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Onderwerp Toelichting op nul-inventarisatie tijdelijke natuur Wijkevoort 
 
Aanleiding en kaders 
Wijkevoort is een gebiedsontwikkeling waarin logistieke bedrijvigheid in een groene omgeving wordt voorzien. 
Het gebied bestaat momenteel uit agrarische gronden, een bosgebied en een zandwinplas met 
natuurbestemming. Voor de ontwikkeling is een masterplan ontwikkeld, die betrekking heeft op een gebied 
van circa 180 hectare. Hierin wordt maximaal 80 hectare bedrijventerrein gepland.  
 
In het masterplan is vastgelegd dat het gebied Wijkevoort flexibel en vraaggericht wordt ontwikkeld. Dit 
betekent dat vooraf nog niet bekend is waar bedrijfsontwikkeling en waar natuur- en landschapsontwikkeling 
gepland is. Tijdelijke natuur is in het masterplan benoemd als belangrijk instrument bij de ontwikkeling van 
Wijkevoort, om de volgende redenen: 

1. Het ontwikkelen van natuurwaarden voorafgaand aan de verstorende ingreep leidt ertoe dat 
populaties van beschermde soorten beter ter plekke behouden kunnen blijven (soortenmanagement-
gedachte). 

2. Deze werkwijze zal ook tot meer draagvlak vanuit de betrokken natuurbeschermingsorganisaties 
leiden. 

3. Het vooraf ontwikkelen van natuurwaarden leidt ertoe dat Wijkevoort sneller een aantrekkelijker 
gebied wordt zowel voor bedrijven en voor biodiversiteit. Het natuurlijke bodemsysteem kan zich in 
deze periode herstellen. 

 
Voor Wijkevoort is nog geen bestemmingsplanprocedure opgestart. Wel is een milieueffectrapportage 
opgesteld. 
  
Uitgevoerde onderzoeken en ontheffingsaanvragen 
 
In 2016 is veldonderzoek uitgevoerd naar beschermde soorten in Wijkevoort. In 2017 is aanvullend onderzoek 
uitgevoerd naar marterachtigen in het gebied.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat in het totale plangebied Wijkevoort diverse wettelijk beschermde soorten 
voorkomen. In bijgevoegde tabel 1 zijn de beschermde soorten in beeld gebracht en zijn effecten op deze 
soorten beoordeeld. Afhankelijk van de definitieve ruimtelijke uitwerking is voor een aantal van deze soorten 
een ontheffing vanuit de Wet Natuurbescherming nodig. Verwacht wordt dat ontheffing nodig is voor gewone 
dwergvleermuis, rosse vleermuis, wezel, bunzing, steenmarter, huismus, steenuil, kerkuil en 
vinpootsalamander. Deze ontheffing is op dit moment (februari 2018) nog niet aangevraagd.  
 
Het gebied waarvoor tijdelijke natuur is aangevraagd is niet voor alle genoemde soorten van belang. Het 
gebied is in ieder geval van belang als onderdeel van het foerageergebied van steenuil en kerkuil. Voor 
huismus, vleermuizen en marterachtigen is het open agrarische gebied van marginaal belang. Voor 
vinpootsalamander heeft het gebied in het geheel geen functie. In de ontheffingsaanvraag zullen effecten op 
de betreffende soorten worden beschreven uitgaande van de situatie vóór de inrichting van tijdelijke natuur.   
 


