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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van Vollmer & Partners opdracht gekregen voor het uitvoeren van een aanvullend 

ecologisch onderzoek aan de Molenweg (ong.) te Heino. 

 

Het aanvullend ecologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging 

en de voorgenomen ontwikkeling van een woonwijk. 

 

Het aanvullend ecologisch onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de resultaten van de 

quickscan Wet natuurbescherming die Econsultancy in juni 2020 op de onderzoekslocatie heeft uit-

gevoerd (rapport 12671.001, versie D1). 

 

Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door 

het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen.  
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 

 

2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 

 

De onderzoekslocatie (± 10 ha) ligt aan de Molenweg (ong.), circa 800 meter ten westen van de kern 

van Heino. Volgens de topografische kaart van Nederland zijn de coördinaten van het midden van de 

onderzoekslocatie X = 211.840, Y = 495.440. In figuur 1 is de topografische ligging van de onder-

zoekslocatie weergegeven.  

 

 

De onderzoekslocatie betreft een agrarisch perceel, ten tijde van het veldbezoek in gebruik als be-

graasd weiland. Binnen de onderzoekslocatie zijn enkele droogstaande sloten aanwezig. Daarnaast 

loopt er in het centrum en aan de oostzijde een bomenrij in noord-zuidrichting. In de noordoosthoek 

van de onderzoekslocatie is een ooievaarsnest aanwezig. 

 

Ten noorden van de onderzoekslocatie bevindt zich Bungalowpark Landgoed Old Heino. Ten oosten 

en zuiden van de onderzoekslocatie bevindt zich de bebouwde kom van Heino. Aan de westzijde van 

de onderzoekslocatie bevindt zich agrarisch landschap. De omgeving rond Heino bestaat eveneens 

uit agrarisch landschap. 

 

In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. De figu-

ren 3 t/m 14 geven een impressie van de onderzoekslocatie, middels foto’s die zijn genomen tijdens 

het veldbezoek voor de quickscan Wet natuurbescherming (d.d. 3 juni 2020). 

  

 
Figuur 1. Topografische ligging onderzoekslocatie. 
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Figuur 3. Centrale deel onderzoekslo-

catie, kijkend in noordelijke richting. 

 
Figuur 4. Droogstaande sloot op cen-

trale deel onderzoekslocatie, kijkend in 

noordelijke richting. 

 
Figuur 5. Bomenrij op centrale deel 

onderzoekslocatie, kijkend in oostelijke 

richting. 
 

 
Figuur 6. Zuidzijde onderzoekslocatie, 

kijkend in westelijke richting. 

 
Figuur 7. Bomenrij langs oostzijde 

onderzoekslocatie, kijkend in noordelijke 

richting. 

 
Figuur 8. Boerderij langs oostzijde 

onderzoekslocatie, kijken in noordelijke 

richting. 
 

 
Figuur 2. Luchtfoto onderzoekslocatie en directe omgeving. 
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Figuur 9. Grasland grenzend aan be-

drijventerrein in noordoosthoek van 

onderzoekslocatie, kijkend in noordoos-

telijke richting. 

 
Figuur 10. Boswal langs noordzijde 

onderzoekslocatie, kijkend in westelijke 

richting. 

 
Figuur 11. Omgeving onderzoeksloca-

tie in noordwesthoek onderzoekslocatie, 

kijkend in noordelijke richting. 

 

 
Figuur 12. Westzijde onderzoekslocatie 

en aangrenzende percelen, kijkend in 

zuidelijke richting. 

 
Figuur 13. Zuidwesthoek van de onder-

zoekslocatie, kijkend zuidoostelijke 

richting. 

 
Figuur 14. Droogstaande sloot op 

centrale deel onderzoekslocatie, kijkend 

in noordelijke richting. 
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2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie 

 

De initiatiefnemer is voornemens woningen te realiseren binnen een deel van de onderzoekslocatie 

(zie figuur 15). Tevens is de initiatiefnemer voornemens de onderzoekslocatie zo vorm te geven dat 

de lokale biodiversiteit gestimuleerd wordt en klimaatbestendig is. Ten behoeve van de voorgenomen 

plannen zal het terrein worden ontgraven en waar nodig bomen worden gekapt. 

