
  

 

Flora- en faunatoets  

De Steupel te Reeuwijk-Brug 

Watersnip-rapport 10A023 



  

 



  

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

 

Titel Flora- en faunatoets 

Subtitel De Steupel te Reeuwijk-Brug 

Status rapport Eindrapport 

Projectnummer 10A023 

Datum uitgave Mei 2010 

Samenstellers Brigit van Vliet, adviseur Watersnip Advies 

 Marianne Heijkoop, adviseur Watersnip Advies 

 John van Gemeren, adviseur Watersnip Advies 

Foto’s Watersnip Advies 

Naam en adres opdrachtgever Gemeente Reeuwijk 

 Postbus 3 

 2810 AA Reeuwijk 

Contactpersoon opdrachtgever Dhr. J. Tijssen  

 

 

Alle auteursrechten ten aanzien van dit rapport worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets uit dit rapport mag 

worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 

welke andere wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Watersnip Advies, noch 

mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is 

vervaardigd. 



  

 

 

 

 



Flora- en faunatoets De Steupel 
   

Watersnip Advies   5 

Inhoudsopgave  
 

1 INLEIDING .........................................................................................................7 

2 TOETSINGSKADER .............................................................................................9 

2.1 LANDELIJK NATUURBELEID EN WETGEVING...............................................................9 
2.1.1 Flora- en Faunawet ....................................................................................9 
2.1.2 Natuurbeschermingswet 1998 ...................................................................10 
2.1.3 Nota Ruimte (2006) .................................................................................11 

2.2 PROVINCIAAL BELEID ......................................................................................12 
2.2.1 Streekplan Zuid-Holland Oost (2003) en Nota regels voor Ruimte (2004)..........12 

3 LOCATIEBESCHRIJVING....................................................................................13 

3.1 HUIDIGE SITUATIE ..........................................................................................13 
3.2 BOUWPLANNEN.............................................................................................13 

4 ECOLOGISCH ONDERZOEK................................................................................15 

4.1 METHODE ...................................................................................................15 
4.2 BUREAUSTUDIE .............................................................................................15 
4.3 INVENTARISATIEGEGEVENS FLORA ......................................................................15 
4.4 INVENTARISATIEGEGEVENS FAUNA ......................................................................16 

4.4.1 Vogels ...................................................................................................16 
4.4.2 Vissen....................................................................................................16 
4.4.3 Amfibieën ...............................................................................................16 
4.4.4 Zoogdieren..............................................................................................16 
4.4.5 Reptielen ................................................................................................17 
4.4.6 Overige soorten .......................................................................................17 

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.....................................................................19 

5.1 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN .......................................................................19 
5.2 ALGEMENE ZORGPLICHT...................................................................................20 

6 BRONNEN........................................................................................................21 

 



Flora- en faunatoets De Steupel 
   

Watersnip Advies   6 

 
 
 
 



Flora- en faunatoets De Steupel 
   

Watersnip Advies   7 

1 Inleiding  

 
 
De gemeente Reeuwijk is voornemens een aantal nieuwe woningen te realiseren op twee 
locaties nabij de Steupel. Ter voorbereiding van deze ruimtelijke inrichting is ecologisch 
onderzoek nodig.  
 
Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet (FF-wet) in werking getreden. De FF-wet regelt de 
bescherming van planten en dieren in Nederland. Beschermde plantensoorten mogen niet 
vernietigd of beschadigd worden. Beschermde diersoorten mogen niet gedood, verwond of 
opzettelijk verontrust worden. Daarnaast mogen hun nesten, holen of andere voortplantings- 
of vaste rust- of verblijfsplaatsen niet beschadigd, vernield, uitgehaald, weggenomen of 
verstoord worden en mogen hun eieren niet vernietigd of vernield worden. Als dit wel dreigt 
te gebeuren tijdens het uitvoeren van bouwwerkzaamheden en dit door aanpassing van de 
plannen niet te voorkomen is, moet een ontheffingsaanvraag ingediend worden. Een 
onderzoek naar de aanwezige flora en fauna is daarom altijd noodzakelijk voor het uitvoeren 
van ruimtelijke inrichtings- of ontwikkelingsmaatregelen. 
 
