziet de Wnb in de decentralisatie van taken en 
bevoegdheden en de vereenvoudiging van regelgeving. De Europese regelgeving, met name de Vogel- 
en Habitatrichtlijn, vormt het kader en het uitgangspunt van deze wet. Het instrumentarium van de Wnb 
sluit aan op het huidige omgevingsrecht en de toekomstige Omgevingswet. De uitwerking van de wet is 
vastgelegd in de regeling en het besluit natuurbescherming.  
 
De Wet natuurbescherming kent naast de algemene zorgplicht (art 1.11) een drietal hoofdstukken. 
Hoofdstuk 2 van de Wnb gaat over de Natura 2000-gebieden, hoofdstuk 3 over soorten en hoofdstuk 4 
over houtopstanden. Hiervan is Hoofdstuk 3 relevant zijn voor voorliggend voornemen 

A1.1.1 Beschermde soorten (Wnb hoofdstuk 3) 
De Wnb kent drie algemene beschermingsregimes waarin de voorschriften van de Vogelrichtlijn, Habitat-
richtlijn en twee verdragen (Bern en Bonn) zijn geïmplementeerd en waarin aanvullende voorschriften zijn 
gesteld voor de dier- en plantensoorten die niet onder die specifieke voorschriften vallen, maar wel 
bescherming nodig hebben. Voor alle in het wild levende planten en dieren (dus ook voor soorten die niet 
zijn opgenomen in de Wnb) geldt de algemene zorgplicht conform Wnb artikel 1.11. Deze plicht houdt in dat 
iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild levende planten en dieren en hun 
leefomgeving.  
 
Veelal komt de zorgplicht erop neer dat tijdens werkzaamheden negatieve effecten op planten en dieren 
zoveel mogelijk worden voorkomen, en dat bij de inrichting aandacht wordt besteed aan de realisatie van 
geschikt habitat voor plant en dier.  
 
De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze 
beschermd zijn ook als ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent niet dat geen effecten 
mogen optreden, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat de verstoring en 
eventueel lijden zo beperkt mogelijk is. 
 
Beschermingsregimes  
Het gaat om de volgende beschermingsregimes: 

• Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (paragraaf 3.1 van de Wnb) 
Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoeld in artikel 1 
van de Vogelrichtlijn). 

• Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (paragraaf 3.2 van de Wnb) 
Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, Bijlage I of II bij het 
Verdrag van Bern en Bijlage II bij het Verdrag van Bonn.  

• Beschermingsregime andere soorten (paragraaf 3.3 van de Wnb)  
Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage A en B van de Wnb. Het gaat hier om de 
bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en 
vaatplanten van nature voorkomend in Nederland. 
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Verbodsbepalingen 
Elk van de beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of 
ontheffing van deze verboden. De verbodsbepalingen in de paragrafen 3.1 en 3.2 (van de Wnb) zijn een-
op-een overgenomen uit de genoemde richtlijnen (zie Tabel 1) en verdragen en zijn uitsluitend van 
toepassing op de in deze richtlijnen en verdragen genoemde soorten. De bepalingen in paragraaf 3.3 zien 
toe op de ‘nationale’ andere soorten die zijn genoemd in de bijlagen A en B bij de Wnb. Hiervoor geldt een 
kleiner aantal verbodsbepalingen. 
 
Bij de toetsing aan het soortbeschermingsdeel van de Wnb wordt bepaald of beschermde plant- en dier-
soorten kunnen voorkomen in het plangebied en of de functionaliteit van het leefgebied van deze soorten 
aangetast wordt als gevolg van het project, waardoor de gunstige staat van instandhouding in gevaar komt.  
 

Tabel 1: Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming. 
Beschermingsregime soorten 
Vogelrichtlijn § 3.1 

Beschermingsregime soorten 
Habitatrichtlijn § 3.2 

Beschermingsregime andere  
soorten § 3.3 

Art. 3.1 lid 1 
Het is verboden in het wild levende vogels 
opzettelijk te doden of te vangen.  
 

