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1 INLEIDING 

 Aanleiding 

De Natte Natuurparel Strijper Aa is een bos- moeras- en heidegebied omgeven door cultuurgronden. De Strijper 

Aa bestaat uit twee parallelle beekjes (afbeelding 1.1). Door ruilverkaveling is in 1973 aan de oostzijde een nieuwe 

beekloop gegraven, de Strijper Aa. Meer ten westen, richting het Leenderbos, ligt de Oude Strijper Aa. De Oude 

Strijper Aa heeft een genormaliseerd en gestuwd karakter. Morfologische processen als erosie, sedimentatie en 

meandering vinden nauwelijks meer plaats. Tevens is de beek (en de daarop afwaterende sloten) diep ingesneden 

waardoor deze een drainerend karakter heeft. Het water stroomt snel het gebied uit, waardoor de omliggende 

vennen en bosgebieden kampen met verdroging, zo ook het omliggende Natura 2000-gebied. Daarnaast kunnen 

vissen niet goed stroomopwaarts migreren, o.a. door aanwezigheid van stuwen.  

Afbeelding 1.1 Ligging van de Oude Strijper Aa en de Strijper Aa ten oosten van het Leenderbos (Bron: 

Waterschap De Dommel). 
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 Doel 

Doel van het project ‘Herinrichting Oude Strijper Aa’ is systeemherstel van bron en beek in het beekdal van de 

Oude Strijper Aa. Hierdoor wordt een betere beekmorfologie (terug)gebracht waardoor erosie, sedimentatie en 

meandering weer plaats gaan vinden en daarmee de waterafvoer een meer natuurlijk karakter krijgt. Dit moet 

leiden tot minder pieken in de afvoer, daarnaast dient de verdroging in de omliggende gebieden teruggedrongen 

te worden. Op deze wijze wordt uiteindelijk voldaan aan doelstellingen voor het gebied die voortkomen uit 

onderstaande wettelijke beheer- en beleidsplannen: 

 Kaderrichtlijn Water (KRW): Deze richtlijn is opgesteld om de waterkwaliteit is Europa te verbeteren. In 

de richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese 

landen voldoende schoon en gezond is.  

 Waterbeheerplan Waterschap De Dommel: In dit beheerplan zijn de doelstellingen opgenomen die het 

waterschap in de periode 2016 – 2021 wil realiseren. Het opstellen van een Waterbeheerplan is een 

wettelijke eis (Waterwet en de Verordening Water). 

 Natura 2000-beheerplan: Hierin zijn herstelmaatregelen opgenomen t.b.v. instandhoudings-

doelstellingen van het gebied in het kader van de Wet natuurbescherming. PAS-maatregelen zijn 

onderdeel van deze herstelmaatregelen.  

 Natuurnetwerk Brabant (NNB): Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe 

natuurgebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn. Voor het behoud en 

de ontwikkeling van het NNB zijn in het natuurbeheerplan (2016) van Provincie Noord-Brabant concrete 

ambities opgenomen. 

 Natte natuur parels (NNP): Dit zijn door de Provincie aangewezen gebieden met bijzondere 

natuurwaarden. Het doel van natte natuurparels is om maatregelen te nemen om de kwetsbare ‘natte' 

natuur daar te behouden en te herstellen. 

Vanuit de Wet natuurbescherming (Wnb) mogen ruimtelijke activiteiten geen schade toebrengen aan beschermde 

planten, dieren en habitattypen. In dit kader dienen de bestaande natuurwaarden in kaart te worden gebracht en 

indien nodig moeten passende maatregelen worden getroffen ten behoeve van het beschermen en het behouden 

van bij wet beschermde soorten en habitats. 

Het doel van dit flora- en faunaonderzoek is het onderzoeken en rapporteren van het voorkomen van beschermde 

plant- en diersoorten (Wnb soortbescherming) en andere bijzondere natuurwaarden in het plangebied. Van 

eventueel voorkomende beschermde soorten is beoordeeld of de soort of populatie door de geplande ingreep 

schade ondervindt. Op basis van deze aspecten is de afweging gemaakt of het wel of niet nodig is om gedurende 

de uitvoering te voldoen aan een aantal randvoorwaarden en of het nodig is om een ontheffing aan te vragen in 

het kader van de Wnb. Daarnaast is een voortoets in het kader van de Wnb voor het Natura 2000-gebied 

(gebiedsbescherming) uitgevoerd om te bepalen of vervolgstappen nodig zijn, zoals een nadere effectbeoordeling. 

 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is het beschermingskader en onze werkwijze voor het opstellen van de toetsing opgenomen. 

Hierin is aangegeven welke onderdelen van de Wnb en de planologische gebiedsbescherming van toepassing zijn 

(kader waarbinnen de toets is uitgevoerd).  

 

In hoofdstuk 3 is het plangebied beschreven. Hierbij is de ook de ligging van het plangebied ten opzichte van het 

Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide en de Plateaux’ en Natuur Netwerk Brabant (NNB) op kaart 

aangegeven. Verder zijn in hoofdstuk 3 de verschillende maatregelen die door Waterschap De Dommel worden 

uitgevoerd in detail uitgeschreven en is een kaart opgenomen met de verschillende locaties van de maatregelen. 

In dit hoofdstuk is o.a. nagegaan of de maatregelen die worden uitgevoerd zijn beschreven in het vastgestelde 

beheerplan voor ‘Leenderbos, Groote Heide en de Plateaux’. 

 

In hoofdstuk 4 zijn voor de toetsing van het gebiedsbeschermingsdeel de instandhoudingsdoelstellingen van 

het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide en de Plateaux’ in beeld gebracht en is onderzocht waar 
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habitattypen, habitatsoorten en broedvogels voorkomen. Hierna is getoetst welke mogelijke negatieve effecten de 

maatregelen kunnen hebben op de habitattypen, habitatsoorten en broedvogels. 