 

  

 
Figuur 15. Stedenbouwkundig plan onderzoekslocatie (bron: Volmer & Partners, 2021). 
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3 RESULTATEN VOORGAAND ONDERZOEK 

 

Uit de quickscan blijkt dat, om de effecten van de ingreep volledig te kunnen toetsen aan de Wet na-

tuurbescherming er op sommige punten meer informatie is benodigd:  

 

De onderzoekslocatie maakt (mogelijk) onderdeel uit van de functionele leefomgeving van de steen-
uil. Een nestplaats is op de onderzoekslocatie en directe omgeving niet uit te sluiten. In dat kader is 
een aanvullend onderzoek naar het eventuele gebruik van de onderzoekslocatie door de steenuil 
noodzakelijk. 
 
Voor kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel) is, gelet op de geschiktheid van de onder-
zoekslocatie, een aanvullend onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek dient de daadwerkelijke functie 
van het gebied voor kleine marterachtigen vast te kunnen stellen en te bepalen of overtredingen van 
de Wet natuurbescherming aan de orde zijn. 
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4 ONDERZOEKSMETHODIEK 

 

4.1 Steenuil 

 

Voor het onderzoek naar steenuil zijn in de periode half februari tot half april een drietal avondbezoe-

ken uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van geluidsnabootsing. Het onderzoek is uitgevoerd door 

twee personen die zich per auto door het onderzoeksgebied verplaatst hebben. Tijdens het onder-

zoek werd gelet op steenuilen die een baltsroep of contact roep maakten. In eerste instantie is geluis-

terd naar steenuilen die uit zichzelf dergelijke geluiden maakten. Indien er geen activiteit waargeno-

men werd, is de activiteit gestimuleerd doormiddel van geluidsnabootsing. Op het moment dat de 

steenuilen reageerde op de geluidsnabootsing is er direct gestopt met de geluidsnabootsing. De in-

ventarisatiemethode is overeenkomstig het inventarisatieprotocol die opgesteld is door het Netwerk 

Groene Bureaus. Het veldbezoek is uitgevoerd met als doel om aan te tonen of de onderzoekslocatie 

onderdeel uitmaakt van het functioneel leefgebied van, een in de omgeving verblijvende, steenuil. 

Hiervoor zijn de steenuil territoria in de directe omgeving van de onderzoekslocatie in kaart gebracht. 

In figuur 16 is het onderzoeksgebied aangegeven. Op basis van de ligging van de steenuilterritoria in 

de omgeving kan ingeschat worden of de onderzoekslocatie onderdeel uitmaakt van het functioneel 

leefgebied van steenuilen. 

 

 

Het onderzoek is uitgevoerd op de avonden van 24 februari en 9 en 23 maart 2021 (zie tabel I). Tij-

dens de veldbezoeken waren de weersomstandigheden voor het waarnemen van steenuilen gunstig. 

 

 

 
Figuur 16. Het onderzoeksgebied (geel vlak) voor de inventarisatie van steenuilen. 
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Tabel I.  Omstandigheden veldonderzoek steenuil 

 

Datum Tijd Temperatuur Weersomstandigheden 

19 februari 2021 18:00 - 20:15 13 oC Windkracht 3 Bft, bewolkt 

9 maart 2021 18:30 - 20:15 4 oC Windstil en helder 

23 maart 2021 19:00 - 20:15 9 oC Windkracht 2 Bf, helder 

 

4.2 Kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel) 

 

Om te bepalen of de hermelijn, bunzing en/of wezel gebruik maken van de onderzoekslocatie, is in de 

periode van maart tot en met augustus 2020, de meest actieve periode van de soorten, zes weken 

onderzoek uitgevoerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van vijf cameravallen (bunzing) en marterboxen, 

zoals de Mostela of Struikrover (hermelijn en wezel). De camera’s zijn op 21 juli 2020 geplaatst (fi-

guur 17). Gedurende zes weken is er om de twee weken een veldbezoek verricht (4, 18 augustus en 

1, 15 september) waarbij de geheugenkaartjes en batterijen van de camera zijn gecontroleerd en 

indien nodig vervangen. Bij het plaatsen van de apparatuur is gelet op de geschiktheid van de loca-

ties voor kleine marterachtigen. De camera’s zijn na zes weken, tijdens het vierde veldbezoek, opge-

haald.  