In het kader van de voorgenomen bouwplannen heeft ecologisch onderzoek plaatsgevonden 
door Watersnip Advies in 2006, 2007, 2008 en 2010. Hierbij werd met name gelet op het 
voorkomen van beschermde planten- en diersoorten. Daarnaast werden de verschillende 
biotopen binnen het plangebied beoordeeld met betrekking tot potentieel voorkomende 
beschermde soorten. 
 
Dit rapport geeft een overzicht van de aanwezige flora en fauna in het plangebied. Voorts 
wordt aangegeven of er bij het realiseren van de nieuwbouwplannen schade verwacht wordt 
aan beschermde soorten. Met het oog op de algemene zorgplicht worden waar mogelijk 
maatregelen beschreven gericht op het voorkomen van schade. 
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2 Toetsingskader 

 
 
Als initiatiefnemer van de voorgenomen bouwplannen dient de Gemeente Reeuwijk te 
toetsen of er mogelijk schadelijke gevolgen zijn voor beschermde natuurwaarden in het 
plangebied. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen beschermde planten- en diersoorten 
en beschermde gebieden. 
 
Concreet betekent het dat er nagegaan moet worden of: 

- Er overtreding van de verbodsbepalingen voor beschermde soorten plaatsvindt 
(toetsing Flora- en Faunawet en provinciaal compensatiebeleid); 

- Er mogelijke significante gevolgen zijn voor beschermde gebieden (toetsing 
Natuurbeschermingswet 1998); 

- Er wezenlijke waarden en kenmerken van Ecologische Hoofdstructuurgebieden 
aangetast worden (toepassen afwegingskader Structuurschema Groene Ruimte). 

 

2.1 Landelijk natuurbeleid en wetgeving 

2.1.1 Flora- en Faunawet 

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet (FF-wet) van kracht geworden. De FF-wet regelt de 
bescherming van planten en dieren in Nederland. Het uitgangspunt van de wet is dat 
beschermde planten- en diersoorten geen schade mogen ondervinden door werkzaamheden. 
Voor werkzaamheden die geen schade veroorzaken aan beschermde soorten, hoeft vooraf 
niets geregeld te worden. Als het echter onmogelijk is om schade aan beschermde soorten te 
voorkomen, dan moet vooraf bepaald worden of er een vrijstelling geldt of dat er een 
ontheffing moet worden aangevraagd. De voorwaarden verbonden aan een vrijstelling of 
ontheffing zijn afhankelijk van de mate van bescherming van de planten- en diersoorten die 
binnen het plangebied voorkomen. De soorten zijn onderverdeeld in drie categorieën: 
algemeen beschermde soorten (tabel 1 FF-wet), streng beschermde soorten (tabel 3 FF-wet) 
en overige soorten (tabel 2 FF-wet).  
 
Wanneer in geval van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting schade ontstaat aan beschermde 
planten en dieren, geldt voor de algemeen beschermde soorten uit tabel 1 een vrijstelling. 
Ook voor de soorten uit tabel 2 kan een vrijstelling gelden, onder voorwaarde dat er 
gehandeld wordt volgens een door het ministerie van LNV goedgekeurde gedragscode. 
Wanneer het opstellen van een gedragscode niet mogelijk is of niet voldoende blijkt te zijn, 
moet voor de beschermde soorten uit tabel 2 een ontheffing worden aangevraagd bij het 
ministerie van LNV. Voor de streng beschermde soorten uit tabel 3 moet altijd een ontheffing 
worden aangevraagd.  
 
Een ontheffing wordt alleen toegekend als de werkzaamheden het voortbestaan van de soort 
niet in gevaar brengt. Daarnaast geldt ten aanzien van soorten uit tabel 3 die eveneens 
opgenomen zijn in bijlage IV van de Habitatrichtlijn, dat een ontheffing alleen verleend wordt 
wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en er sprake is van dwingende 
redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische 
aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten.  
 