Art. 3.5 lid 1 
Het is verboden soorten in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden 
of te vangen. 

Art. 3.10 lid 1a 
Het is verboden soorten opzettelijk te 
doden of te vangen. 

Art. 3.1 lid 2 
Het is verboden opzettelijk nesten, 
rustplaatsen en eieren van vogels te 
vernielen of te beschadigen, of nesten 
van vogels weg te nemen. 

Art. 3.5 lid 2 
Het is verboden dieren opzettelijk te 
verstoren.  

Art. 3.10 lid 1b 
Het is verboden de vaste 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van 
dieren opzettelijk te beschadigen of te 
vernielen.   

Art. 3.1 lid 3 
Het is verboden eieren te rapen en deze 
onder zich te hebben.  

Art. 3.5 lid 3 
Het is verboden eieren van dieren in de 
natuur opzettelijk te vernielen of te rapen. 

Art. 3.1 lid 4  
Het is verboden vogels opzettelijk te 
storen.  

Art. 3.5 lid 4 
Het is verboden de voortplantingsplaatsen 
of rustplaatsen van dieren te beschadigen 
of te vernielen  

Art. 3.10 lid 1c 
Het is verboden plantensoorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk 
te plukken en te verzamelen, af te snijden, 
te ontwortelen of te vernielen. 

Art. 3.1 lid 5 
Opzettelijk storen is niet verboden indien 
de storing niet van wezenlijke invloed is 
op de staat van instandhouding van de 
desbetreffende vogelsoort.  

Art. 3.5 lid 5 
Het is verboden plantensoorten in hun 
natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk 
te plukken en te verzamelen, af te snijden, 
te ontwortelen of te vernielen. 

 
Ontheffings- en vrijstellingsmogelijkheden 
In beginsel moet met voorzorgsmaatregelen ervoor worden gezorgd dat de functionaliteit van het leefgebied 
niet wordt aangetast en soorten niet worden verwond of gedood. Lukt dat niet en worden dus verbods-
bepalingen overtreden, dan moeten mitigerende maatregelen genomen worden en is een ontheffing nodig.  
Het beschermingsregime van de soort bepaalt de mogelijkheid tot het verkrijgen van een ontheffing. 
 
Artikelen 3.3, 3.8 en 3.10 van de Wnb bevatten de ontheffings- en vrijstellingsmogelijkheden van de 
genoemde verboden per beschermingsregime. Voor soorten van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn kan 
alleen vrijstelling worden verleend op basis van de in deze richtlijnen genoemde belangen (bijvoorbeeld 
openbare veiligheid of dwingende reden van groot openbaar belang). Onder de Wnb geldt voor deze soorten 
een ontheffingsplicht, behalve als het bevoegd gezag door middel van een zogenoemde vrijstelling anders 
besluit. 
 
Voor de ‘andere soorten’ van artikel 3.10 kunnen provincies en het ministerie van LNV een algemene 
vrijstelling van de ontheffingsplicht vaststellen middels een verordening. De provincie is het bevoegd gezag 
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voor het al dan niet verlenen van vergunningen en ontheffingen in het kader van de Wnb. Alleen bij 
ruimtelijke ingrepen waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, is het rijk in de vorm van de minister 
van LNV bevoegd gezag. Het bevoegd gezag voor dit project is de provincie Noord-Holland. 
 
Voor sommige soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen bij ruimtelijke ingrepen op basis 
van Provinciale Staten vastgestelde provinciale verordeningen. De vrijgestelde soorten in Noord-Holland 
zijn in Tabel 2 weergegeven. De algemene zorgplicht (artikel 1.11) blijft wel te allen tijde van toepassing. 

 

Tabel 2: Soorten met een algemene vrijstelling voor ruimtelijke ingrepen op basis van door PS vastgestelde provinciale verordeningen 
in Provincie Noord-Holland.  