 

In hoofdstuk 5 is onderzocht welke beschermde soorten mogelijk voorkomen binnen de invloedsfeer van de 

werkzaamheden op basis van een uitgebreid bureauonderzoek en verschillende veldbezoeken. In hoofdstuk 6 is 

daarna een effectenbeoordeling van het soortbeschermingsdeel uitgevoerd. Hierin is ook beschreven of 

eventueel aanvullend onderzoek of andere vervolgstappen nodig zijn. 

 

In hoofdstuk 7 zijn de voorgenomen maatregelen getoetst aan de provinciale ambities van het Natuurnetwerk 

Brabant (planologische gebiedsbescherming). 

 

Ten slotte is in hoofdstuk 8 een overzicht van de conclusies van de verschillende toetsingen gegeven en is 

beschreven wat de vervolgstappen zijn in het kader van de Wnb.  
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2 BESCHERMINGSKADER 

De bescherming van soorten, hun leefgebieden en habitattypen is geregeld in de Europese 

Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn en op nationaal niveau verankerd in de Wet natuurbescherming 

(hierna Wnb genoemd). In de Wnb is ook de bescherming van houtopstanden opgenomen. Een 

uitgebreidere beschrijving van de Wnb is opgenomen in bijlage 1. Op provinciaal niveau is 

aanvullend het natuurbeleid vastgelegd in de ambities van het Natuurnetwerk Brabant. 

 Gebiedsbescherming - Natura 2000 

De Wnb richt zich o.a. op de bescherming van daartoe aangewezen gebieden. Dit zijn de Natura 2000-gebieden. 

In het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied is opgenomen welke instandhoudingsdoelstellingen voor het 

gebied gelden. Dit kunnen doelstellingen zijn voor habitattypen en/of plant- of diersoorten. Er kan sprake zijn van 

een behoudsdoelstelling of van een verbeter- of uitbreidingsdoelstelling voor een habitattype of (leefgebied van) 

een soort. Activiteiten die schade toebrengen aan de beschermde natuur in deze gebieden zijn verboden.  

Als een gebied (in ontwerp) is aangewezen als Natura 2000-gebied, dan geldt de bescherming op grond van 

hoofdstuk 2 uit de wet. Dit houdt onder andere in dat voor een nieuw plan of project in of in de nabijheid van een 

dergelijk gebied moet worden beoordeeld of dit doorgang kan vinden gezien de instandhoudingsdoelstellingen die 

voor het Natura 2000-gebied gelden. Het is op grond van art. 2.7, lid 2, Wnb namelijk verboden om zonder 

vergunning een project of andere handeling te realiseren of te verrichten die gelet op de 

instandhoudingsdoelstellingen de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 

2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten, waarvoor 

het gebied is aangewezen.  

Om te beoordelen of significant negatieve effecten aan de orde kunnen zijn, is het noodzakelijk om een 

zogenaamde voortoets uit te voeren. Op basis van de uitkomst van de voortoets kan het bevoegd gezag oordelen 

of significant negatieve effecten uitgesloten kunnen worden. In het geval dit niet zo is, is het nodig om een 

verdergaande toetsing uit te voeren. Wanneer blijkt dat significant negatieve effecten daadwerkelijk aan de orde 

zijn, kan het project uitsluitend plaatsvinden na het doorlopen van een zogenaamde ADC-toets. Als het project kan 

leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken, dan kan het project doorgang vinden als is voldaan aan elk 

van de volgende voorwaarden (art. 2.8, lid 4): 

a) er zijn geen alternatieve oplossingen; 

b) het plan, onderscheidenlijk het project, is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met 

inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en 

c) de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele 

samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. 

Vrijgesteld zijn de handelingen die zijn beschreven in en worden verricht in overeenstemming met een door het 

bevoegde gezag vastgestelde Natura 2000 beheerplan of een gebiedsanalyse in het kader van de 

programmatische aanpak stikstof (PAS) en waarvan de eventuele effecten op andere instandhoudingdoelstellingen 

voldoende zijn getoetst (art. 2.9, lid 1).  

Maatregelen die worden genomen (waaronder ook de PAS-maatregelen) dienen voldoende concreet beschreven 

te zijn in het definitieve beheerplan van het Natura 2000-gebied om vrijgesteld te zijn van vergunningplicht. Het 

beheerplan van Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux is in oktober 2017 door Provincie Noord-Brabant 

definitief vastgesteld. Als maatregelen of handelingen voldoende concreet beschreven zijn in het beheerplan en 

derhalve dus al eerder getoetst bij vaststelling van het beheerplan is nadere toetsing / vergunningaanvraag niet 

nodig. Maatregelen die niet of zeer globaal beschreven staan zijn niet per definitie vrijgesteld en moeten daarom 

nog getoetst worden.  

Wanneer maatregelen zijn vrijgesteld van vergunningsplicht wordt toch een verkennende toetsing uitgevoerd zodat 

duidelijk is, bij de uitvoering van de maatregelen, waar zich de habitattypen en habitatsoorten bevinden binnen het 

plangebied. Hiermee wordt voorkomen dat de wijze van uitvoering van de maatregelen zorgt voor (significant) 

negatieve effecten op habitattypen en habitatsoorten. 
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 Soortbescherming 

De bescherming en het behoud van in het wild levende plant- en diersoorten binnen en buiten de beschermde 

natuurgebieden is geregeld in het soortbeschermingsdeel van de Wnb. Het uitgangspunt van de wet is het ‘Nee, 

tenzij…” principe. Dit betekent dat geen schade mag worden toegebracht, tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan (in 

de vorm van een vrijstelling of verleende ontheffing). In de Wnb wordt onderscheid gemaakt in een drietal 

beschermingsregimes. Deze zijn hieronder toegelicht. 