Overigens geldt voor alle planten- en diersoorten de algemene zorgplicht uit artikel 2 van de 
FF-wet. Deze bepaalt dat een ieder die weet dat zijn of haar handelen nadelige gevolgen kan 
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hebben voor flora of fauna, verplicht is om maatregelen te nemen (voor zover redelijkerwijs 
kan worden gevraagd) die deze negatieve gevolgen zoveel mogelijk voorkomen, beperken of 
ongedaan maken. De zorgplicht kan gezien worden als algemene fatsoenseis die voor 
iedereen geldt. 

2.1.2 Natuurbeschermingswet 1998 

De bescherming van Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden is geregeld in de 
Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet). Tevens regelt de NB-wet de bescherming van 
beschermde Natuurmonumenten. Het Natura2000-gebied ‘Broekvelden, Vettenbroek & 
polder Stein’ ligt op ongeveer 150 meter van het plangebied. Aangezien de bouwlocatie op 
korte afstand het Natura2000-gebied ligt, zou er mogelijk sprake kunnen zijn van externe 

werking van de voorziene nieuwbouw op de instandhoudingsdoelstellingen van het 
natuurgebied.     
 
Kwalificerende habitattypen voor het gebied ‘Broekvelden, Vettenbroek & polder Stein’ zijn 
‘Ruigten en Zomen’ en ‘Glanshaver- en Vossenstaarthooilanden’. De kwalificerende 
diersoorten die in het gebied voorkomen, zijn Bittervoorn, Kleine modderkruiper, Kleine 
Zwaan, Smient, Krakeend en Slobeend. 
 
Er wordt verwacht dat de voorziene nieuwbouw geen negatieve invloed zal hebben op de 
kwaliteit van het Natura2000-gebied. Zowel de kwalificerende habitattypen als de 
kwalificerende vissoorten komen alleen voor in de polder ten oosten van de plas 
Broekvelden-Vettenbroek. De afstand tussen het plangebied en het gebied waar de 
habitattypen en de vissoorten voorkomen, is te groot om schade te kunnen veroorzaken.  
De kwalificerende vogelsoorten komen wel voor in de directe omgeving van de bouwlocatie. 
Het plangebied wordt echter van het Natura2000-gebied gescheiden door rietvelden en een 
wilgenbroekbos, waardoor er van verstoring door licht en geluid geen sprake zal zijn. De 
bouw is daarom niet vergunningplichtig in het kader van de NB-wet.  
 
Naast de effecten van de huidige bouwplannen, dient ook gekeken te worden naar mogelijke 
cumulatieve effecten van andere voorgenomen projecten, handelingen of plannen in of rond 
het plangebied, die in combinatie mogelijk schadelijk zijn voor de 
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura2000-gebied.  
Er spelen rond het westelijke deel van het Vogelrichtlijngebied diverse planontwikkelingen die 
mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit van het rust- en verblijfsgebied voor watervogels. 
Het gaat hierbij om het gebruik van een tijdelijke bouwweg over de dijk tussen de plas 
Broekvelden-Vettenbroek en de plas Sloene voor aan- en afvoer van sloop- en 
bouwmaterialen voor de bouw van een aantal woningen aan de Oudeweg. Ook wordt er 
gewerkt aan plannen voor uitbreiding van recreatiemogelijkheden in de Reeuwijkse Hout.   
Watersnip heeft recent een passende beoordeling gemaakt voor het gebruik van de tijdelijke 
bouwweg. Hieruit kwam als conclusie dat er geen schade wordt verwacht aan de 
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura2000-gebied als gevolg van gebruik van de 
bouwweg. De plannen voor uitbreiding van recreatiebebouwing langs het strand van de plas 
Broekvelden-Vettenbroek grenzend aan de Reeuwijkse Hout zijn nog niet definitief. Er kan 
daarom niet worden ingegaan op concrete schade die soorten zullen ondervinden van deze 
plannen. De indruk overheerst echter dat de vogels op de plas Broekvelden-Vettenbroek en in 
het bijzonder ook de kwalificerende soorten wennen aan activiteiten op de oever die hen niet 
echt bedreigen. 
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2.1.3 Nota Ruimte (2006) 