 

De onderzoeksopzet is conform hetgeen is voorgeschreven in de ‘Handreiking kleine marters in rela-

tie tot soortbescherming. Zoogdiervereniging, Nijmegen’ (Bouwens, S. 2017). 

 

 
Figuur 17. Locaties cameravallen op de onderzoekslocatie. 
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5 ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

5.1 Steenuil 

 

Tijdens het eerste veldbezoek op 24 februari 2021, zijn er in totaal vijf steenuilen gehoord. Het betrof 

vier baltsende mannetje op de onderzoekslocatie aan de Molenweg en aan de Brinkweg 84, Zuthe-

merweg 11 en Hubbertsallee 2. Daarnaast is er een roepende steenuil gehoord rond Nieuwe Wete-

ring 31. 

 

Tijdens het tweede veldbezoek op 9 maart, zijn wederom op de onderzoekslocatie en Hubbertsallee 

baltsende mannetjes gehoord. Rond de locatie waar de vorige keer een roepende steenuil werd ge-

hoord (Nieuwe Wetering) werden ditmaal twee roepende individuen gehoord. Vermoedelijk gaat het 

hier om een paartje. Verder werden er geen nieuwe steenuilen gehoord op nieuwe locaties. 

 

Tijdens het derde veldbezoek zijn wederom geen steenuilen gehoord op nieuwe locaties. Op de loca-

tie waar de eerste veldronde een baltsend mannetje werd gehoord rond Zuthemerweg 11, werd we-

derom een baltsend mannetje gehoord en vervolgens twee roepende steenuilen. Vermoedelijk gaat 

het hier om een paartje. 

 

In het onderzoeksgebied zijn in totaal op vijf locaties van steenuilen waargenomen (figuur 18), gesteld 

kan worden dat het hier om vaste territoria gaat. Deze territoria zijn vrij evenredig verspreid over het 

buitengebied ten westen van Heino. Daarnaast kan met zekerheid worden aangenomen dat er op de 

onderzoekslocatie zich een territorium bevind van een mannetje steenuil en dat de onderzoekslocatie 

deel uit maakt van het functioneel leefgebied van de steenuil. In hoofdstuk 6 wordt hier verder op 

ingegaan. 

 

 
Figuur 18. Verspreiding van de steenuil (gele ster) op basis van inventarisatie binnen het onderzoeksgebied in het seizoen 

2021. 
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5.2 Kleine marterachtigen 

 

De camera’s zijn geplaatst op 21 juli 2021. De camera’s zijn gecontroleerd en uitgelezen op 4 augus-

tus, 18 augustus, 1 september en 15 september. Er zijn gedurende het onderzoek géén bunzing, 

hermelijn of wezel vastgelegd op één van de camera’s. Wel zijn er enkele spitsmuizen en een huiskat 

vastgelegd. 
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6 TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING 

 

6.1 Steenuil 

 

De steenuil en zijn leefgebied is beschermd volgens artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming. De 

soort staat tevens vermeld in de EU-vogelrichtlijn. De nesten van steenuilen zijn het hele jaar be-

schermd en vallen onder categorie 1 van vogelnesten: ‘nesten die behalve gedurende het broedsei-

zoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en voortplantingsplaats’. 

 

De steenuil heeft twee relevante typen verblijfplaatsen. Dit zijn: 

• de plek die als nest gebruikt wordt (voortplantingsplaats) en die ook in de rest van het jaar 

gebruikt wordt als verblijfplaats 

• de plekken die regelmatig door de steenuil worden gebruikt buiten het broedseizoen, maar 

die ook in het broedseizoen door het mannetje worden gebruikt als het vrouwtje op het nest 

aan het broeden is (rustplaats). 

 

Een territorium van een steenuil bestaat over het algemeen uit een straal van 300 meter vanaf de 

nestplaats (Bij12, 2017). Het leefgebied, van de steenuil met een straal van 300 meter, wordt een 

homerange genoemd. Omdat het leefgebied van de steenuil zo klein is, kan een klein oppervlaktever-

lies van het leefgebied al een grote impact hebben op de geschiktheid van het totale leefgebied. Op 

basis van de aangetroffen territoria in het onderzoeksgebied kan gesteld worden dat de onderzoeks-

locatie is gelegen binnen de homerange (300 meter) van één steenuilenterritorium (figuur 19). 