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (§ 3.1): Dit zijn Europees beschermde soorten. Hierin staat 

beschreven dat het verboden is om van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als beschreven 

in de Vogelrichtlijn opzettelijk te doden, verstoren of vangen. 

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (§ 3.2): Dit zijn Europees beschermde soorten. Hierin staat 

beschreven dat het verboden is om van nature in Nederland in het wild levende dieren als beschreven in de 

Habitatrichtlijn (Bijlage IV), Verdrag van Bern en Verdrag van Bonn te doden, verstoren of vangen in hun natuurlijke 

leefgebied. 

Beschermingsregime andere soorten (§ 3.3): Deze soorten zijn nationaal beschermd. Hierin staat beschreven 

dat het verboden is om fauna (beschreven in de bijlage behorende bij artikel 3.10 Wnb onderdeel A) opzettelijk te 

doden of vangen. Naast het beschermen van de soorten worden ook de voortplantings- en rustplaatsen 

beschermd, het is verboden om deze opzettelijk te beschadigen of vernielen. In de bijlage behorende bij artikel 

3.10 Wnb onderdeel B is het verboden vaatplanten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 

te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

De provincie Noord-Brabant heeft in de Omgevingsverordening aanvullende voorwaarden opgesteld, waarin onder 

andere de vrijstelling van soorten voor bepaalde activiteiten is geregeld.  

In verband met handelingen die betrekking hebben op de uitvoering van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, is het 

toegestaan om de soorten genoemd in tabel 3.1 te vangen en hun vaste voortplantings- en rustplaatsen opzettelijk 

te beschadigen of te vernielen. 

Tabel 3.1 Vrijgestelde soorten provincie Noord-Brabant 

Soort 

Bruine kikker Dwergspitsmuis 

Gewone pad Egel 

Kleine watersalamander Gewone bosspitsmuis 

Meerkikker Haas 

Bastaardkikker Huisspitsmuis 

Aardmuis Konijn 

Bosmuis Ondergrondse woelmuis 

Dwergmuis Ree 

Rosse woelmuis Vos 

Tweekleurige bosspitsmuis Wild Zwijn 

Veldmuis Woelrat 

 

Een vrijstelling geldt ook wanneer een maatregel wordt genomen t.b.v. instandhoudingsdoelstellingen van een 

Natura 2000-gebied en dat de maatregel voldoende concreet is beschreven in het beheerplan en/of 

gebiedsanalyse van het desbetreffende gebied (art. 3.3 lid 7 & art 3.8 lid 7). Deze vrijstellingen gelden echter alleen 

mits: a) is aangetoond dat geen andere bevredigende oplossing is; b)  er een geldend wettelijk belang is en c) dat 

de maatregel niet leidt tot verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende soort.  

a) Bij het vaststellen van de uit te voeren beheer- en PAS-maatregelen in het beheerplan mag worden 

aangenomen dat goed is onderzocht of alternatieven maatregelen mogelijk waren. Hierbij is rekening 
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gehouden met mogelijke effecten van maatregelen op beschermde soorten (§5.6 beheerplan). Verder 

worden maatregelen op een zodanige wijze uitgevoerd dat negatieve effecten op voorhand worden 

voorkomen of zo veel als mogelijk worden verzacht.  

b) Het geldend wettelijk belang is de bescherming van Flora en Fauna. 

c) Als laatste dient te worden aangetoond dat de gunstige staat van instandhouding van de desbetreffende 

soort niet in gevaar komt. Dit dient voldoende onderbouwd en geborgd te worden. Een goedgekeurde 

Gedragscode Wnb kan voor sommige maatregelen worden gevolgd om er voor te zorgen dat de gunstige 

staat van instandhouding van de desbetreffende soort niet in gevaar komt (Box 1). 

 

 Houtopstanden 

De bescherming van houtopstanden is niet aan de orde bij de uitvoering van de maatregelen zoals genoemd in 

hoofdstuk 3, omdat voor het uitvoeren van de maatregelen geen grootschalige boskap nodig is (< 10 are).  

 Beleid Natuurnetwerk Brabant 

Door grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen zijn in Nederland veel natuurgebieden en verbindingen tussen deze 

gebieden verloren gegaan. Om deze reden is het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in werking gesteld om enerzijds 

bestaande verbindingen te beschermen en anderzijds om nieuwe verbindingen te creëren. Op deze manier wordt 

een goed functionerend netwerk tussen natuurgebieden gerealiseerd. In deze gebieden zijn geen nieuwe 

(ruimtelijke) ontwikkelingen toegestaan die een significant negatief effect hebben op de wezenlijke kenmerken en 

waarden van het gebied tenzij daarmee een groot openbaar belang gediend is en er geen reële alternatieven 

voorhanden zijn. In dat geval moet de schade zoveel mogelijk beperkt worden door het treffen van mitigerende 

maatregelen en moet de resterende schade gecompenseerd worden. De uitwerking hiervan in de provincie Noord-

Brabant aangeduid als Natuur Netwerk Brabant (NNB). 

  

Door te werken volgens een goedgekeurde gedragscode kan worden voldaan aan zowel de belangen van 

duurzame instandhouding van de habitat, als aan de belangen van bescherming van individuele exemplaren 

van soorten. De gedragscode geeft regels voor de planning en de uitvoering van maatregelen. Opmerking 

hierbij is dat vrijstelling van verbodsbepalingen dus niet komt doordat gedragscode van toepassing is, maar 

omdat maatregelen t.b.v. instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied worden uitgevoerd en 

zijn opgenomen in het beheerplan. De Unie van Waterschappen heeft een  ‘Gedragscode voor bestendig 

beheer en onderhoud’ (geldig tot 2024). Per maatregel wordt gekeken of het uitvoeren van een dergelijke 

maatregel is opgenomen in een goedgekeurde gedragscode en of met het volgen van de gedragscode 

voldoende is geborgd dat de gunstige staat van instandhouding van een soort niet in gevaar komt. 

