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landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare 
waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is in 
opbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de 
NDFF zijn door de Gegevensautoriteit Natuur gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek 
kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten. 
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175-418 vaatplanten mossen korstmossen paddenstoelen zoogdieren vogels amfibieën reptielen vissen dagvlinders macronachtvlinders micronachtvlinders libellen
sprinkhanen en 

krekels
overige 

ongewervelden
zeeorganismen

Rode-Lijstsoorten 3 25

Ffwet soorten 
tabel 1 1 5 3

Ffwet soorten 
tabel 2+3 1 1

Ffwet vogels 95

Hrl soorten 
bijlage II

Hrl soorten 
bijlage IV

aantal soorten 188 6 95 * 3 8 4 10 6 4

volledigheid 
onderzoek onbepaald niet niet niet slecht slecht/goed slecht niet niet slecht slecht niet matig goed onbepaald niet

onderzoeksperiode 1990-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010
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Toelichting op de tabel 
 
 
Soortgroepen 
In de gehanteerde indeling is Overige ongewervelden een diverse groep met daarin alle 
wespen, bijen, mieren, netvleugelige, steenvliegen, kevers, vliegen, muggen, haften, 
wantsen, cicaden, luizen, schorpioenvliegen en overige insecten, spinnen, mijten, 
hooiwagens, duizendpoten, miljoenpoten, pissebedden, kakkerlakken, oorwormen, 
weinigpotigen, vlokreeften, lagere kreeftachtigen, weekdieren, slakken, ringwormen, 
snoerwormen en wormachtigen zoals bloedzuigers. 
Onder de soortgroep Zeeorganismen vallen: hydroidpoliepen, mosdiertjes, 
mysisgarnalen, ribkwallen, stekelhuidigen, zakpijpen, zeepissebedden, zeepokken, 
eendenmossels, krabbezakjes, zeespinnen en grote kreeftachtigen (kreeften, krabben en 
garnalen). Dit betekent dat waarnemingen van de Europese kreeft (Astacus astacus) en 
andere in zoetwater levende rivierkreeften onder Zeeorganismen te vinden zijn. 
Zeezoogdieren zijn te vinden onder Zoogdieren. 
 
 
Rode-Lijstsoorten 
In de tabel staat voor elk kilometerhok per soortgroep vermeld hoeveel soorten op de 
Rode Lijst staan. Rode Lijsten worden formeel vastgesteld door het ministerie van LNV. 
De gehanteerde Rode Lijsten zijn (inclusief link naar website van ministerie van LNV met 
verwijzing naar pdf van het besluit): 
vaatplanten:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004  
mossen:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
korstmossen:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 1 
paddenstoelen:  Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 2 
zoogdieren:   Besluit Rode Lijsten 4 september 2009  
vogels:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
amfibieën:   Besluit Rode Lijsten 4 september 2009 
reptielen:   Besluit Rode Lijsten 4 september 2009 
vissen:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
dagvlinders:   Besluit Rode Lijsten 4 september 2009 
macronachtvlinders:  geen Rode Lijst 
micronachtvlinders:  geen Rode Lijst 
libellen:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
sprinkhanen en krekels: Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
overige ongewervelden: Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 3 
zeeorganismen:  geen Rode Lijst 
 
 
Ffwet soorten tabel 1 
Alle soorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet, te vinden in de pdf op de website van 
het ministerie van LNV (beschermde soorten van de Flora- en faunawet). 
 
 

                                                 
1 Na vaststelling van de Rode Lijst is gebleken dat Haematomma ochroleucum onterecht 
op de Rode Lijst stond; deze is er vervolgens van afgehaald (verantwoording Database 
Soorten in wetgeving en beleid). 
2 De Rode Lijst voor paddenstoelen uit 2009 is nog niet geïmplementeerd in de NDFF; 
hier vindt u het Besluit: Besluit Rode Lijsten 4 september 2009. 
3 het gaat hier om besluiten voor de soortgroepen bijen, kokerjuffers, steenvliegen, 
haften, platwormen en land- en zoetwaterweekdieren. 
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Ffwet soorten tabel 2+3 
Soorten van tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet, te vinden in de pdf op de website 
van het ministerie van LNV (beschermde soorten van de Flora- en faunawet). 
 
 
Ffwet vogels 
Alle vogelsoorten, behalve exoten, zijn beschermd krachtens de Flora- en faunawet. 
 
 
Hrl soorten bijlage II 
In de Europese Habitatrichtlijn staan in Bijlage II de soorten waarvoor beschermde 
gebieden moeten worden aangewezen. Op de site van het ministerie van LNV kunt u een 
overzicht vinden van de soorten (beschermde soorten Habitatrichtlijn Bijlage II). Welke 
gebieden dit zijn is per soort op te zoeken via Natura 2000-gebieden. 
 
 
Hrl soorten bijlage IV 
In de Europese Habitatrichtlijn staan op Bijlage IV de soorten aangewezen die strikt 
beschermd zijn; de meeste soorten staan in tabel 3 van de Flora- en faunawet. Op de 
website van het ministerie van LNV kunt u een overzicht vinden: beschermde soorten 
Habitatrichtlijn Bijlage IV. 
 
 
Aantal soorten 
Het totaal aantal soorten per soortgroep per kilometerhok in de periode zoals 
aangegeven. Meegenomen zijn alle waarnemingen: 

 die geheel of gedeeltelijk binnen de selectie liggen; 
 die zijn gevalideerd en daarbij de classificatie ‘betrouwbaar’ hebben 

meegekregen; 
 waarvan de bronhouder heeft aangegeven dat ze uitgeleverd mogen worden. 

Indien er een asterisk (*) in het veld staat betekent dit dat een deel van de 
waarnemingen pas na expliciete toestemming van de bronhouder mag worden 
uitgeleverd. Het kan dus zijn dat in de Eenmalige levering niet alle waarnemingen 
worden geleverd die optellen tot de Beknopte eenmalige levering. Ook kan het zijn dat 
deze gegevens later worden geleverd. 
 
 
Volledigheid onderzoek 
Voor elke soortgroep is aangegeven hoe volledig een specifiek kilometerhok is 
onderzocht. Er wordt hierbij gewerkt met een normering in maximaal 5 klassen: Niet, 
Slecht, Matig, Redelijk en Goed onderzocht. In onderstaande toelichting is per soortgroep 
aangegeven welke regels hierbij gehanteerd zijn en over welke periode. 
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Vaatplanten (1990 – 2010) 

Om de volledigheid van onderzoek vast te stellen wordt het soortenaantal per 
kilometerhok vergeleken met het gemiddeld soortenaantal van een kilometerhok in 
dezelfde regio. Dit aantal is afhankelijk van onder andere bodemtype, 
waterhuishouding, schaal van het landschap en bodemgebruik. Daarom is de indeling 
van Nederland in 38 ecodistricten gebruikt als regio-indeling. Het gemiddeld aantal 
soorten per kilometerhok is bepaald aan de hand van inventarisaties uit het verleden. 
De aanname hierbij is dat de in het verleden vastgestelde floristische waarden een 
goede basis vormen voor een benadering van de actuele waarden. Het gemiddeld aantal 
aangetroffen soorten per kilometerhok loopt van 127 (grote, recente polders) tot 306 
(kalkrijke duinen). 

klasse definitie 

goed aantal soorten is groter dan het gemiddelde van het ecodistrict minus de 
standaarddeviatie 

redelijk n.v.t. 

matig overige gevallen 

slecht aantal soorten per kilometerhok is kleiner dan 26 of, als het aantal soorten kleiner 
is dan het gemiddelde van het ecodistrict, minus tweemaal de standaarddeviatie. 

niet geen waarnemingen 

 

Mossen (2000 – 2010)  

Gegevens van mossen zijn veelal afkomstig van natuurgebieden en stedelijk gebied. De 
meeste bedreigde mossoorten komen vooral voor op vochtige plaatsen en in bossen. 

klasse definitie 

goed meer dan 30 soorten 

redelijk 11-30 soorten 

matig 1-10 soorten 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

 

Korstmossen (2000 – 2010) 