Het beleid met betrekking tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), geïntroduceerd in het 
Natuurbeleidsplan van 1990, is voortgezet in de planologische kernbeslissing Nota Ruimte 
van de Ministeries van VROM, LNV, VenW en EZ (2006). Voor EHS-gebieden geldt de 
verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden. Binnen deze 
gebieden zijn nieuwe plannen die de wezenlijke kenmerken van het gebied significant 
aantasten niet toegestaan, tenzij er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van 
dwingende redenen van groot openbaar belang. Eventuele schade moet zoveel mogelijk 
worden gemitigeerd en/of gecompenseerd. Dit compensatiebeginsel is geïntroduceerd in het 
Structuurschema Groene Ruimte (SGR). Provincies werken dit compensatiebeginsel uit in 
hun streekplan. Provinciale ecologische verbindingszones zijn beschreven in het rapport 
‘Ecologische verbindingszones in Zuid-Holland (1998)’.  
 
Rond Reeuwijk liggen verschillende ecologische 
verbindingszones. Ten noordoosten van het 
plangebied ligt de ecologische verbindingszone 
Bodegraven Noord – Reeuwijk. Belangrijke 
soorten voor deze verbindingszone zijn 
Waterspitsmuis, Aardmuis, Rosse woelmuis, 
Dwergmuis, Hermelijn, Ringslang, Rugstreeppad, 
Heikikker, Zilveren maan, Aardbeivlinder, Kleine 
vuurvlinder, Groene glazenmaker, Glassnijder, 
Vroege glazenmaker en Bruine glazenmaker. In 
het westen loopt de ecologische verbindingszone 
Boskoop/Reeuwijk – Noord Aa. Belangrijke 
soorten voor deze verbinding zijn Dwergmuis, 
Hermelijn, Ringslang, Kleine vuurvlinder en Bruine 
glazenmaker.  
 
De ecologische verbindingszones liggen op enige 
afstand van het plangebied en zullen daarom geen schade ondervinden van de geplande 
werkzaamheden.  

 

Het grootste deel van de Reeuwijkse Plassen maakt als kerngebied onderdeel uit van de 
Ecologische Hoofdstructuur. De voorziene nieuwbouw op de locaties aan de Steupel, op 
korte afstand van de plas Sloene, brengt echter geen schade toe aan de ecologische waarden 
van het EHS-gebied. De bouwlocatie grenst niet direct aan de plas Sloene. Het 
natuurcompensatieperceel, de zwaar begroeide legakker en een strook met zomerhuisjes 
vormen een overgang en buffer tussen de nieuwbouwwoningen en de plas Sloene. 

Figuur 1: EHS in de buurt van plangebied 
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2.2 Provinciaal beleid 

2.2.1 Streekplan Zuid-Holland Oost (2003) en Nota regels voor Ruimte (2004) 

De Nota Regels voor Ruimte is een herziening van de Nota Planbeoordeling uit 2002. Samen 
met het streekplan vormt dit het beoordelingskader van Gedeputeerde Staten voor 
gemeentelijke ruimtelijke plannen.  
 
In de Nota Regels voor Ruimte ligt het Provinciale Compensatiebeginsel verankerd.  Het 
Provinciale Compensatiebeginsel vindt zijn oorsprong in het structuurschema Groene Ruimte 
en is verder uitgewerkt in het provinciale streekplan. In het compensatiebeginsel wordt 
gesteld dat: “Onomkeerbare en/of ongewenste ontwikkelingen moeten worden tegengegaan. 
Indien om zwaarwegende redenen aantasting van natuur- en landschapswaarden 
onontkoombaar is en alternatieve oplossingen ter plaatse niet voorhanden zijn, dient 
compensatie plaats te vinden”. Het compensatiebeginsel is van toepassing op alle gebieden 
die vallen binnen de in het streekplan aangeduide ‘groene contouren’. Daarnaast geldt de 
compensatieverplichting ook voor biotopen (leefgebieden en groeiplaatsen) van soorten die 
voorkomen op de Rode Lijsten opgesteld door het Ministerie van LNV. De 
compensatieverplichting ligt bij de initiatiefnemer van de activiteiten. 
 