Grondgebonden zoogdieren Amfibieën en reptielen 

Aardmuis Haas Veldmuis Bruine kikker  

Bosmuis Huisspitsmuis Vos Gewone pad 

Dwergmuis Konijn Woelrat Kleine watersalamander 

Dwergspitsmuis Ondergrondse woelmuis  Meerkikker 

Egel Ree  Bastaardkikker (middelste groene kikker) 

Gewone bosspitsmuis Rosse woelmuis   

 
Voorzorgs- en mitigerende maatregelen 
Indien door voorzorgsmaatregelen de negatieve effecten volledig kunnen worden opgeheven, waardoor 
overtreding van de verbodsbepalingen voorkomen kan worden, is het aanvragen van een ontheffing niet 
nodig. Het gaat erom dat de voorzorgsmaatregel zorgt dat de functionaliteit van voortplantings- en/of vaste 
rust- en verblijfplaatsen van de aanwezige beschermde soort blijft behouden en de betreffende soort niet 
gedood, verwond of verstoord wordt.  
 
De voorzorgsmaatregelen worden als randvoorwaarde meegegeven aan de aannemer. Indien dit niet 
wenselijk of mogelijk is, dan dienen mitigerende maatregelen genomen te worden om de optredende 
effecten te verzachten. Omdat sprake is van het overtreden van één of meerdere verbodsbepalingen, moet 
een ontheffing worden aangevraagd. In specifieke gevallen geldt een vrijstelling van ontheffingsplicht als 
ruimtelijke ontwikkelingen uitgevoerd worden volgens een goedgekeurde gedragscode. 
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Opzettelijkheid 
In de Wnb is voor veel verbodsbepalingen de term opzettelijk van toepassing. Niet-opzettelijke handelingen waarbij 
verbodsbepalingen overtreden worden zijn niet verboden. Daarbij is van belang dat het Europese Hof van Justitie in 
zijn jurisprudentie heeft bepaald dat onder opzet ook voorwaardelijke opzet moet worden begrepen: “Daarvan is 
sprake als iemand een handeling verricht en daarbij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat zijn gedragingen 
schadelijke gevolgen hebben voor een dier of plant”. 
 
Wezenlijke invloed 
Met de term ‘wezenlijke invloed’ wordt gedoeld op een wezenlijk negatieve invloed op een soort of populatie. Om te 
bepalen of sprake is van een wezenlijk (negatieve) invloed dienen de effecten van de activiteiten of werkzaamheden 
op de populatie te worden onderzocht. Of hiervan sprake is hangt af van de lokale, regionale, landelijke en Europese 
stand van de soort. Op welk van deze niveaus de effecten op een soort moeten worden onderzocht, hangt af van de 
soort. Er is geen sprake van een wezenlijke invloed wanneer de populatie de mogelijke negatieve effecten van de 
activiteiten of werkzaamheden zélf op een zodanige wijze (bijvoorbeeld doordat voldoende uitwijkmogelijkheden zijn 
naar een volwaardig leefgebied elders) teniet kan doen dat er geen invloed is op de huidige staat van instandhouding 
van de soort. In alle gevallen geldt proportionaliteit. Effecten op een zeer zeldzame soort zullen op een lager niveau 
moeten worden bezien dan een zeer algemene soort. Bij soorten die zich niet over grote afstanden kunnen 
verplaatsen, zoals amfibieën, reptielen, planten en veel soorten insecten, is eerder sprake van een wezenlijk 
negatieve invloed dan bij soorten die zich over grotere afstanden kunnen verplaatsen. Verder is van belang of het 
effect van tijdelijke of permanente aard is. Van tijdelijke effecten kan een populatie van een soort zich over het 
algemeen gemakkelijker herstellen dan wanneer het om een aanhoudend negatief effect gaat. 
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