Gegevens van korstmossen zijn voornamelijk afkomstig van bos, heide en stuifzand, 
laanbomen en muren van oude gebouwen. Korstmossen kunnen in alle seizoenen 
worden gevonden. 

klasse definitie 

goed meer dan 20 soorten 

redelijk 11-20 soorten 

matig 1-10 soorten 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 
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Paddenstoelen (2000 – 2010) 

Om de volledigheid van een inventarisatie te definiëren zouden voor elk kilometerhok 
naast de aantallen waarnemingen en soorten ook specifieke biotoopkenmerken moeten 
worden meegewogen. Voor paddenstoelen is een dergelijke weging nog niet op 
landelijke schaal mogelijk. Vooralsnog wordt uitgegaan van het globale (niet statistisch 
onderbouwde) ervaringsfeit dat een "serieus" onderzoek in een hok in een goede tijd 
minstens een bepaald aantal verschillende soorten moet opleveren, met een eveneens 
globale correctie voor het feit dat dit aantal in een "goed" hok met minder 
waarnemingen wordt bereikt dan in een "slecht" hok. 

klasse definitie 

goed 250 of meer soorten; of 

1000 of meer waarnemingen 

redelijk overige gevallen 

matig n.v.t. 

slecht minder dan 50 soorten; of 

minder dan 100 waarnemingen 

niet geen waarnemingen 

 

Zoogdieren (2000 – 2010) 

Voor zoogdieren is de onderzoekskwaliteit voor een kilometerhok bepaald op grond van 
twee aspecten die voor de totaalscore worden opgeteld. 
 
1. het aantal waargenomen soorten sinds het jaar 2000 
aantal soorten aantal punten 
1 0 
2-4 5 
5-9 10 
10-99 15 
 
2. uitvoering van een of meerdere projecten van het Netwerk Ecologische Monitoring of 
het VerspreidingsONderzoek LandZoogdieren (VONZ), waarin de aanwezigheid van een 
bepaalde set soorten (bijvoorbeeld muizen en spitsmuizen of vleermuizen) systematisch 
bepaald wordt. 

NEM- of VONZ-project aantal punten 
braakbalmonitoring 15 
vleermuiswintertellingen 30 
muizen vangen met 
inloopvallen 

30 

vleermuiszoldertellingen 30 
hazelmuistellingen 10 
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klasse definitie 

goed 100 – 1000 punten 

redelijk 65 – 99 punten 

matig 25 – 64 punten 

slecht 0 – 24 punten 

niet geen waarnemingen 

 

Vogels (2000 – 2010) 

In de regel wordt er bij vogels onderscheid gemaakt tussen broedvogels (reproduceren) 
en water- en wintervogels (foerageren en pleisteren). Voor beide wordt in de tabel de 
onderzoeksvolledigheid gegeven, eerst broedvogels, dan water- en wintervogels. 

Voor het bepalen van de volledigheid van onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het 
aantal vastgestelde soorten maar ook naar de onderzoeksintensiteit (is een gebied c.q. 
kilometerhok voldoende bekeken om iets te zeggen over het voorkomen van de 
vogelbevolking). Losse waarnemingen worden in deze berekening niet meegenomen. 

Broedvogels 
In de jaren 1998-2000 is er in het kader van het Atlasproject van de Nederlandse 
Broedvogels in geheel Nederland gewerkt aan het vergaren van broedvogeldata op het 
niveau van kilometerhokken. In besloten tot halfopen landschappen wordt 70-80% van 
de werkelijk in een kilometerhok aanwezige soorten vastgesteld. In open landschappen 
wordt uitgegaan van minimaal 80-100%. Een kilometerhok waar atlaswerk heeft 
plaatsgevonden wordt als redelijk onderzocht gekwalificeerd. 

Het Landelijk Soortenonderzoek Broedvogels (LSB) is in zijn huidige opzet in 1996 van 
start gegaan. Het richt zich op het jaarlijks verzamelen van de aantallen broedgevallen 
van in kolonies broedende soorten en de aantallen broedgevallen van zeldzame soorten. 
Van een selectie van zeldzame broedvogelsoorten wordt hierbij ook de verspreiding 
jaarlijks in kaart gebracht. Van de kolonievogelsoorten mag uitgegaan worden van een 
vrijwel landdekkende inventarisatie. 
Een kilometerhok is matig onderzocht als er na 1993 drie of meer keren een kolonie- 
en/of zeldzame soort is gemeld. 

Het Broedvogel Monitoring Project (BMP) is in 1984 van start gegaan en heeft tot doel 
de aantalveranderingen van min of meer algemene vogelsoorten te volgen. In vaste 
proefvlakken van 15 tot 500 hectare groot verspreid over Nederland wordt jaarlijks een 
vaste selectie aan soorten onderzocht. De selectie van soorten kan bestaan uit alle 
soorten of uit een set van bijzondere soorten, bijvoorbeeld alleen weidevogels (BMP-W). 
Een kilometerhok is goed onderzocht als er na 1995 twee keer een proefvlak is 
onderzocht. Als er een BMP-W proefvlak is onderzocht is het kilometerhok redelijk 
onderzocht. 
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klasse definitie 

goed na 1995 twee keer een proefvlak BMP 

redelijk proefvlak BMP-W; of 

atlasproject 1998-2000 

matig drie of meer keer een kolonie- of zeldzame soort (LSB) gemeld 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

Water- en wintervogels 
Vanaf seizoen 1992/93 is de coördinatie van de watervogeltellingen ondergebracht bij 
SOVON. Het gaat daarbij om de maandelijkse ganzen- en zwanentellingen, maandelijkse 
tellingen van de Zoete Rijkswateren, de midwintertelling in januari en tellingen in de 
Waddenzee. Bij een evaluatie van deze verscheidenheid aan watervogelprojecten, bleek 
de genoemde opzet niet geheel te voldoen. Door de projectmatige aanpak bleef de 
informatie over het voorkomen van watervogels versnipperd. Met ingang van het 
winterhalfjaar 2000/01 is het netwerk aan telgebieden uitgebreid, wordt het merendeel 
van de belangrijke watervogelgebieden in het winterhalfjaar maandelijks geteld en 
worden alle projectresultaten in een gezamenlijk rapport opgenomen. 

Een kilometerhok is goed onderzocht als er >25 maanden geteld is in de laatste 5 jaar. 
Als er >10 en <25 maanden is geteld in de laatste 5 jaar is het hok redelijk onderzocht. 
>5 en <10 maanden geteld is matig onderzocht. 

Het Punt Transect Tellingenproject (PTT) is het oudste monitoringproject van SOVON en 
werd in 1978 in het leven geroepen omdat van veel, vooral algemeen voorkomende, 
wintervogels vrijwel niets bekend was over de aantalsontwikkelingen binnen Nederland. 
De doelstellingen van het door SOVON en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
opgezette project waren (a) het volgen van de aantalsontwikkelingen van zoveel 
mogelijk soorten winter- en trekvogels door de jaren heen, zo mogelijk in relatie tot de 
achterliggende oorzaken en (b) het volgen van de veranderingen in de verspreiding van 
winter- en trekvogels. De uitvoering van het project is op alle punten gestandaardiseerd 
en houdt in dat waarnemers puntsgewijs op een vaste route gedurende een vaste tijd 
alle vogels tellen. 