 

 

 
Figuur 19. Theoretische homerange 300m van steenuilen rond onderzoekslocatie. 
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Binnen het territorium jaagt een steenuil vanaf houtwallen en weidepalen op zicht naar hun voedsel. 

Meestal is dit binnen zo’n 30 meter van deze plekken. Daarnaast gebruikt de steenuil nestkasten, 

schuurtjes of oude bomen zoals knotwilgen als rust- en nestlocatie. De locaties in combinatie met het 

foerageergebied wordt het functioneel leefgebied genoemd. Het geschatte functioneel leefgebied 

binnen het territorium van de steenuil op de onderzoekslocatie is weergegeven in figuur 20. Het totaal 

functioneel leefgebied binnen het territorium is zo’n 11 ha. Geschat wordt dat er 2,4 ha functioneel 

leefgebied verloren zal gaan op de planlocatie waar gebouwd zal worden. Daarnaast wordt verwacht 

dat het overgebleven leefgebied ten oosten van de planlocatie van zo’n 2,6 ha (op den duur) ook 

verloren zal gaan door de toekomstig geïsoleerde ligging, waardoor het geen onderdeel meer zal 

uitmaken van het functioneel leefgebied. Verwacht wordt dat het geschikte leefgebied met zo’n 45 % 

zal afnemen. Op basis hiervan is niet met zekerheid te stellen dat de nestlocatie duurzaam behouden 

kan blijven. Er zal, ter compensatie, een uitwijkmogelijkheid naar geschikt leefgebied in de directe 

omgeving moeten worden gerealiseerd. 

 

 

  

 
Figuur 20. Functioneel leefgebied steenuil (geel) binnen homerange. Rood gearceerd het plangebied waar gebouwd zal wor-

den. 
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Door de voorgenomen ingreep zal de nestlocatie zelf niet worden aangetast. Artikel 3.1 lid 2 (verbod 

op het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten en rustplaatsen, of het wegnemen van nesten) 

en artikel 3.1 lid 4 (verbod op het opzettelijk verstoren van vogels) wordt niet direct overtreden. Ech-

ter, bij de steenuil wordt bij ingrepen in het functioneel leefgebied, die er voor kan zorgen dat een 

steenuil onvoldoende leefgebied behoud, worden geïnterpreteerd als een overtreding van artikel 3.1. 

Immers voor het duurzaam in stand houden van een nestlocatie is voldoende voedsel binnen een 

straal van 300 meter noodzakelijk. Omdat in dit geval binnen de homerange een substantieel deel 

van het leefgebied verloren gaat en er aan de oostzijde (bebouwde kom) geen foerageermogelijkhe-

den zijn is het op voorhand niet uit te sluiten dat na verloop van tijd de steenuil zijn territorium zal ver-

laten. Daardoor is er sprake van overtreding van artikel 3.1 (verbod op het opzettelijk vernielen of 

beschadigen van nesten en rustplaatsen, of het wegnemen van nesten). Hiervoor dient een onthef-

fingsaanvraag bij de provincie Overijssel aangevraagd worden en zal compensatie worden verlangd. 

 

6.2 Kleine marterachtigen 

 

Kleine marterachtigen vallen onder het beschermingsregime van paragraaf 3.3 van de Wet natuurbe-

scherming (andere soorten). Volgens artikel 3.10 lid 1a is het verboden kleine marterachtigen opzet-

telijk te doden of te verwonden. Ook is het volgens artikel 3.10 lid 1b verboden de vaste rust- en 

voortplantingsplaatsen van kleine marterachtigen te beschadigen of te vernielen. 

 

Tijdens het onderzoek zijn geen waarnemingen gedaan van kleine marterachtigen. Tevens zijn er 

tijdens geen enkel terreinbezoek sporen van marters aangetroffen. Het is daarmee met voldoende 

zekerheid uit te sluiten dat de onderzoekslocatie onderdeel uitmaakt van essentieel leefgebied van 

bunzing, wezel of hermelijn, waarmee overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van 

kleine marterachtigen uit te sluiten is. 