Het plangebied wordt in het streekplan Zuid-Holland Oost aangeduid als 
‘Openluchtrecreatiegebied of stedelijk groen’. 
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Figuur 2: Nieuwbouwlocaties 1 en 2 
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3 Locatiebeschrijving 

 

3.1 Huidige situatie 

De percelen waar gebouwd zal gaan worden, 
bevinden zich op twee locaties bij de straat de 
Steupel.  
Locatie 1 ligt ten oosten van de straat de 
Steupel, in de kilometerhokken met de 
Amersfoortse coördinaten 110/451 en 
110/452. Dit gebied bestaat uit twee 
weilanden die begrensd worden door sloten. 
Tussen de weilanden ligt een plas-dras-
rietperceel. Dit rietperceel heeft een hoge 
ecologische waarde. 
Locatie 2 ligt ten noorden van Steupel nr. 19, 
in het kilometervak met de Amersfoortse 
coördinaten 110/452. Het perceel bestaat uit 
weiland dat begraasd wordt door enkele 
schapen en een pony. Aan de west- en 
noordkant wordt het perceel begrensd door 
sloten. Aan de oostzijde ligt één van de 
toegangswegen tot de Reeuwijkse Hout. 
 

3.2 Bouwplannen 

De gemeente Reeuwijk is voornemens om op beide locaties woningbouw te realiseren (figuur 
3). De ontsluitingen van de woningen op locatie 1 worden gerealiseerd door bruggen te 
realiseren over het bestaande water.  
 



Flora- en faunatoets De Steupel 
   

Watersnip Advies   14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figuur 3: Nieuwbouwplannen aan de Steupel. De nieuw te bouwen woningen zijn met rood aangegeven. 

 
 
Opmerkingen bij Figuur 3: 
1. Er zal geen wandelpad worden aangelegd op het oostelijke perceel 
2. Er zal geen brug worden gerealiseerd 
3. Het oostelijke perceel zal worden ingericht als natuurcompensatieperceel 
4. De legakker zal worden hersteld 

1 

1 

2 

4 

3 

3 



Flora- en faunatoets De Steupel 
   

Watersnip Advies   15 

4 Ecologisch onderzoek 

 
 

4.1 Methode 

 
Voordat begonnen is met het ecologisch onderzoek in het veld, is er gekeken naar bestaande 
gegevens via het Natuurloket. Het Natuurloket geeft aan of in de betreffende 
kilometerhokken tijdens eerdere inventarisaties beschermde planten- en diersoorten 
aangetroffen zijn. Deze gegevens dienen als globale indicatie bij het uitvoeren van de 
veldinventarisatie.  
 
Naast het raadplegen van het Natuurloket zijn diverse internetsites, relevante artikelen en 
verspreidingskaarten (o.a. RAVON) geraadpleegd, om te bepalen welke (streng) beschermde 
soorten in het plangebied zouden kunnen voorkomen. 
 
Daarnaast is gebruik gemaakt van de gegevens die door medewerkers van Watersnip Advies 
zijn verzameld tijdens eerdere inventarisaties in het plangebied in 2006, 2007 en 2008.  
 
Op 4 mei 2010 hebben gekwalificeerde medewerkers van Watersnip Advies een Flora- en 
fauna-inventarisatie gedaan in het plangebied. 
 