Box 1: Toepassing gedragscode ter borging gunstige staat van instandhouding. 
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3 PLANGEBIED EN VOORGENOMEN ACTIVITEITEN 

 Plangebied 

Het plangebied is globaal gelegen in het zuidoosten van Noord-Brabant, tussen de dorpen Leenderstrijp, 

Soerendonk en Gastel (afbeelding 3.1). Voor een groot gedeelte vallen de werkzaamheden binnen de grenzen 

van het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’. De werkzaamheden die buiten de grenzen 

van het Natura 2000-gebied worden uitgevoerd, vallen wel geheel binnen de grenzen van het Natuur Netwerk 

Brabant (NNB, afbeelding 3.2). 

De Oude Strijper Aa loopt in het midden van het plangebied van zuid naar noord. Het noordelijke deel van het 

plangebied bestaat uit agrarische akkers afgewisseld met kleine bospercelen, afwaterende sloten en alluviale 

bossen. Het zuidelijke deel bestaat uit een meer heideachtig gebied en enkele voormalige agrarische percelen. 

In de gewenste situatie heeft de Oude Strijper Aa een natuurlijker karakter, geïnspireerd op de situatie van vóór 

de ruilverkaveling van 1973. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat het gebied in droge periodes water langer vast kan 

houden. Ook is in de gewenste situatie meer variatie in stroomsnelheid in het benedenstroomse traject en zijn 

barrières voor vismigratie niet aanwezig. Maatregelen als het verflauwen van oevers, verhogen van bodem van de 

beek, het aanbrengen van drempels, meer slingering van de beek, het loskoppelen van landbouwwater, of het 

aantakken van een vroegere loop moeten bijdragen aan de gewenste meer natuurlijke situatie.  

 

Afbeelding 3.1 De globale contouren van geplande maatregelen voor beekherstel van de Oude Strijper Aa ten opzichte 

van het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux. 
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Afbeelding 3.2 De begrenzing van de Natuur Netwerk Brabant (NNB) (groen) en de globale contouren van de 

geplande maatregelen voor het beekherstel. 
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 Geplande maatregelen & activiteiten  

Afbeelding 3.3 Overzichtskaart van de maatregelen (Waterschap De Dommel). 
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3.2.1 Beekherstel  

Het beekherstel is een opgave uit de kaderrichtlijn water (KRW) om een schonere waterkwaliteit, een hogere 

stroomsnelheid en een beter waterleven te creëren. Een meer natuurlijke vorm van de beek heeft positieve 

effecten op de ecologische waarde van de beek en het beter functioneren van beeksystemen. 

Noordelijk deel 

De watergang van de Oude Strijper Aa wordt hersteld door deze een meer natuurlijke vorm te geven. Dit houdt in 

dat de nu nog redelijk verticale oevers worden afgevlakt zodat meer geleidelijke oevers ontstaan. Hierdoor wordt 

de beek breder en ondieper. De werkzaamheden worden uitgevoerd met een graafmachine. Naast het aanpassen 

van de bestaande watergang wordt ook de loop van het noordelijke deel van de beek omgelegd (afbeelding 3.3). 

De oorspronkelijke loop van de beek gaat momenteel rechtdoor naar het noorden en dan naar het oosten om aan 

te sluiten op de Strijper Aa. Voor de nieuwe loop wordt een gedeelte van de beek gedempt en wordt de beek via 

een westelijke route omgelegd om daarna weer naar het oosten te lopen om uiteindelijk uit te komen in de Strijper 

Aa. Op het laatste gedeelte waar de Oude Strijper Aa aansluit op de Strijper Aa wordt de nieuwe loop over een 

afstand van zo’n 150 meter door een bestaand bosperceel gelegd (afbeelding 3.4). 

Ten behoeve van een natuurvriendelijk oever worden op enkele locaties knijpconstructies aangelegd. Ook worden 

visbarrières opgeheven door middel van hermeandering en op één locatie in combinatie met een bekkenpassage 

(afbeelding 3.3). Waar de oude Strijper Aa aansluit op de Strijper Aa wordt een hoogwater bypass aangelegd. 

 

Zuidelijk deel 

Het zuidelijke deel van de Oude Strijper Aa wordt verondiept om de drainerende werking van de beek op te heffen. 

De loop van de beek wordt hier niet aangepast. Het verondiepen gebeurt op een zelfde wijze als in het noordelijke 

deel door de redelijk verticale oevers af te vlakken en de beek zo breder en ondieper te maken. Ook worden op 2 

locaties knijpduikers of lobstuwtjes aangebracht. Deze maatregelen worden uitgevoerd in het kader van de 

opgaven natte natuurparel en aanleg natuurvriendelijke oevers.  

 

  

Afbeelding 3.4 Rood omcirkeld is het laatste gedeelte van de Oude Strijper Aa dat door een 

bosperceel wordt gelegd met langs het bosperceel een hoogwater bypass (oranje) (uitsnede 

afbeelding 3.3). 
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3.2.2 Gronddammen aanbrengen 

Ongeveer in het midden van de Oude Strijper Aa worden vier gronddammen aangebracht (afbeelding 3.3). Deze 

gronddammen dienen om in de zomer water bovenstrooms van de dammen langer vast te houden. De 

gronddammen worden aangebracht op locaties die met materieel goed bereikbaar zijn vanuit percelen waarop 

maai beheer plaatsvindt. De grond wordt aangevoerd met behulp van een rupsvoertuig / klein materieel en in de 

watergang aangebracht met behulp van een kleine graafmachine. 