 

6.3 Mogelijke compensatie 

 

Steenuil 

Voor elke verblijfplaats die zijn functie niet meer 

kan vervullen, dient te worden gezorgd voor vier 

nieuwe alternatieve verblijfplaatsen, in de vorm 

van steenuilenkasten (figuur 21). Voorwaarde 

hierbij is dat de alternatieve verblijfplaats zo dicht 

mogelijk bij het oorspronkelijke territorium en 

buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden 

wordt aangeboden. Wanneer gekeken wordt 

naar een geschikte uitwijklocatie in de directe 

omgeving is er potentieel nieuw leefgebied ten 

noorden van de Molenweg rond het erf van Mo-

lenweg 4a of ten zuiden van de Molenweg rond 

het erf van Molenweg 3a (zie figuur 22). Beide locaties beschikken al (deels) over geschikt habitat in 

de vorm van tuinen, weilanden, houtwallen en poelen. De voorkeur gaat uit naar de eerste optie, aan-

gezien deze locatie al een deel overlap heeft met het huidige territorium van de steenuil. Hierdoor zal 

de kans groter zijn dat de steenuil het nieuwe leefgebied weet te vinden en accepteert. Ongeacht 

voor welke locatie wordt gekozen, is de voorwaarde dat er meerdere nestkasten worde aangeboden. 

Daarnaast dient het nieuwe leefgebied geschikt gemaakt te worden als foerageergebied ter compen-

satie van het verlies van functioneel leefgebied op de planlocatie. Mogelijke maatregelen zijn het cre-

eren van struwelen, ruigten, takkenrillen, houtstapels en kruidenzomen, het aanplanten van struiken 

en bomen die noten of vruchten dragen, en het aanbrengen van zit- en uitkijkposten met behulp van 

paaltjes. 

 
Figuur 21. Steenuilenkast Vivipara. 
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Kleine marterachtigen 

Alhoewel uit de resultaten van het camera-onderzoek geconcludeerd kan worden dat de onderzoeks-

locatie geen onderdeel uitmaakt van essentieel leefgebied van de bunzing, wezel of hermelijn kan 

echter wel besloten worden om tijdens de inrichting van het plangebied rekening te houden met kleine 

marterachtigen en andere grondgebonde zoogdieren zoals de egel. Aanbevolen wordt om beschut-

ting te creëren door de randen van het plangebied in te richten met bijvoorbeeld ruigtes, struiken en 

houtrillen. Ook kan de toegankelijkheid van het plangebied en de tuinen van de toekomstige wonin-

gen behouden blijven door bijvoorbeeld erven te scheiden met hagen in plaats van schuttingen. 

  

 
Figuur 22. Potentieel leefgebied voor de steenuil (groen) tussen de bestaande territoria (geel) met voorgestelde locaties 

steenuilenkasten (rood). 
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Econsultancy heeft in opdracht van Vollmer & Partners een aanvullend ecologisch onderzoek uitge-

voerd aan de Molenweg (ong.) te Heino. 

 

Het aanvullend ecologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging 

en de voorgenomen ontwikkeling van een woonwijk. 

 

Voorgenomen ingreep 

De initiatiefnemer is voornemens woningen te realiseren binnen een deel van de onderzoekslocatie. 

Tevens is de initiatiefnemer voornemens de onderzoekslocatie zo vorm te geven dat de lokale biodi-

versiteit gestimuleerd wordt en klimaatbestendig is. Ten behoeve van de voorgenomen plannen zal 

het terrein worden ontgraven en waar nodig bomen worden gekapt. 

 

Functie onderzoekslocatie voor steenuilen 

De onderzoekslocatie is onderdeel van één steenuilenterritorium. Omdat bij de voorgenomen ingreep 

binnen het territorium een substantieel deel van het leefgebied verloren zal gaan en er aan de oost-

zijde (bebouwde kom) geen foerageermogelijkheden zijn is het op voorhand niet uit te sluiten dat na 

verloop van tijd de steenuil zijn territorium zal verlaten. Daardoor is er sprake van overtreding van 

artikel 3.1 (verbod op het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten en rustplaatsen, of het 

wegnemen van nesten). 

 

Functie onderzoekslocatie voor kleine marterachtigen 

Het is met voldoende zekerheid uit te sluiten dat de onderzoekslocatie onderdeel uitmaakt van essen-

tieel leefgebied van bunzing, wezel of hermelijn, waarmee overtreding van de Wet natuurbescherming 

ten aanzien van kleine marterachtigen uit te sluiten is. Geadviseerd wordt om positieve maatregelen 

in het ontwerp mee te nemen in de vorm van ruigtes, struiken en takkenrillen aan de rand van het 

plangebied en de toegankelijkheid voor grondgebonden zoogdieren te behouden. 