Als er minimaal 2 punten meerjarig zijn onderzocht is het kilometerhok matig 
onderzocht. In alle andere gevallen is het kilometerhok slecht onderzocht. 

klasse definitie 

goed watervogeltellingen gedurende meer dan 24 maanden in de afgelopen 5 jaar 

redelijk watervogeltellingen gedurende 11 tot 24 maanden in de afgelopen 5 jaar 

matig meerjarig PTT van minimaal 2 punten; of 

watervogeltellingen gedurende 5 – 10 maanden in de afgelopen 5 jaar 

slecht niet minimaal 2 punten meerjarig PTT; of 

watervogeltellingen gedurende minder dan 5 maanden in de afgelopen 5 jaar 

niet geen waarnemingen 
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Amfibieën (2000 – 2010) 

Het aantal waarnemingen is in eerste instantiebepalend voor de onderzoekskwaliteit. 
Daarnaast worden er correcties toegepast op basis van de periode waarin de 
waarnemingen zijn gedaan en op basis van de aantallen soorten die wel of niet op de 
Rode Lijst staan. 

klasse definitie 

goed meetnetactiviteit in het kilometerhok; of 

meer dan 15 waarnemingen 

redelijk 8 – 14 waarnemingen 

matig 3 – 7 waarnemingen 

slecht 1 – 2 waarnemingen 

niet geen waarnemingen 

 
correctie 1 
Voor elke soort zijn zogenaamde “vroege” en “late” perioden van waarnemingen 
vastgesteld. Indien er in een kilometerhok meerdere waarnemingen uit de vroege en de 
late periode zijn gedaan, wordt een klasse hoger aan het kilometerhok gekoppeld. 

waarneming van: periode 

een willekeurige salamander in de periode februari – april vroeg 

een Gewone pad, Heikikker of Bruine kikker in de periode februari – juni vroeg 

een willekeurige salamander in de periode mei – augustus laat 

een willekeurige pad of kikker in de periode mei – augustus NIET zijnde van de 
Gewone pad of Heikikker of Bruine kikker 

laat 

 
correctie 2 
Bovenop de bovenstaande indeling en eerste correctie vindt nog een tweede correctie 
plaats als onderstaande geldt. Dit gebeurt alleen indien er sprake is van een exacte 
overeenkomst; is dat niet het geval dan vindt er geen verdere correctie plaats. 
 

aantal Rode-
Lijstsoorten 

aantal soorten niet 
op de Rode Lijst 

correctie 

1 of meer 5 of meer een klasse hoger 

2 of meer 4 een klasse hoger 

3 of meer 3 een klasse hoger 

1 of meer 0 een klasse lager indien Matig, Redelijk of Goed 
onderzocht 
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Reptielen (2000 – 2010) 

Het aantal waarnemingen is in eerste instantie bepalend voor de onderzoekskwaliteit. 
Daarnaast worden er correcties toegepast op basis van de periode waarin de 
waarnemingen zijn gedaan en op basis van de aantallen soorten die wel of niet op de 
Rode Lijst staan. 
 
klasse definitie 

goed meetnetactiviteit in het kilometerhok; of 

meer dan 8 waarnemingen 

redelijk 4 – 7 waarnemingen 

matig 2 – 3 waarnemingen 

slecht 1 waarneming 

niet geen waarnemingen 

 
correctie 1 
Voor elke soort zijn zogenaamde “vroege” en “late” perioden van waarnemingen 
vastgesteld. Indien er in een kilometerhok meerdere waarnemingen uit de vroege en de 
late periode zijn gedaan, wordt een klasse hoger aan het kilometerhok gekoppeld. 
 
waarneming in de maanden: periode 

februari - mei vroeg 

juni - augustus laat 

 
correctie 2 
Bovenop de bovenstaande indeling en eerste correctie vindt nog een tweede correctie 
plaats als onderstaande geldt. Dit gebeurt alleen indien er sprake is van een exacte 
overeenkomst; is dat niet het geval dan vindt er geen verdere correctie plaats. 
 
aantal Rode-Lijstsoorten correctie (indien mogelijk) 

als Gladde slang is gezien een klasse hoger 

als naast Gladde slang ook andere soort gezien twee klassen hoger 

als of Adder of Ringslang of Hazelworm of Muurhagedis gezien eenklasse hoger 

 

Vissen (2000 – 2010) 

De inventarisatieactiviteit voor vissen is hoofdzakelijk gebaseerd op het aantal 
aangetroffen soorten en het aantal bezoeken per kilometerhok. In de goed onderzochte 
hokken wordt een goed beeld verwacht van de kwalitatieve samenstelling van de 
visfauna in de genoemde onderzoeksjaren. Aanvullingen op deze soortenlijst kunnen 
voornamelijk nog verwacht worden bij toepassing van andere vismethodieken en/of 
veranderende milieuomstandigheden of uitbreiding van verspreidingsgebieden van 
individuele soorten. 
Van de redelijk onderzochte hokken wordt geen volledig beeld verwacht van de 
kwalitatieve samenstelling van de visfauna. Aanvullingen kunnen verwacht worden door 
meer veldwerk, toepassing van andere vismethodieken en/of veranderende milieu-
omstandigheden of uitbreiding van verspreidingsgebieden van individuele soorten. 
Slecht onderzocht zijn alle kilometerhokken die niet in een van beide bovengenoemde 
categorieën vallen.  

Beknopte eenmalige levering: toelichting op de tabel  8 van 12 



 

De waarnemingen in het databestand van RAVON hebben hoofdzakelijk betrekking op 
vangsten met een steeknet. Elk vangstmiddel is echter selectief: het steeknet levert 
vooral veel jonge vis op en kleinere vissoorten. Juist veel van deze kleinere soorten 
vallen onder de Flora- en faunawet of de Habitatrichtlijn. Het schepnet is met name 
geschikt voor kwalitatieve bemonstering van kleinere watertypen als beken, sloten, 
weteringen en poelen. Voor meer kwantitatieve bemonsteringen worden doorgaans 
andere methodieken toegepast. 

klasse definitie 

goed 10 of meer soorten 

redelijk 5 – 9 soorten; of 

3 – 4 soorten, waarbij verhouding “aantal waarnemingen:aantal soorten” 2 of 
groter 

matig 3 – 4 soorten, waarbij verhouding “aantal waarnemingen:aantal soorten”  kleiner 
dan 2 

slecht 1 – 2 soorten 

niet geen waarnemingen 

 

Dagvlinders (2000 – 2010) 

Dagvlinders vliegen niet gedurende het gehele jaar. Sommige soorten vliegen in een 
generatie, die vaak niet meer dan vier tot zes weken als vlinder aanwezig is. De in het 
bestand opgeslagen waarnemingen zijn grotendeels gebaseerd op de waarnemingen van 
vlinders en slechts incidenteel op die van eitjes, rupsen of poppen. De momenten in een 
jaar dat in een kilometerhok naar vlinders is gekeken bepaalt dus de kans dat de 
aanwezige soorten allemaal gezien zijn. Voor de bepaling van de volledigheid van het 
onderzoek is dan ook gekeken naar de spreiding van de bezoeken over het seizoen in 
een kilometerhok waarbij aangenomen wordt dat in zeeklei, laagveen- en 
rivierengebieden gemiddeld minder soorten worden vastgesteld. Voor elke periode in 
het jaar dat het zinvol is om naar vlinders te kijken wordt een puntenaantal toegekend. 
Hierbij wordt niet meer gekeken naar het aantal waarnemingen in die periode. 

 periode week punten 

A 1 januari – 31 maart en/of 30 september – 31 december 1 – 13, 40 –52 1 

B 1 april – 12 mei 14 – 19 1 

C 13 mei – 9 juni 20 – 23 3 

D 10 juni – 7 juli 24 – 27 2 

E 8 juli – 4 augustus 28 – 31 4 

F 5 augustus – 29 september 32 – 39 2 

G geen datum, wel jaar 0 1 

 

Beknopte eenmalige levering: toelichting op de tabel  9 van 12 



 

 
klasse definitie 

goed hogere zandgronden, duingebied en Zuid-Limburg: 10 of meer punten 

zeeklei, laagveen en rivierengebied: 8 of meer punten 

redelijk hogere zandgronden, duingebied en Zuid-Limburg: 5 – 9 punten 

zeeklei, laagveen en rivierengebied: 5 – 7 punten 

matig 3 – 4 punten 

slecht 1 – 2 punten 

niet 0 punten 

 