 

3.2.3 Greppels verondiepen / dempen 

Rondom het noordelijke deel van de Oude Strijper Aa worden een aantal greppels verondiept / gedempt. Dit om 

meer water in het gebied (o.a. bestaande uit alluviale bossen en hoogveenbossen) vast te houden. De greppels 

worden verondiept m.b.v. een kleine graafmachine. De grond die wordt gebruikt wordt aangevoerd vanuit 

vrijkomende grond na graven beek / afgravingen. 

3.2.4 Drainage verwijderen  

Op meerdere percelen (afbeelding 3.3) wordt de bestaande drainage verwijderd om verdroging tegen te gaan. De 

drainagebuis wordt uitgegraven m.b.v. een graafmachine en afgevoerd. De drainagebuizen liggen verspreid 

(mogelijk elke 5 meter) over de percelen. 

3.2.5 Afgravingen  

Langs het zuidelijke gedeelte van de Oude Strijper Aa worden 3 voormalige agrarische percelen afgegraven. Dit 

gebeurt deels om te zorgen dat verschraling van de percelen wordt voortgezet waardoor de ontwikkeling van 

Afbeelding 3.5 Af te graven percelen en gewenst toekomstig 

habitattype. 
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habitattypen stuifzand-, droge- en vochtige heide (H2310, H4030 en H4010) mogelijk is. Bij de uitvoering wordt de 

bovenste (organische) laag geplagd (m.b.v. een graafmachine) en afgevoerd.  

 

 

 

 Vrijgestelde maatregelen in beheerplan 

Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven geldt een vrijstelling voor het aanvragen van een vergunning en ontheffing 

(Wnb) voor maatregelen t.b.v. instandhoudingsdoelstellingen wanneer die zijn opgenomen in het beheerplan. 

Hieronder is per maatregel aangegeven of deze is beschreven in het beheerplan (+) of niet (-). De 

herstelmaatregelen beschreven in het Natura 2000 Beheerplan Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux 

(oktober 2017) zijn opgesomd in een tabel in de samenvatting. Deze tabel komt terug in hoofdstuk 7 en de 

maatregelen zijn verder in meer detail beschreven in hoofdstuk 5.5 van het beheerplan. 

Beekherstel (+) 

Het beekherstel dat wordt gerealiseerd is een opgave die in het kader van de kaderrichtlijn water (KRW) wordt 

uitgevoerd. Het uitvoeren van KRW-maatregelen is opgenomen in het beheerplan. Daarnaast is ook het 

herinrichten van beken opgenomen met als doel een beek te laten meanderen op “genormaliseerde” trajecten. 

Verder is het beekherstel onderdeel van de ontwikkeling van NNB, welke nodig is om instandhoudings-

doelstellingen binnen het Natura 2000-gebied te halen (§5.5.1 uit beheerplan). 

Gronddammen aanbrengen (+) 

Deze maatregel draagt bij aan peilopzet in de Strijper Heg en is opgenomen in het beheerplan. De maatregel heeft 

als doel verdroging binnen  hoogveenbossen (H91D0) en vochtige alluviale bossen (beek begeleidende bossen; 

H91E0C) tegen te gaan. 

Greppels verondiepen/dempen (+) 

Deze maatregel heeft ook als doel verdroging binnen  hoogveenbossen (H91D0) en vochtige alluviale bossen 

(beek begeleidende bossen; H91E0C) tegen te gaan en is concreet beschreven in het beheerplan. 

Drainage verwijderen (+) 

Ook het verwijderen van bestaande drainage draagt bij aan peilopzet in de Strijper Heg en is opgenomen in het 

beheerplan. De maatregel heeft als doel verdroging binnen hoogveenbossen (H91D0) en vochtige alluviale bossen 

(beek begeleidende bossen; H91E0C) tegen te gaan. 

Afgravingen (+) 

Het afgraven van de voormalige agrarische percelen grenzend aan de Oude Strijper Aa gebeurt ter verschraling 

van de percelen en om een meer geleidelijke oeverzone te creëren. In het beheerplan is omvorming van habitat 

(o.a. door middel van afgraven/plaggen) opgenomen als herstelstrategie ter uitbreiding van de habitattypen 

stuifzandheide met struikhei (H2310), droge heide (H4030) en vochtige heide (H4010).  

Conclusie 

Op basis van het Natura 2000 Beheerplan Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux (oktober 2017) is bepaald of 

de maatregelen hierin zijn opgenomen. Voor de herinrichting van de Oude Strijper Aa is dit voor alle maatregelen 

het geval. Deze conclusie is ook bevestigd tijdens overleg tussen  het ODBN en Waterschap de Dommel (14 -01-

2019 en vastgelegd in een memo tussen de provincie, het waterschap en omgevingsdienst Brabant Noord). 
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4 EFFECTENBEOORDELING GEBIEDSBESCHERMING 

 Werkwijze gebiedsbescherming 

Vrijgestelde maatregelen in beheerplan 

Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven geldt een vrijstelling voor maatregelen t.b.v. instandhoudingsdoelstellingen en 

die voldoende concreet zijn opgenomen in het beheerplan of de gebiedsanalyse van de PAS. In §3.3 is nagegaan 

of de maatregelen die worden uitgevoerd voldoende concreet zijn beschreven in het beheerplan. Op basis van het 

beheerplan en in overleg met Omgevingsdienst Brabant Noord (gesprek Simon Teerink, 14 -01-2019) is bepaald 

dat alle maatregelen die worden genomen voldoende concreet zijn beschreven in het beheerplan. 