4.2 Bureaustudie 

 
Tijdens de bureaustudie is naar voren gekomen dat er mogelijk meerdere beschermde 
diersoorten voorkomen binnen het plangebied. In de sloten nabij het plangebied komt de  
beschermde vissoort Kleine modderkruiper voor en wordt de aanwezigheid van de streng 
beschermde Bittervoorn op goede gronden aangenomen. Daarnaast is bekend dat er 
meerdere streng beschermde vleermuissoorten, zoals Gewone- en Ruige dwergvleermuis, 
Laatvlieger, Meervleermuis en Watervleermuis voorkomen in en rond het plangebied. Uit de 
bureaustudie blijkt dat ook de steng beschermde Ringslang voorkomt binnen het plangebied. 
Verder komen in het gebied verschillende vogelsoorten voor van de Rode Lijst, zoals 
Roerdomp en Watersnip (beiden status ‘Bedreigd’). Ook Waterspitsmuis komt in de nabije 
omgeving voor (Provincie Zuid-Holland, Bureau Natuur). 
 

4.3 Inventarisatiegegevens flora 

 
Langs de oevers van beide percelen staan hier 
en daar plukken met Grote lisdodde, 
Waterzuring, Liesgras, Watermunt, 
Moerasvergeet-me-niet, Kattenstaart en 
Bitterzoet.  
Op locatie 1 zijn de noordoevers van beide 
weilanden en de oostoever van het westelijke 
weiland begroeid met Riet. In het zuiden zijn 
beide percelen en het tussenliggende rietperceel 
met elkaar verbonden. Dit verbindingsstuk is 
dicht begroeid met Riet, Braam, Brandnetel, 
Berken en Elzen. In de sloot tussen de Steupel en het eerste weideperceel is Stomp 
Fonteinkruid aangetroffen. Dit is een indicatorsoort voor schoon water. Tevens is in deze 

Figuur 4: Zwanenbloem 
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sloot Zwanenbloem aangetroffen. Dit is een algemeen beschermde plantensoort (tabel 1 FF-
wet).  
Op locatie 2 staan op het weiland en langs de rand van de sloot enkele grote Zwarte Elzen 
en Schietwilgen.  
 

4.4 Inventarisatiegegevens fauna 

4.4.1 Vogels 

Tijdens eerdere inventarisaties zijn op beide 
percelen broedende vogels aangetroffen; 
Meerkoet, Knobbelzwaan en Wilde Eend. In het 
dicht begroeide rietperceel zijn (zang)vogels 
aangetroffen, o.a. Rietzanger, Kleine karekiet, 
Rietgors en Tuinfluiter, die nest indicerend 
gedrag vertoonden (zang en vliegend met 
nestmateriaal). De nesten van alle vogels zijn 
tijdens het broedseizoen beschermd en mogen 
niet verontrust worden.  
Nesten van enkele vogelsoorten, zoals Grote 
bonte specht en bepaalde uilensoorten, zijn 
jaarrond beschermd. Er zijn geen nesten van 
deze soorten aangetroffen en deze worden  
ook niet verwacht binnen het plangebied. 
Ook in de herfst- en wintermaanden rusten en verblijven er volop vogels op het rietperceel, 
zoals Watersnip (Rode Lijst status ‘Bedreigd’), Roerdomp (Rode Lijst status ‘Bedreigd’) en 
IJsvogel.  

4.4.2 Vissen 

In de sloten langs locatie 1 is bij eerdere visinventarisaties de beschermde vissoort Kleine 
modderkruiper gevangen (tabel 2 FF-wet). Tevens is er Zwanenmossel aangetroffen. De 
aanwezigheid van Zwanenmossel duidt op een relatief goede waterkwaliteit. Gezien het 
verspreidingsgebied van de streng beschermde Bittervoorn (tabel 3 FF-wet), die voor zijn 
voortplanting afhankelijk is van de Zwanenmossel, is het zeer aannemelijk dat de Bittervoorn 
ook in de sloten rond het plangebied voorkomt.  
In de sloten langs locatie 2 zijn bij de visinventarisaties Baars en Pos aangetroffen. Deze 
soorten zijn niet beschermd in het kader van de Flora- en faunawet.  