Nachtvlinders (micro’s en macro’s) 
De groepen van macro- en micronachtvlinders zijn soortenrijke groepen. Uit ervaring is 
gebleken dat het niet makkelijk is om alle soorten die in een hok voorkomen binnen 
enkele bezoeken en met slechts enkele onderzoeksmethoden vast te stellen. Goed 
nachtvlinderonderzoek bestaat daardoor eigenlijk uit het veelvuldig bezoeken van een 
gebied gedurende vele jaren en in vele seizoenen met verschillende technieken (licht, 
stroopsmeren, zichtwaarnemingen, etc.). Pas dan kan er een completere indruk bestaan 
van het werkelijke aantal soorten dat er voor komt. Om een indicatie te hebben van de 
soortenrijkdom in een gebied is het noodzakelijk de kennis van de omliggende hokken te 
betrekken bij de bepaling voor een onderzoeksdekking. De nu gehanteerde methode gaat 
uit van de verhouding tussen het aantal waargenomen soorten en het aantal theoretisch 
waar te nemen soorten. Dit geschiedt voor beide soortgroepen apart. Dat moet ook wel, 
want het aantal waarnemers, het aantal soorten en het aantal waarnemingen per groep 
verschilt enorm. 
Voor beide soortgroepen wordt per kilometerhok het aantal soorten bepaald dat er is 
vastgesteld en het aantal soorten dat er theoretisch zou kunnen voorkomen. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van de kennis over omliggende hokken. De verhouding van 
beide aantallen resulteert in het algemeen in een zeer laag getal, want vaak ligt het 
aantal waargenomen soorten enorm veel lager dan het aantal te verwachten soorten. 
De oorzaak is meestal dat er nog niet voldoende onderzoek is geweest in een gebied. 
De resulterende waarden worden nu verder geclassificeerd op basis van het oordeel van 
een expert. 

klasse definitie; percentage aangetroffen soorten van theoretisch totaal aantal 

goed 21% – 100% 

redelijk 7% - 20% 

matig 4% - 6% 

slecht 0% - 3% 

niet geen waarnemingen 
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Libellen (2000 – 2010) 

Libellen vliegen niet gedurende het gehele jaar. De meeste soorten vliegen in een 
generatie, die vaak niet meer dan zes tot acht weken duurt. De waarnemingen zijn 
gebaseerd op de waarnemingen van libellen en slechts incidenteel op die van larven of 
larvenhuidjes. De momenten in een jaar dat in een kilometerhok naar libellen is 
gekeken bepaalt dus de kans dat de aanwezige soorten allemaal gezien zijn. Voor de 
bepaling van de volledigheid van het onderzoek is dan ook gekeken naar de hoeveelheid 
waarnemingen in een kilometerhok en het aantal maanden dat er waarnemingen zijn 
gedaan. 

klasse definitie 

goed waarnemingen uit meer dan 3 maanden; of 

meer dan 10 waarnemingen uit 2 of 3 maanden; of 

meer dan 25 waarnemingen uit minimaal 1 maand 

redelijk 10 of minder waarnemingen uit 2 of 3 maanden; of 

minder dan 26 waarnemingen uit 1 maand 

matig 10 of minder waarnemingen, waarbij de gezamenlijke set van waarnemingen uit 
maximaal 1 maand 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

 

Sprinkhanen (2000 – 2010) 

Bijna alle soorten sprinkhanen zijn in de nazomer aan te treffen. Het is daardoor 
mogelijk om tijdens twee bezoeken de sprinkhaanfauna van een gebied goed in kaart te 
brengen (onderzoeksintensiteit = goed). Als er slechts 1 bezoek aan een gebied is 
afgelegd kunnen er soorten zijn gemist (onderzoeksintensiteit = matig). De categorieën 
slecht en redelijk worden dus niet ingevuld. 

klasse definitie 

goed 2 bezoeken aan het gebied gebracht 

redelijk n.v.t. 

matig 1 bezoek aan het gebied gebracht 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

 

Overige ongewervelden  

Deze groep is een bundeling van zes verschillende soortgroepen met beleidsrelevante 
soorten (de Habitatrichtlijn, de Flora- en faunawet en de Rode Lijst). Het gaat om: bijen, 
kevers, mieren, bloedzuigers en mollusken van de Habitatrichtlijn. Omdat het groepen 
betreft met een ver uiteenlopende biologie en ecologie zijn de methoden en perioden 
van waarnemen en gegevens verzamelen niet eenduidig. Bovendien betreft het hier 
gepresenteerde bestand een opsomming van deze verschillende groepen. Daardoor kan 
een indicatie voor de bepaling van de volledigheid niet gegeven worden.  
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Zeeorganismen 

De groep van zeeorganismen is erg divers. Voor deze soortgroep is nog geen systematiek 
uitgewerkt om onderzoeksvolledigheid te bepalen. Er zijn echter wel vaste duiklocaties 
langs de kust die frequent worden onderzocht door waarnemers van ANEMOON. Voor 
deze locaties wordt aangenomen dat ze goed zijn onderzocht.  
 
klasse definitie 

goed vaste duiklocaties ANEMOON 

redelijk n.v.t. 

matig n.v.t. 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 
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1 Inleiding 
Onderzoeksvragen 

Agron Advies heeft (bij monde van Janine van den Berg) aan ecologisch adviesbureau Faunaconsult 

gevraagd een flora- en faunaonderzoek uit te voeren aan de De Steeg 4 te Reek. Het perceel is 

momenteel in gebruik als varkensstallen en weiland. De eigenaar wil de varkensstallen uitbreiden.  

 

Faunaconsult is gevraagd het volgende aan te geven: 

- welke beschermde dieren en planten komen voor in het gebied 

- welke effecten heeft de voorgenomen ingreep  

- kunnen negatieve effecten zoveel mogelijk worden gemitigeerd (verzacht) 

- welke eventuele gevolgen zijn er met betrekking tot de Vogel- en Habitatrichtlijn, de 

Natuurbeschermingswet en de GHS en op welke wijze kunnen die worden gecompenseerd. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het huidige beleidskader en van de Flora- en 

faunawet. Hoofdstuk 3 beschrijft het plangebied en de werkwijze van de inventarisaties van de 

natuurwaarden. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de beleids- en veldinventarisaties 

weergegeven en in hoofdstuk 5 de effecten van de voorgenomen ingreep op de aanwezige 

natuurwaarden. Hoofdstuk 6 behandelt de consequenties van wet- en regelgeving.   
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2 Beleidskader 
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het natuurbeleid van de diverse overheden, dat van 

belang is bij de voorgenomen herinrichting van de planlocatie aan de De Steeg 4 te Reek. Het natuur- 

en soortenbeleid is in Nederland geregeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de 

Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Hiermee wordt onder andere invulling gegeven aan 

de Europese wet- en regelgeving, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn. 

 

Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijngebieden  

De Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) richt zich op de bescherming van alle natuurlijk in het wild 

levende vogelsoorten en in het bijzonder op de leefgebieden van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten. 

In de richtlijn worden nadere regels gesteld aan de bescherming, het beheer en de regulering van 

vogelsoorten. Voor beschermde vogelsoorten kan geen ontheffing worden aangevraagd voor 

uitvoering van werkzaamheden. 

 

De Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) richt zich op de instandhouding van natuurlijke habitats, 

habitats van soorten en de bescherming van plant- en diersoorten, met uitzondering van vogels. In 

bijlage I van deze richtlijn worden speciale beschermingszones aangewezen voor kwetsbare, bedreigde 

of zeldzame habitattypen. Bijlage II vermeldt de kwetsbare, bedreigde of zeldzame dier- en 

plantensoorten die beschermd moeten worden door speciale beschermingszones aan te wijzen. Bijlage 

IV vermeldt in het wild voorkomende kwetsbare, bedreigde of zeldzame dier- en plantensoorten die 

strikt beschermd moeten worden.  

 

Alle Vogel- en Habitatrichtlijngebieden maken onderdeel uit van Natura 2000, het ecologische 

netwerk van natuurgebieden in Europa. Voor Natura 2000 gebieden bestaat een afwegingskader voor 

nieuwe activiteiten. Van nieuwe activiteiten  moet onderzocht worden of ze geen duidelijke 

schadelijke gevolgen hebben voor de natuur. Zo’n onderzoek wordt passende beoordeling genoemd. 