Toetsing 

Ondanks dat de maatregelen zijn vrijgesteld van vergunningplicht wordt toch een verkennende toetsing uitgevoerd 

zodat duidelijk is bij de uitvoering van de maatregelen waar zich de habitattypen en habitatsoorten bevinden binnen 

het plangebied. Hiermee wordt voorkomen dat tijdens de uitvoering van de maatregelen toch negatieve effecten 

op habitattypen en habitatsoorten kunnen ontstaan. Ten behoeve van de toetsing zijn bestaande literatuur en 

verspreidingsgegevens geraadpleegd en is kennis en ervaring van onze ecologen als ook die van het Waterschap 

meegenomen. Kaarten zijn gemaakt om de uitvoeringslocatie van de maatregelen ten opzichte van beschermde 

habitattypen en habitatsoorten in het kader van de Wnb (Natura 2000-gebieden) in beeld te brengen. Vervolgens 

is gekeken welke habitattypen en (leefgebieden van) habitatsoorten mogelijk voorkomen rondom de 

uitvoeringslocaties en/of negatieve effecten kunnen optreden door de maatregelen.  

 

 Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied 

Zoals in hoofdstuk 3 al aangegeven worden de maatregelen gedeeltelijk binnen en op korte afstand van het Natura 

2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’ (afbeelding 4.1) uitgevoerd. Het gebied is zowel 

aangewezen vanuit de Habitatrichtlijn als de Vogelrichtlijn. 

  

 
  

Afbeelding 4.1 Het plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van het Natura 2000-gebied ́ Leenderbos, Groote 

Heide & De Plateaux’. Groen is aangewezen vanuit de Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn, geel is alleen 

aangewezen vanuit de Habitatrichtlijn (Beheerplan, 2017). 
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Het gebied is aangewezen voor 16 habitattypen, 6 habitatsoorten en 3 broedvogelsoorten. Er zijn geen niet-

broedvogels aangewezen. De aangewezen habitattypen en habitatsoorten voor Natura 2000-gebied Leenderbos, 

Groote Heide & De Plateaux zijn weergegeven in het onderstaande overzicht (tabel 4.1 & 4.2). De ligging van de 

habitattypen en de bekende verspreidingsgegevens van de habitatsoorten en aangewezen broedvogels zijn op 

kaart weergegeven (afbeelding 4.2, 4.3 en 4.4). 

TABEL 4.1: Overzicht van de aangewezen habitattypen van Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux en de bijbehorende 

instandhoudingsdoelstelling.  

 Habitattypen Landelijke SVI Doelst. Opp.vl. Doelst. Kwal. 
H2310 Stuifzandheiden met struikheide -- > > 

H2330 Zandverstuivingen -- > > 

H3130 Zwakgebufferde vennen - > > 

H3140 Kranswierwateren - = = 

H3160 Zure vennen - > > 

H3260A Beken en rivieren met waterplanten 
(waterranonkels) 

- > > 

H4010 Vochtige heiden (hogere zandgronden) - > > 

H4030 Droge heiden -- > > 

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
(glanshaver) 

- > > 

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) -- = > 

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) -- = = 

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen - = = 

H7210 Galigaanmoerassen - = = 

H9190 Oude eikenbossen - = = 

H91D0 Hoogveenbossen - > > 

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beek begeleidende 
bossen) 

- > > 

 

TABEL 4.2: Overzicht van de aangewezen habitatsoorten en broedvogels van Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux en 

de bijbehorende instandhoudingsdoelstelling.  

 Habitatsoorten  Landelijke SVI Doelst. Opp.vl. Doelst. Pop. 
H1149 Kleine modderkruiper + = = 

H1831 Drijvend waterweegbree - > > 

H1042 Gevlekte witsnuitlibel -- > > 

H1166 Kamsalamander - = = 

H1134 Bittervoorn - = = 

H1096 Beekprik -- = = 

 Broedvogels  Landelijke SVI Doelst. Opp.vl. Doelst. Pop. 
A224 Nachtzwaluw (A224) - = = 

A246 Boomleeuwerik (A246) + = = 

A276 Roodborsttapuit (A276) + = = 
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Afbeelding 4.1 Habitattypen van het zuidelijke deel van het plangebied 

 

Het gedeelte dat is aangewezen als 

Glashaver- en vossenstaarthooilanden 

wordt niet afgegraven. 
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 Afbeelding 4.3 Habitattypen van het noordelijke deel van het plangebied 

 



Herinrichting Oude Strijper Aa  

Waterschap de Dommel 21 

 

 

Afbeelding 4.4 Habitatsoorten van het N2000- gebied ten opzichte van het plangebied 
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 Effectenbeoordeling Maatregelen 

Habitattypen 

Het beekherstel en het aanleggen van gronddammen gebeurt alleen in de Oude Strijper Aa. In de 

habitattypenkartering, aangeleverd door RVO (2014), is voor de beekloop geen habitattype aangeduid. Uit 

gegevens van de NDFF (2014) blijkt dat in de Oude Strijper Aa, ten oosten van de Prinsenweijer, meerdere 

exemplaren van de fijne waterranonkel voorkomen. Deze soort komt wel voor in het profiel van het habitattype 

3260A (Beken en rivieren met waterplanten) en daarom wordt bij de inrichting en in de realisatiefase rekening 

gehouden met de aanwezigheid van de fijne waterranonkel. Eventuele groeilocaties van fijne waterranonkel 

worden daarom ontzien. Het gedeelte van de beek dat verlegd wordt ligt buiten de grenzen van het Natura 2000-

gebied en overlapt niet met habitattypen. Dit geldt eveneens voor het verwijderen van de drainage. 