 

Conclusie 

Met de voorgenomen herontwikkeling is sprake van overtreding van de Wet natuurbescherming ten 

aanzien van de steenuil. Er is sprake van overtreding van artikel 3.1 (verbod op het opzettelijk vernie-

len of beschadigen van nesten en rustplaatsen, of het wegnemen van nesten). Hiervoor dient een 

ontheffingsaanvraag bij de provincie Overijssel aangevraagd te worden en zal compensatie worden 

verlangd. Om negatieve gevolgen voor deze soorten te voorkomen zal het verlies aan functioneel 

leefgebied gecompenseerd dienen te worden in de directe omgeving. Gelet op de huidige bezetting 

van territoria in de omgeving is er ruimte voor een nieuw territorium aan de westzijde van de toekom-

stige woonwijk. Voorwaarde hierbij is dat er vier alternatieve nestplaatsen worden aangeboden en het 

nieuwe leefgebied geschikt gemaakt wordt als foerageerhabitat door het realiseren van voldoende 

beschutting, vegetatie en zit-/uitkijkplekken. Deze maatregelen dienen worden beschreven in een 

projectplan. Dit  projectplan zal getoetst moeten worden door de provincie Overijssel, middels een 

ontheffingsaanvraag. 

 

Econsultancy 

Zwolle, 22 april 2021. 

 

 

 



 

 

Verklarende woordenlijst 
 

Activiteitenplan 

Een activiteitenplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het activiteitenplan zijn maatregelen 

verwoord waarmee de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats van een beschermde soort behouden blijft en schade aan 

individuen wordt voorkomen.  

 

Externe werking 

 Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/EHS hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, ook 

activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" genoemd. Er 

bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de 

soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/ EHS, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.  

 

Expert Judgement 

Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring. 

 

Foerageerhabitat 

Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.  

 

Foerageren 

Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).  

 

Functioneel leefgebied 

Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of verblijf-

plaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, wanneer er vol-

doende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eieren te leggen en 

jongen groot te brengen.  

 

Gunstige staat van instandhouding 

Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de soort of 

het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype. 

 

Habitat 

Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en leven-

de natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, groeien en 

zich voortplanten.  

 

Kraamverblijfplaats 

Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel kraam-

groep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kan oplopen tot 

meerdere honderden exemplaren. 

 

Landschappelijk inpassingsplan 

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat voldoet aan 

het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling past in het land-

schap.  

 

Landhabitat 

Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik van 

landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of opgaande vege-

tatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.  

 

Mitigerende maatregelen 

Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren. 

 

Omgevingscheck 

Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die door 

een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld op aanwe-

zigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen. 

 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Abiotische_factoren


 

 

Ontheffing  

De Wet natuurbescherming is gemaakt om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze kwetsba-

re soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde voorwaarden 

mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een besluit waarbij in een 

individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 

 

Paarverblijfplaats 

 Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te paren. Eén 

mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijfplaats wordt veelal 

door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken. 

 

Populatie 

Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïsoleerd is 

van andere zulke groepen. 

 

Rode Lijst 

Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeldzaam 

zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en voor allerlei 

andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een dier dus nog geen 

'beschermde diersoort' in de zin van Wet natuurbescherming. De Rode Lijsten hebben in de praktijk wel een belangrijke signa-

leringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud te maken hebben rekening 

houden met bedreigde soorten. 

 

Significant negatief effect 

Een effect is in het kader van de Wet natuurbescherming significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied 

dreigen te worden aangetast. 

 

  Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel 

vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde passende 

beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of leefgebied, 

aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudingsdoelstelling, dan kan 

sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten, het gebied moet geschikt zijn 

voor de soorten. 

 

Vaste rust- of voortplantingsplaats 

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levenscyclus van een individu. Wet natuurbescherming 

omschrijft niet exact wat een vaste rust- of voortplantingsplaats is. Dit is soortafhankelijk.  

 

Vliegroute 

Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.  

 

Winterverblijfplaats 

Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar koele 

en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of enkele indivi-

duen.  

 

Zomerverblijfplaats 

Buiten de kraamperiode worden deze door vrouwtjes gebruikt, binnen de kraamperiode door individuele mannetjes. 



 

 

 