Hoofdregel daarbij is dat als uit dit onderzoek blijkt dat de natuurlijke kenmerken van het 

richtlijngebied worden aangetast, er geen toestemming mag worden verleend. Uitzonderingen hierop 

zijn die gevallen waarbij er geen alternatief is voor de nieuwe activiteit, er een dwingende reden is van 

groot openbaar belang en compenserende maatregelen worden getroffen. Ook nieuwe activiteiten die 

geen significante gevolgen hebben, maar wel gevolgen kunnen hebben, moeten getoetst worden. Voor 

deze minder schadelijke categorie van nieuwe activiteiten geldt een minder zwaar afwegingskader. Als 

er sprake is van kwaliteitsverlies of verstoring van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, 

moeten passende maatregelen worden genomen. 

 

Flora- en faunawet 

De Habitat- en Vogelrichtlijn zijn geïmplementeerd in de Flora- en faunawet (Stb. 1998, 402), die op 1 

april 2002 in werking is getreden. Deze wet bundelt onder meer de bepalingen over 

soortenbescherming die voorheen in verschillende wetten waren opgenomen, namelijk de Vogelwet 

1936, de Jachtwet, de Natuurbeschermingswet, de Nuttige Dierenwet 1914 en de Wet bedreigde 

uitheemse dier- en plantensoorten. De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van circa 500 

plant- en diersoorten. Het gaat hierbij om alle inheemse zoogdieren (uitgezonderd bruine rat, zwarte 

rat en huismuis), alle inheemse vogelsoorten, alle amfibieën en reptielen, een aantal vissen en enkele 

bij AMvB (Stb. 523, 2000) speciaal aangewezen plant- en diersoorten. Uitgangspunt van de wet is het 

‘nee, tenzij’- beginsel. Slechts voor een beperkt aantal handelingen kan op basis van artikel 75 van de 

Flora- en faunawet ontheffing worden verleend van de verboden uit artikel 8 t/m 18 van de wet (voor 

zover hiervoor niet reeds op basis van een ander artikel vrijstelling of ontheffing kan worden 

verleend). Voorwaarde daarbij is dat met de voorgenomen activiteit geen afbreuk wordt gedaan aan 

een gunstige staat van instandhouding van de soort.  

 

Kort gezegd worden de onder de Flora- en faunawet beschermde plant- en diersoorten in drie 

categorieën opgedeeld, met elk een ander regime wat betreft ontheffingen: 

1. algemene soorten (FF1); 
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2. overige soorten (FF2); 

3. streng beschermde soorten (FF3). 

 

De categorie ‘algemene soorten’ –zoals mol en konijn - is voor de meeste activiteiten vrijgesteld voor 

een ontheffingsaanvraag.  

 

De categorie ‘overige soorten’ is eveneens voor de meeste activiteiten vrijgesteld voor een 

ontheffingsaanvraag, mits die activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) goedgekeurde gedragscode. In zo'n code geeft een 

sector zelf aan welke gedragslijnen men volgt om het schaden van beschermde soorten zo veel 

mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld: altijd eerst inventariseren waar de soorten precies voorkomen en 

daar met de werkzaamheden rekening mee houden, bijvoorbeeld door een hol af te schermen of de 

standplaats van planten aan te geven. Voor beschermde soorten van de categorie overige soorten, 

waarvoor geen goedgekeurde gedragscode is opgesteld, moet een ontheffing worden aangevraagd. 

Daarbij kan worden volstaan met een zogenaamde lichte toetsing. Dat houdt in dat de voorgenomen 

maatregelen ‘geen afbreuk doen aan gunstige staat van instandhouding van de soort’. 

 

De categorie ‘streng beschermde soorten’ omvat de soorten die worden genoemd in bijlage 4 van de 

Habitatrichtlijn of bijlage 1 van AMvB artikel 75 van de Flora- en faunawet en alle inheemse vogels. 

Voor de categorie ‘streng beschermde soorten’ wordt slechts in een beperkt aantal situaties een 

vrijstelling verleend. Voor ruimtelijke ontwikkelingen geldt géén vrijstelling en moet dus altijd een 

ontheffing worden aangevraagd. Een ontheffingaanvraag voor streng beschermde soorten wordt 

getoetst aan drie criteria (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2005-A): 

1)  de werkzaamheden brengen het voortbestaan van de soort niet in gevaar 

2)  er is geen alternatief voor de activiteit 

3)  de activiteit past binnen één van de hierna genoemde belangen: 

 onderzoek en onderwijs 

 repopulatie en herintroductie 

 bescherming van flora en fauna 

 veiligheid van het luchtverkeer 

 volksgezondheid of openbare veiligheid 

 dwingende redenen van openbaar belang 

 voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom 

 belangrijke overlast veroorzaakt door dieren 

 uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en 

bosbouw 

 bestendig gebruik; 

 uitvoering in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 

Deze drie criteria vormen de zg. uitgebreide toets en aan alle drie criteria moet worden voldaan. 

 

In sommige gevallen gelden bovendien aanvullende toetsingscriteria. Als het gaat om een 

ontheffingaanvraag in het kader van  

- bestendig beheer en onderhoud in landbouw of bosbouw, of 

- bestendig gebruik, of 

- ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, 

én het gaat om ‘streng beschermde soorten’ en/of vogelsoorten, dan wordt extra getoetst op het 

volgende criterium: 

 

4) de werkzaamheden moeten zodanig uitgevoerd worden dat er sprake is van ‘zorgvuldig handelen’. 

 

Natuurbeschermingswet 

Op 1 oktober 2005 is de nieuwe Natuurbeschermingswet in werking getreden, waarmee Nederland de 

Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn volledig in nationale wetgeving heeft verankerd. Alle 

lidstaten van de Europese Unie wijzen beschermde natuurgebieden aan die waardevol zijn voor het 
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behoud van biodiversiteit in Europa. Deze gebieden vormen een samenhangend netwerk van 

natuurgebieden: Natura 2000. De Natuurbeschermingswet regelt de aanwijzing en bescherming van 

deze Natura 2000-gebieden.  

 

Nederland heeft sinds 1967 een Natuurbeschermingswet. Deze wet maakte het onder andere mogelijk 

om gebieden aan te wijzen als Beschermde en Staatsnatuurmonumenten en ze zo te beschermen. 

Omdat de Natuurbeschermingswet 1967 niet aan alle verplichtingen voldeed die in internationale 

verdragen en Europese verordeningen aan de bescherming van gebieden en soorten worden gesteld, is 

een nieuwe Natuurbeschermingswet tot stand gekomen, de Natuurbeschermingswet 1998. In deze 

gewijzigde Natuurbeschermingswet zijn de beschermingsregimes van Natura 2000 gebieden en 

beschermde natuurmonumenten op elkaar afgestemd. Samen met de Flora- en faunawet uit 2002 zijn 

daarmee de regels voor soorten- en gebiedsbescherming in Nederland duidelijk (Ministerie van LNV, 

2005-B).  

 

Nederland zal aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging maken rond 

projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen worden 

verleend door de provincies of door de minister van LNV. Daarnaast zal Nederland in de komende 

jaren voor alle gebieden die samen Natura 2000 vormen, beheersplannen opstellen. Deze 

beheersplannen maken duidelijk welke activiteiten wel en niet mogelijk zijn in en om die gebieden. 
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3 Werkwijze 
3.1 Beschrijving van het plangebied 

De begrenzing van het plangebied is weergegeven in figuur 1. 

 
Figuur 1. Begrenzing van het plangebied (blauw omlijnd) 

 

Het plangebied is gelegen aan De Steeg 4 in Reek en bestaat uit varkensstallen en een weiland. Het 

plangebied is geheel omheind. Aan de noordzijde staat een houtsingel van zomereik. Langs de oprit 

staan enkele kleinbladige linden. Aan de oostzijde (buiten het plangebied) ligt een droogstaande sloot. 

 

3.2  Veldinventarisatie 

Op 23 juli 2009 heeft Faunaconsult het plangebied en directe omgeving afgezocht naar (tekenen van 

aanwezigheid van) beschermde planten, zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Vogels werden 

herkend aan de hand van hun zang en op zicht. Met betrekking tot zoogdieren werd speciaal gelet op 

pootafdrukken, krabsporen, wissels, uitwerpselen, haren, graafsporen, holen, en potentieel geschikte 

verblijfplaatsen.  