Het verondiepen van de greppels gebeurt wel binnen de habitattypen hoogveenbossen (H91D0) en vochtige 

alluviale bossen (beek begeleidende bossen; H91E0C). De maatregel wordt genomen om vernatting binnen deze 

habitattypen tegen te gaan en heeft op de lange termijn positieve effecten op de habitattypen. 

De afgravingen grenzen wel direct aan gekwalificeerde habitattypen, maar niet binnen habitattypen (afbeelding 

4.2). Deze worden bewust ontzien. Uitzondering is het gebied met glanshaver- en vossenstaarthooilanden, maar 

dit gedeelte wordt ook heel bewust ontzien bij de afgraving. 

De maatregelen zorgen voor stikstofdepositie (uitstoot van machines) binnen stikstofgevoelige habitattypen. De 

PAS-maatregelen (die benoemd zijn in het beheerplan) hebben als resultaat dat stikstof uit het gebied wordt 

verwijderd (door afgravingen) en dat stikstofgevoelige habitattypen beter bestand zijn tegen de effecten van 

stikstofdepositie (door vernatting). Bij het opstellen van het beheerplan is al getoetst dat de PAS-maatregelen per 

saldo een positief effect hebben op stikstofgevoelige habitattypen, waardoor een vrijstelling geldt van 

vergunningplicht en een aanvullende stikstofberekening niet nodig is. 

Door de afgravingen treden ook geen negatieve effecten op door mechanische verstoring tijdens de uitvoering van 

de werkzaamheden. De komende jaren zorgen de maatregelen juist voor een positieve ontwikkeling van 

verschillende doelhabitattypen (hoofdstuk 3), omdat verschraling van de grond wordt voortgezet wat een positief 

effect heeft op deze habitattypen. 

Habitatsoorten 

Het aanwijzingsbesluit (d.d. 4 juli 2013) zegt het volgende over het voorkomen van deze soorten: 

“Er is een kleine populatie van de gevlekte witsnuitlibel aanwezig op het Greveschutven. De beekprik komt voor in 

het gehele traject van de Keersop/Elsenloop en de Dommel, vanaf de Belgische grens tot aan de A67. De 

kamsalamander komt met name voor op De Plateaux ten zuiden van Borkel en is daarnaast ook waargenomen op 

de Groote Heide, ten westen van Heezerenbosch. Drijvende waterweegbree komt hoofdzakelijk voor in de Run en 

is daarnaast onder meer waargenomen in de Dommel en in het zuidoosten van het deelgebied Leenderbos (Het 

Goor). De bittervoorn komt voor in de voormalige visvijvers ten oosten en noordoosten van Valkenswaard.” 

Geen van de bovengenoemde doelsoorten komen voor in de Oude Strijper Aa. Ook de afgravingen en het 

verwijderen van drainage vinden niet plaats binnen het leefgebied van de habitatsoorten. Door de uitvoering van 

de geplande maatregelen is daarom geen sprake van directe aantasting van de soorten en hun leefgebied.  

Broedvogels 

Het aanwijzingsbesluit (d.d. 4 juli 2013) zegt het volgende over het voorkomen van de soorten: 

“Nachtzwaluw en Boomleeuwerik nestelen verspreid over het gebied op en nabij heidevelden, stuifzanden, op 

kaalslagen en in open bos. De Roodborsttapuit wordt als broedvogel vooral op de heiden in de zuidhelft van het 

gebied aangetroffen.” 

Deze beschrijving komt overeen met de gegevens van de NDFF. Nachtzwaluw en boomleeuwerik zijn veel in de 

bos- en heidegebieden waargenomen, een enkele waarneming van een exemplaar komt uit het plangebied. 

Waarnemingen van roodborsttapuit concentreren zich nog meer op de open locaties (heidegebieden). Met name 

in het zuiden van het plangebied zijn veel waarnemingen van de vogel bekend. Ook tijdens een veldbezoek is de 

roodborsttapuit waargenomen. Het voornemen is om niet grootschalig bomen of struiken te rooien. Daarbij zijn de 

soorten niet gevoelig voor vernatting. 
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Verstoring door mechanische effecten, optische verstoring, verstoring door trilling of verstoring door geluid zijn in 

dit project slechts van tijdelijke aard, namelijk tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Leefgebied van de 

broedvogelsoorten wordt niet direct aangetast (geen mechanische effecten) en optische verstoring en verstoring 

door geluid zijn van dermate korte duur (en buiten de broedperiode, conform gedragscode Unie van 

Waterschappen) dat de vogels hier nauwelijks hinder van ondervinden. Uiteindelijk kunnen, met name de afgraving 

van de 3 percelen, positieve effecten hebben op aangewezen broedvogels. 

 Conclusie 

De maatregelen die worden genomen zijn opgenomen in het beheerplan en daardoor reeds getoetst aan de 

instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide en de Plateaux’. Dit geldt 

voor alle maatregelen die worden genomen rondom de herinrichting van de Oude Strijper Aa, waardoor geen 

vergunning nodig is voor het uitvoeren van de voorgenomen maatregelen. Om de maatregelen zo zorgvuldig 

mogelijk uit te voeren is wel nog een toetsing uitgevoerd om na te gaan of habitattypen, habitatsoorten en 

broedvogels (significant) negatieve effecten kunnen ondervinden door het (verkeerd) uitvoeren van de 

maatregelen. Dit blijkt voor geen van de aangewezen habitattypen, habitatsoorten of broedvogels het geval te zijn. 
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5 AANWEZIGE  BESCHERMDE FLORA EN FAUNA -  

SOORTBESCHERMING 

 Werkwijze  

Bronnen- en literatuuronderzoek 

Het bronnen- en literatuuronderzoek omvat een literatuur- en kaartstudie naar de actuele waarden en betekenis 

van het plangebied. Hierbij zijn zowel de eigen waarden van het plangebied als ook de waarden in de directe 

omgeving van het plangebied beschouwd. Hierbij is gebruik gemaakt van de waarnemingen die zijn ingevoerd in 

de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF; 2014-2019). Daarnaast zijn beschikbare onderzoeksresultaten 

geraadpleegd uit de volgende rapporten: 

 Basisvegetatiekartering Leende. Van der Goes en Groot, in opdracht van Staatsbosbeheer, 2009. 