4.4.3 Amfibieën 

Tijdens de veldinventarisatie zijn geen beschermde amfibieën waargenomen binnen het 
plangebied. De verwachting is dat de algemeen beschermde Groene- en Bruine kikker, 
Gewone pad en Kleine watersalamander (tabel 1 FF-wet) wel voorkomen binnen het 
plangebied.  

4.4.4 Zoogdieren 

De natte rietbiotoop dient ook als rust- en verblijfplaats voor verschillende zoogdieren. Het 
voorkomen van de streng beschermde Waterspitsmuis (tabel 3 FF-wet) kan niet worden 
uitgesloten. Deze soort komt in de nabije omgeving van het plangebied voor. Het rietbiotoop 
is in principe zeer geschikt voor deze soort.     
Uit de vleermuisinventarisaties blijkt dat het dichtbegroeide verbindingsstuk en het 
rietperceel zeer intensief gebruikt wordt als foerageergebied door de Gewone- en de Ruige 

Figuur 5: Grauwe ganzen met jongen op het 

westelijke weideperceel   
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Dwergvleermuis. De verbindingssloot met de Sloene is onderdeel van de migratieroute van 
de Meervleermuis. Ook de Laatvlieger en de Watervleermuis zijn in het gebied foeragerend 
waargenomen. In het plangebied zijn geen zomer- en/of winterverblijven van de genoemde 
vleermuissoorten aantroffen.  

4.4.5 Reptielen 

De Ringslang (tabel 3 FF-wet, Rode Lijst status ‘Kwetsbaar’) wordt zeer regelmatig op de 
percelen van het plangebied waargenomen door bewoners van de aangrenzende 
zomerwoningen. Ook de maaibeheerders treffen de Ringslang regelmatig aan. Op het 
rietperceel bevinden zich enkele broedhopen van de Ringslang van takken en maaisel. 

4.4.6 Overige soorten 

Tijdens de inventarisaties zijn er meerdere vlinders en libellen aangetroffen. Het betreft 
echter geen (streng) beschermde soorten.  
 
 
 



Flora- en faunatoets De Steupel 
   

Watersnip Advies   18 

 

 

 



Flora- en faunatoets De Steupel 
   

Watersnip Advies   19 

5 Conclusies en aanbevelingen 

 
 
In dit hoofdstuk volgt een opsomming van de conclusies en aanbevelingen. Daarnaast wordt 
er aangegeven of er bij het realiseren van de nieuwbouwplannen schade verwacht wordt aan 
de (streng) beschermde soorten binnen het plangebied.  
 

5.1 Conclusies en aanbevelingen  

 
� Het plangebied heeft geen directe relatie met beschermde gebieden (Natura 2000, 

beschermde natuurmonumenten, (P)EHS gebieden of ecologische verbindingszones). 
De geplande werkzaamheden hebben geen effect op beschermde gebieden. 

 
� Voor de algemeen beschermde soorten (Groene- en Bruine kikker, Gewone pad, 

Kleine watersalamander en Zwanenbloem) geldt in geval van ruimtelijke ontwikkeling 
en inrichting een vrijstelling van de Flora- en faunawet. Er is voor het verontrusten 
van deze soorten geen ontheffing nodig.  

  
� Indien vegetatie verwijderd wordt, dient dit bij voorkeur buiten het broedseizoen van 

vogels te gebeuren, zodat overtreding van de FF-wet wordt voorkomen. Daarbij is het 
van belang dat de FF-wet geen standaard periode hanteert voor het broedseizoen; van 
belang is of een nest bewoond is. Indien een bewoond nest wordt aangetroffen, 
mogen er geen werkzaamheden uitgevoerd worden die het nest verstoren. 
Vogelnesten die jaarrond beschermd worden door de FF-wet, zijn niet aangetroffen of 
te verwachten binnen het plangebied. Vóór aanvang van werkzaamheden tijdens het 

broedseizoen dient een terzake kundige een inspectie uit te voeren ten aanzien van 

eventuele broedende vogels.  