 

Daarnaast is de aanwezige biotoop beoordeeld op haar geschiktheid als eventuele habitat voor 

beschermde diersoorten. Aan de hand van relevante (verspreidings)literatuur (Bijlsma et al., 2001; Bos 

et al., 2006; Broekhuizen et al., 1992; Limpens et al., 1997; RAVON, 2001, 2003, 2004 en 2005; Van 

Roomen et al., 2000 en SOVON Vogelonderzoek Nederland, 2002) is vervolgens een inschatting 

gemaakt van welke beschermde diersoorten mogelijk tijdens de veldinventarisatie over het hoofd zijn 

gezien, maar toch in het plangebied voorkomen. 
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4 Resultaten inventarisatie 
4.1 Resultaten beleidsinventarisatie  

Het plangebied ligt niet in de Brabantse GHS (Groene HoofdStructuur) en is ook geen onderdeel van 

een Vogel- of Habitatrichtlijngebied. Ook valt het plangebied niet onder de Natuurbeschermingswet. 

Zie figuur 2. 

Figuur 2. Ligging van het plangebied (rode stip) ten opzichte van de GHS. 

 

4.2 Resultaten veldinventarisatie 

Zoogdieren 

Sporen, wissels, uitwerpselen etc. van zoogdieren, die behoren tot de categorieën ‘streng beschermde 

soorten’ of ‘overige soorten’ zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. Op grond van de aanwezige 

biotopen en verspreidingsgegevens is het mogelijk dat een aantal algemeen in Nederland 

voorkomende zoogdiersoorten in het plangebied voorkomt. Tabel 1 geeft een overzicht van de 

zoogdiersoorten die mogelijk in het plangebied voorkomen.  

 
Tabel 1. (Potentieel) in het gebied voorkomende beschermde zoogdiersoorten. De status van de soorten in de 

Flora- en faunawet is eveneens weergegeven.  

Nederlandse naam en wetenschappelijke naam 

 

FF1 FF2 FF3 

Aardmuis (Microtus agrestis) X   

Bosmuis (Apodemus sylvaticus) X   

Huisspitsmuis (Crocidura russula) X   

Veldmuis (Microtus arvalis) X   

Egel (Erinaceus europeus) X   
FF1 = algemene soorten 

FF2 = overige soorten 

FF3 = streng beschermde soorten 
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Vogels 

In en in de buurt van het plangebied zijn tijdens het veldbezoek de volgende vogelsoorten 

waargenomen: kraai, spreeuw, boerenzwaluw, witte kwikstaart en groene specht.  

 

De provincie Noord-Brabant heeft het kilometerhok van het plangebied op het voorkomen van 

broedvogelterritoria geïnventariseerd in 2006. In figuur 3 staan de broedvogelterritoria die in een straal 

van 500 meter rondom het plangebied voorkomen. In het plangebied werden geen territoria 

waargenomen. 

Figuur 3. Broedvogelinventarisaties door provincie Noord-Brabant 500m rondom plangebied (rood 

omlijnd). 

 

De bovengenoemde vogelsoorten zijn alle beschermd krachtens de Flora- en faunawet, maar geen van 

deze soorten wordt genoemd in de Vogelrichtlijn. De boerenzwaluw en de groene specht staan wel 

vermeld op de Nederlandse Rode Lijst, respectievelijk in de categorieën ‘gevoelig’ en ‘kwetsbaar’. In 

het plangebied bevinden zich geen spechtenholen of nesten van andere vogelsoorten, waarvan het 

Ministerie van LNV het nest jaarrond als een vaste rust- en verblijfplaats beschouwd.  

 

Planten 

In het plangebied zijn alleen algemeen voorkomende planten waargenomen, zoals vogelmuur, 

paardenbloem, haagwinde, grote brandnetel, ridderzuring, witte klaver, zachte ooievaarsbek, 

duizendblad, akkerdistel, scherpe boterbloem en Jakobskruiskruid. In het plangebied zijn geen 

plantensoorten waargenomen die beschermd zijn onder de Flora- en faunawet. Ook de Provincie 

Noord-Brabant heeft geen beschermde of bedreigde planten waargenomen in een straal van 250 meter 

rondom het plangebied. 

 

Overige beschermde soorten 

Reptielen en amfibieën werden tijdens het veldbezoek niet aangetroffen en voor reptielen is de biotoop 

ongeschikt. Er is geen water in het gebied aanwezig, zodat het voorkomen van amfibieënlarven of –
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eieren is uitgesloten. Het is mogelijk dat een aantal algemeen voorkomende amfibieën het plangebied 

als landhabitat gebruikt. Tabel 2 geeft de (potentieel) voorkomende beschermde amfibieënsoorten en 

hun status weer. 

 
Tabel 2. (Potentieel) in het gebied voorkomende beschermde amfibieënsoorten. De status van de soorten in de 

Flora- en faunawet is eveneens weergegeven. 

Nederlandse naam en wetenschappelijke naam 

 

FF1 FF2 FF3 

Gewone pad (Bufo bufo) X   

Bruine kikker (Rana temporaria) X   
FF1 = algemene soorten 

FF2 = overige soorten 

FF3 = streng beschermde soorten 

 

De aanwezige biotoop is verder ongeschikt als habitat voor overige beschermde diersoorten. Het is 

onwaarschijnlijk dat dergelijke soorten in het plangebied voorkomen. 
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5 Effecten van de voorgenomen ingreep 
5.1 De ingreep 

De eigenaar wil de varkensstallen uitbreiden aan de zuid- en west zijde en voor een klein deel aan de 

noordzijde. Het weiland zal hierdoor verdwijnen (zie ook figuur 1). 

 

5.2 Effecten op beschermde soorten in het plangebied 

In het plangebied komen geen beschermde planten voor. Door de vegetatie buiten het broedseizoen te 

verwijderen, wordt schade aan vogelnesten, eieren en vogels voorkomen. Het foerageergebied van 

enkele algemeen voorkomende beschermde vogels en zoogdieren zal (deels) verdwijnen. Ook zal een 

deel van de mogelijke landhabitat van bruine kikker en gewone pad verdwijnen. Holen en individuen 

van algemeen voorkomende amfibieën en zoogdieren zullen hierbij mogelijk worden verstoord of 

verdwijnen. Voor al deze soorten biedt de directe omgeving van het plangebied voldoende andere 

foerageergebieden.  

 

Ten noorden van het plangebied bevindt zich een door de provincie aangewezen leefgebied voor 

dassen. Doordat het plangebied volledig is omrasterd, zijn de daar gelegen weitjes niet toegankelijk 

voor deze soort. De beoogde maatregelen leiden dus niet tot vernietiging van foerageergebieden voor 

de das. 
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6 Consequenties vanuit de wet- en regelgeving 
6.1 Flora- en faunawet 

Beschermde dieren uit de categorie ‘algemene soorten’: vrijstelling 

Voor het vernietigen van holen etc. en verstoren van beschermde zoogdieren en amfibieën van de 

categorie ‘algemene soorten’ voor ruimtelijke ingrepen, bestaat een vrijstelling op grond van ‘AMvB 

artikel 75’ van de Flora- en faunawet (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2005). 

Er hoeft daarom geen ontheffing te worden aangevraagd.  

 

Vogels: geen directe schade 

Door de vegetatie buiten de periode 15 maart tot 15 juli (het broedseizoen van de meeste vogels) te 

verwijderen, wordt directe schade aan algemeen voorkomende vogels, hun nesten en eieren 

voorkomen.  

 

Voorkomen doden of verwonden dieren 

De in de Flora- en faunawet genoemde ‘algemene zorgplicht’ is ook op beschermde soorten uit de 

categorie ‘algemene soorten’ van toepassing. Beschermde diersoorten (ook die van de categorie 

‘algemene soorten’) die tijdens het verwijderen van vegetatie en het vergraven van grond worden 

aangetroffen, moeten direct worden gevangen en na afloop van de werkzaamheden in het 

aangrenzende gebied worden vrijgelaten.  

 

6.2 Overige regelgeving 

Provinciale regelgeving en Natuurbeschermingswet 

Het plangebied maakt geen deel uit van de Gelderse GHS. Vanuit het provinciale natuurbeleid is er 

daarom geen bezwaar tegen de voorgenomen ingreep. Omdat er geen Vogel- of 

Habitatrichtlijngebieden en beschermde natuurmonumenten in de directe nabijheid zijn, is er geen 

vergunning nodig op grond van de Natuurbeschermingswet (ex artikel 19d lid 1). 
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Inleiding 

Agron Advies begeleidt de herinrichting van varkensbedrijf De Steeg Reek BV te Reek. Faunaconsult 

heeft hiertoe in 2009 een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd
1
. Destijds werd er uitgegaan van het 

behouden van de bestaande gebouwen. Inmiddels zijn de plannen op dit onderdeel gewijzigd en wil 

men de bestaande varkensstallen slopen en op dezelfde plaats herbouwen. Daarnaast wordt ook op nu 

nog onbebouwde locaties in het plangebied gebouwd. Agron Advies heeft Faunaconsult opdracht 

gegeven na te gaan of de te slopen bebouwing geschikt is als vaste rust- en verblijfplaats voor vogels 

en vleermuizen. De onderzoekslocatie is weergegeven in figuur 1. 

 

                                                      
1 E. Hoppers, J.P.M. Hovens en G. Lenstra. 2009. Flora- en faunaonderzoek aan de Steeg 4 te Reek. In opdracht 

van Agron Advies. Faunaconsult, Belfeld. 

Faunaconsult 
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Figuur 1. Begrenzing van het plangebied (rood omlijnd). Rood weergegeven zijn de nieuwe bouwlocaties  

  

De Flora- en faunwet 

De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van circa 500 plant- en diersoorten. Het gaat 

hierbij om alle inheemse zoogdieren (uitgezonderd bruine rat, zwarte rat en huismuis), alle inheemse 

vogelsoorten, alle amfibieën en reptielen, een aantal vissen en enkele bij AMvB (Stb. 523, 2000) 

speciaal aangewezen plant- en diersoorten. Uitgangspunt van de wet is het ‘nee, tenzij’- beginsel. 

Slechts voor een beperkt aantal handelingen kan op basis van artikel 75 van de Flora- en faunawet 

ontheffing worden verleend van de verboden uit artikel 8 t/m 11 van de wet (voor zover hiervoor niet 

reeds op basis van een ander artikel vrijstelling of ontheffing kan worden verleend). Voorwaarde 

daarbij is dat met de voorgenomen activiteit geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van 

instandhouding van de soort.  

 

Kort gezegd worden de onder de Flora- en faunawet beschermde plant- en diersoorten in drie 

categorieën opgedeeld, met elk een ander regime wat betreft ontheffingen: 

1. algemene soorten (FF1); 

2. overige soorten (FF2); 

3. streng beschermde soorten (FF3). 

 

De categorie ‘algemene soorten’ - zoals mol en konijn - is voor de meeste activiteiten vrijgesteld voor 

een ontheffingsaanvraag.  
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De categorie ‘overige soorten’ is eveneens voor de meeste activiteiten vrijgesteld voor een 

ontheffingsaanvraag, mits die activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) goedgekeurde gedragscode. In zo'n code geeft een 

sector zelf aan welke gedragslijnen men volgt om het schaden van beschermde soorten zo veel 

mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld altijd eerst inventariseren waar de soorten precies voorkomen en 

daar met de werkzaamheden rekening mee houden (door een hol af te schermen of de standplaats van 

planten aan te geven). Als een sector nog niet beschikt over een goedgekeurde gedragscode, dan moet 

er bij ruimtelijke ingrepen bij eventueel voorkomende verblijfplaatsen van beschermde soorten van de 

categorie overige soorten een ontheffing worden aangevraagd. Daarbij kan worden volstaan met een 

zogenaamde lichte toetsing. Dat houdt in dat de voorgenomen maatregelen ‘geen afbreuk doen aan 

gunstige staat van instandhouding van de soort’. 

 

De categorie ‘streng beschermde soorten’ omvat de soorten die worden genoemd in bijlage 4 van de 

Habitatrichtlijn of bijlage 1 van AMvB artikel 75 van de Flora- en faunawet en alle inheemse vogels. 

Voor de categorie ‘streng beschermde soorten’ wordt slechts in een beperkt aantal situaties een 

vrijstelling verleend. Voor ruimtelijke ontwikkelingen geldt géén vrijstelling en moet dus altijd een 

ontheffing worden aangevraagd. Een ontheffingsaanvraag voor streng beschermde soorten wordt 

getoetst aan drie criteria (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2005): 

1)  er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort 

2)  er is geen goed alternatief 

3)  de activiteit past binnen een van de hierna genoemde belangen: 

 Onderzoek en onderwijs; 

 Repopulatie en herintroductie; 

 Bescherming van flora en fauna; 

 Veiligheid van het luchtverkeer; 

 Volksgezondheid of openbare veiligheid; 

 Dwingende redenen van openbaar belang; 

 Voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom 

 Belangrijke overlast veroorzaakt door dieren; 

 Uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw 

en bosbouw; 

 Bestendig gebruik; 

 Uitvoering in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 

 

Deze drie criteria vormen de zogenaamde uitgebreide toets en aan alle drie criteria moet worden 

voldaan. 

 

In sommige gevallen gelden bovendien aanvullende toetsingscriteria. Als het gaat om een 

ontheffingaanvraag in het kader van  

- bestendig beheer en onderhoud in landbouw of bosbouw, of 

- bestendig gebruik, of 

- ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, 

én het gaat om ‘streng beschermde soorten’ en/of vogelsoorten, dan wordt extra getoetst op het 

volgende criterium: 

 

4) de werkzaamheden moeten zodanig uitgevoerd worden dat er sprake is van ‘zorgvuldig handelen’. 

 

Werkwijze 

Op 18 juni 2013 heeft Faunaconsult de te slopen gebouwen geïnspecteerd op holten die dienst kunnen 

dien als nestlocatie voor vogels of als vleermuisverblijf. De aangetroffen holten werden met behulp 

van een boomcamera onderzocht op het voorkomen van vaste rust- en verblijfplaatsen van strenger 

beschermde diersoorten. 
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Om zekerheid te verkrijgen of er steenuilnesten aanwezig waren, is in de avond van 19 juni 2013 

aanvullend steenuilenonderzoek gedaan. Hierbij werd gespeurd naar steenuilen en geluisterd naar 

bedelende jongen. Normaliter is de periode eind mei – begin juni ideaal voor dit type onderzoek. 

Wegens de lang aanhoudende winter valt het broedseizoen voor steenuilen in 2013 echter later dan 

normaal: Faunaconsult heeft op 18 juni  en op 17 juni 2013 elders twee steenuilennestkasten 

geïnspecteerd, en in beide waren jonge steenuilen aanwezig die bijna op het punt van uivliegen 

stonden. 

 

Resultaten 
Vleermuizen en overige strenger beschermde zoogdieren 

De te slopen stallen hebben een dak dat bestaat uit eternieten golfplaten, met daaronder een plafond 

van stelconplaten. De ruimte tussen de golfplaten en de stelconplaten is te ruim en tochtig om als 

vleermuisverblijf te dienen. Ook zijn de stelconplaten te glad voor vleermuizen.  

 

 

Figuur 2. De te slopen stallen, bezien vanaf de binnenplaatszijde 

 

Aan de binnenplaatszijde is er voor de dakranden een golfstalen constructie bevestigd (zie figuur 2). 

Dit vormt een belemmering voor vleermuizen om in te vliegen. Aan de niet-binnenplaatszijden is deze 

golfstalen constructie afwezig (zie figuur 3). De onder het dak aanwezige goten maken het voor 

vleermuizen echter ongeschikt om in- of uit te vliegen (vleermuizen laten zich vallen als ze uitvliegen 

en vliegen van onderaf in). 
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Figuur 3. Eén van de te slopen stallen vanaf de niet-binnenplaatszijde bezien 

 

De kopkanten van de te slopen gebouwen bevatten geen kieren of openingen, waardoor het vanaf deze 

zijden niet mogelijk is voor vleermuizen naar binnen te gaan. Boven circa 40 cm hoogte zijn nergens 

stootvoegen aanwezig (vleermuizen vliegen nooit lager dan deze hoogte in). Samenvattend is het zeer 

onwaarschijnlijk dat er vleermuisverblijven in de te slopen gebouwen aanwezig zijn.  