 

� Uit de verschillende  Flora- en fauna inventarisaties is gebleken dat de nu nog open 
percelen tussen Steupel en plas Sloene grote ecologische waarden herbergen. Dit 
geldt met name voor het rietperceel tussen de weilanden. Hier komen diverse 
diersoorten voor die in het kader van de Flora- en faunawet streng beschermd en zeer 
streng beschermd zijn, zoals Meervleermuis, Ringslang, Bittervoorn en Kleine 
modderkruiper. Daarnaast komen in het gebied verschillende vogelsoorten voor van de 
Rode Lijst, zoals Roerdomp en Watersnip (beiden status ‘Bedreigd’). Het voorkomen 
van de streng beschermde Waterspitsmuis (tabel 3 FF-wet) kan niet worden 
uitgesloten.  
Ten behoeve van de herinrichting is het nodig een ontheffing Flora- en faunawet aan 
te vragen bij LNV. Vooroverleg bij DLG (de adviseur voor LNV) heeft uitgewezen dat 
compensatie en mitigatie vereist zullen zijn in het kader van een ontheffing voor deze 
ruimtelijke ingreep. Het is echter ook mogelijk de ontheffingsprocedure te voorkomen 
door ecologie stevig in het plan te integreren. Daarbij is het dan ook nog mogelijk een 
formele ontheffingsaanvraag te doen bij LNV. Deze zal dan leiden tot een zgn. 
‘positieve afwijzing’. Dat wil zeggen: Er is geen schade (meer) door het totaalplan en 
een ontheffing is dus niet nodig. Deze extra toetsing aan de natuurwetgeving leidt tot 
juridische zekerheid en geeft adequaat antwoord aan eventuele indieners van 
zienswijzen. 
Op grond van bovengenoemde informatie adviseert Watersnip, teneinde de risico’s op 
ongewenste vertragingen in het vergunningstraject te verkleinen, compensatie en 
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mitigatie van ecologische waarden goed te integreren in het traject van de 
planvorming. 

 
� Wat betreft het mitigeren (verzachten) van de voorziene schade aan beschermde 

soorten stelt Watersnip voor de aanleg van goede natuurvriendelijke oevers te 
waarborgen in het inrichtingstraject. 

 
� Wat betreft het compenseren van de voorziene schade stelt Watersnip voor het meest 

oostelijke perceel van het plangebied te vergraven tot nat rietland en geschikt te 
maken voor bovengenoemde beschermde soorten. Ook de broedhopen van de 
Ringslang dienen te worden verplaatst naar het meest oostelijke perceel. In verband 
met de functie als ‘rust- en verblijfsplaats’ is het nodig dit perceel vrij te houden van 
recreatief gebruik. Vanaf het water en vanuit de omgeving kan de natuurwaarde van 
dit perceel beleefd worden. De vrijkomende grond kan gebruikt worden voor (1) 
ophogen van de bouwkavels en (2) herstellen van de aangrenzende legakker. 

 
� Als er geopteerd wordt voor de route ‘schade wordt voorkomen’, zoals hier 

voorgesteld, dient de inrichting van het meest oostelijke perceel tot nat rietland reeds 
in het voortraject plaats te vinden, zodat de functionaliteit in het ecotoop permanent 
blijft bestaan. M.a.w., het compensatieperceel moet ingericht en functioneel zijn op 

het moment dat gestart wordt met de ruimtelijke ingreep. Als dit niet het geval is, 

vindt er overtreding van de FF-wet plaats.  
 
� Voor de grondverzet-, dempings- en bouwwerkzaamheden dient een ecologisch 

werkprotocol te worden opgesteld. 
 

5.2 Algemene zorgplicht 

 
Voor alle planten- en diersoorten geldt de algemene zorgplicht die is opgenomen in artikel 2 
van de Flora- en faunawet. Deze bepaalt dat een ieder die weet dat zijn of haar handelen 
nadelige gevolgen voor flora en/of fauna kan hebben, verplicht is om maatregelen te nemen 
(voor zover redelijkerwijs kan worden gevraagd) die deze negatieve gevolgen zoveel mogelijk 
voorkomen, beperken of ongedaan maken. 
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