   

Geen van de te kappen bomen bevat holten. Ook zijn er geen vaste rust- en verblijfplaatsen van 

overige beschermde diersoorten (zoals de eekhoorn) of oude vogelnesten in deze bomen aanwezig. 

Wel is het mogelijk dat de laanstructuur, waarvan de zomereiken deel uitmaken, een functie heeft als 

vaste vliegroute of foerageergebied voor vleermuizen.  

 

Gebouwbewonende vogels 

De onder ‘Vleermuizen en overige strenger beschermde zoogdieren’ beschreven golfstalen constructie 

maken de binnenplaatszijde van de stallen ongeschikt als nestlocatie voor vogels. Aan de niet-

binnenplaats zijde is deze constructie echter afwezig. De ruimten tussen de stelcon plafondplaten en de 

eternieten daken is aan deze zijden daardoor voor vogels toegankelijk. Uit inspectie van deze zijden 

met de boomcamera bleek dat hier twee huismusnesten (met uitgekomen eieren) en één spreeuwennest 

(met een spreeuw op 5 eieren) aanwezig waren. Opmerkelijk genoeg hebben in al deze gevallen de 

vogels zich een toegang door het vogelschroot heen verschaft (zie figuur 4). Daarnaast zijn er twee 

boerenzwaluwnesten onder het dak van de open opslag/stal. Tijdens het veldbezoek was een van deze 

nesten leeg en het andere in gebruik (met 5 eieren).  

 

Voor steenuilen zijn de aanwezige stallen tamelijk ongeschikt. De reden hiervoor is dat steenuilen op  

schuine plafonds hun eieren alleen op een rij kunnen leggen (steenuilen maken zelf geen nest), 

waardoor ze niet alle eieren tegelijk kunnen bebroeden
2
. Omdat steenuilen vaak hoger in het dak 

                                                      
2
 P. Beersma, W. Beersma en A. van den Burg. 2007. Steenuilen. Vogelbescherming Nederland en 

Vogelbescherming België.  
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nestelen (maar onderaan het dak inkruipen) was hun aanwezigheid tijdens het eerste veldbezoek echter 

niet volledig uit te sluiten. Tijdens het aanvullend steenuilenonderzoek werden echter geen steenuilen 

waargenomen. Het is uitgesloten dat er steenuilnesten in het plangebied aanwezig zijn.     

 

 

Figuur 4. Hier gaan huismussen door het vogelschroot heen naar hun nesten (2) onder het dak 

 

Akker- en weidevogels 

De nieuwe bouwlocaties bestaan uit soortenarm productiegrasland, dat tijdens het veldbezoek net was 

gemaaid. Wegens het maaibeleid (te vroeg maaien voor vogels) hebben deze locaties zelf geen waarde 

als nesthabitat. De voorgenomen bouw zal echter leiden tot een afname aan grasland. Dit is nadelig 

voor weidevogels die van openheid houden. Omdat de geplande uitbreidingen richting de weg en 

richting bestaande bebouwing plaatsvinden (reeds bestaande optische verstoringen in het open 

landschap), worden de bestaande open gebieden ten aan de overzijde van de weg en ten noorden en 

oosten van het plangebied niet verkleind. De openheid van deze akker- en weidegebieden wordt dus 

niet verkleind. Voor broedvogels van akker- en weidegebieden of vogels die ’s winters in akkers en 

weilanden foerageren, hebben de uitbreidingsplannen daardoor vrijwel geen negatief effect. 

 

Voor watergebonden soorten als de ijsvogel zijn geen negatieve effecten te verwachten, omdat er geen 

geschikte broedhabitats van deze soort in het plangebied aanwezig zijn. De enige ‘watergangen’ nabij 

het plangebied zijn de greppel langs de weg en de parallel daaraan gelegen greppel aan de oostkant 

van het bedrijf. Deze twee greppels stonden tijdens het veldbezoek volledig droog, bovendien waren 

de oevers van beide greppels volledig begroeid met riet en liesgras (ijsvogels broeden in kale 

steilwandjes boven water). Beide greppels blijven overigens behouden. 
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Conclusies 

In de te slopen gebouwen zijn nesten van de volgende beschermde vogelsoorten aanwezig: 2 

huismusnesten, 2 boerenzwaluwnesten en 1 spreeuwennest. De locaties van deze vogelnesten zijn 

weergegeven in figuur 5.  

 

 

Figuur 5. Nestlocaties: rood = twee nesten boerenzwaluw; 

   geel =  nest spreeuw; 

   blauw = twee huismusnesten 

 

Voor deze nesten geldt dat de sloop buiten de periode 15 maart – 1 september dient plaats te vinden 

(huismussen broeden tot in augustus). Indien dit niet haalbaar is, dan dienen alle mogelijke 

broedlocaties in het plangebied buiten de periode 1 maart  - 1 september te worden afgesloten, waarna 

er jaarrond kan worden gerenoveerd. 

  

Boerenzwaluwen en spreeuwen zijn omgevingsscansoorten. Dat zijn vogelsoorten waarvan het nest 

niet jaarrond is beschermd, maar waarvan Dienst Regelingen
3
 eist dat er voldoende nestgelegenheid in 

                                                      
3
 Dienst Regelingen. 2009. Bijlage aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten. Ontheffing Flora- en 

faunawet ruimtelijke ingreep. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.  
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de omgeving beschikbaar blijft. Het is daarom nodig dat er in de nieuwe situatie voldoende 

(alternatieve) nestgelegenheid is voor deze soorten. Dat kan door het creëren van soortgelijke 

nestlocaties. Voor de spreeuw kunnen eventueel ook 3 nestkasten worden geplaatst. Voor de 

boerenzwaluw dient te worden gewaarborgd dat er een toegankelijke ruimte komt met balken onder 

het dak waartegen zij een nest kunnen bouwen. 

 

Huismusnesten zijn jaarrond beschermd onder de Flora- en faunawet. Dit houdt in dat de aanwezige 

huismussen elk broedseizoen een geschikte broedhabitat in of nabij het plangebied moeten kunnen 

vinden. Vóór 1 maart van het jaar waarin de sloop plaatsvindt, dient daarom in of in de directe 

nabijheid van het plangebied (binnen een straal van 100 m) vier nestlocaties (b.v. nestkasten) voor de 

huismus te worden gerealiseerd (dit aantal is het dubbele van het aantal te vernietigen nestlocaties, 

conform de Soortenstandaard huismus
4
). Nestkasten voor de huismus dienen bij voorkeur aan de 

oostzijde van gebouwen te worden bevestigd.  

 

In de te slopen gebouwen en te kappen bomen zijn geen strenger beschermde vogelnesten of andere 

beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren of planten aanwezig. Gedurende het 

broedseizoen kunnen er echter wel vogels in de te kappen bomen broeden. Deze dienen daarom buiten 

het broedseizoen van de meeste vogelsoorten (15 maart – 15 juli) te worden gekapt.  

 

De rij zomereiken dient mogelijk als vaste vliegroute van vleermuizen. Deze route komt niet in gevaar 

doordat de rij zomereiken slechts over een korte lengte (circa 20 meter) zal worden onderbroken. 

Verdere schade aan deze mogelijk aanwezige vaste vliegroute moet worden voorkomen door af te zien 

van vleermuisonvriendelijke buitenverlichting aan de zijde van de rij zomereiken. De eventueel te 

plaatsen buitenverlichting, op een afstand van 20 meter van de rij zomereiken, dient daarom te voldoen 

aan de normen die zijn weergegeven in: http://www.rijkswaterstaat.nl/images/Innolumis%20Bat-

lamp_tcm174-318262.pdf. Indien dit niet wenselijk is dan dient de functie van de rij zomereiken voor 

vleermuizen nader te worden onderzocht.  

 

 

                                                                                                                                                                      
 
4
 Dienst Regelingen. 2011a. Soortenstandaard Huismus. Ministerie van EL&I, Den Haag. 
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