 KRW visstandonderzoek Kleine Dommel, Peelrijt/Witte Loop, Groote Aa/Buulder Aa. ATKB, in opdracht 

van Waterschap De Dommel, 2014. 

 Floragegevens Strijper heg en Dollingerputten, florawerkgroep IVN, 2016.  

 Die Knoblauchkröte (Pelobates fuscus). Verbreitung, Biologie, Ökologie, Schutzstrategien und 

Nachzucht. LANUV-Fachbericht 75 / RAVON Foundation, Nijmegen, 2016. 

 

Vrijgestelde en niet beschermde soorten zijn niet meegenomen in de toetsing. Deze soorten zijn in Noord-Brabant 

dusdanig algemeen dat de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt door de meeste projecten. 

Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht. In dit kader zijn tijdens de biotooptoets waargenomen concentraties van 

deze soorten wel geregistreerd.  

Veldbezoek 

Het doel van het veldbezoek is om een inschatting te maken van de ecologische waarden van het plangebied. 

Beschermde en/of bijzondere soorten die tijdens het veldbezoek zijn aangetroffen zijn geregistreerd. De beek en 

sloten in het plangebied zijn steekproefsgewijs bemonsterd met een schepnet op aanwezigheid van vissen en 

amfibieën. 

Op het moment dat het veldbezoek is uitgevoerd zijn niet alle soorten zichtbaar aanwezig. Diersoorten zijn 

bijvoorbeeld alleen nachtactief of in een bepaalde periode van het jaar afwezig. Daarom zijn de eisen die soorten 

en soortengroepen aan hun leefomgeving stellen met betrekking tot vaste rust- en verblijfplaatsen, 

voedselgebieden en migratierouten, vergeleken en getoetst met de situatie in het veld. Voor planten geldt voor de 

meeste soorten dat deze alleen gedurende de bloeiperiode waarneembaar zijn. Om deze reden wordt voor planten 

voornamelijk gelet op de vegetatiestructuur en abiotische omstandigheden van de standplaats. Op die manier is 

ook het belang van het plangebied beoordeeld voor flora en fauna die mogelijk in het plangebied voorkomen, maar 

niet tijdens het veldbezoek zijn waargenomen. 

Vervolgonderzoek 

Amfibieën 

In het bosgebied Dolingerputten heeft op 30 september 2016 nader onderzoek plaatsgevonden naar het 

voorkomen van streng beschermde amfibieën, namelijk de heikikker en poelkikker (afbeelding 5.1). Hierbij is met 

name gefocust op landhabitat omdat de meeste dieren het voortplantingswater zullen hebben verlaten. Geschikte 

verblijfplaatsen/verstopplekken zijn geïnspecteerd op exemplaren (o.a. dood hout, in boomstronken). Aanwezig 

oppervlaktewater is steekproefsgewijs met een schepnet bemonsterd.  

In de Dolingerputten vinden geen maatregelen plaats, waardoor verstoring en vernietiging van verblijfplaatsen in 

het bosgebied is uitgesloten. 
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 Onderzoeksresultaten Bronnen- en literatuuronderzoek 

In tabel 5.1 zijn de resultaten weergegeven van het bronnen- en literatuuronderzoek. In deze tabel zijn alleen de 

beschermde soorten opgenomen waarvan het voorkomen is vastgesteld in (de directe omgeving van) het 

plangebied. Het betreft soorten beschermd onder de Wnb van de habitatrichtlijn, overige soorten en vogels 

(vogelrichtlijn) waarvan de nesten een jaarrond beschermde status bezitten. Vogels zijn onderverdeeld in soorten 

met jaarrond beschermde nesten (categorie 1-4) en vogels waarvan de nesten alleen jaarrond beschermd zijn als 

er sprake is van zwaarwegende ecologische omstandigheden (categorie 5). Gekeken is naar de verspreiding van 

de vogelsoorten uit categorie 1-4 en naar vogelsoorten uit categorie 5 die mogelijk zeldzaam zijn in de omgeving 

van het plangebied en grote hinder kunnen ondervinden van de voorgenomen werkzaamheden. Voor een 

uitgebreidere omschrijving van het beschermingsregime en categorieën van de vaste nesten van vogels wordt 

verwezen naar bijlage 1. 

Tabel 5.1 Resultaten bronnen- en literatuuronderzoek 

SOORTGROEP SOORTEN  BRON 

VOGELS (Vogelrichtlijn)   

Categorie 1 – 4 Buizerd, havik, boomvalk, ransuil, sperwer,  NDFF 

Categorie 5 Geen zeldzame soorten waarop een effect van 

betekenis wordt verwacht 

NDFF 

VLEERMUIZEN  (Habitatrichtlijn)   

Gebouwbewonende soorten Gewone dwergvleermuis  NDFF 

GRONDGEBONDEN  ZOOGDIEREN   

Andere soorten Bever, eekhoorn, das,  steenmarter en 

waterspitsmuis 

NDFF 

REPTIELEN   

Afbeelding 5.1 Ligging Dolingerputten (rood omlijnd). 
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 Onderzoeksresultaten veldbezoeken 

5.3.1 Veldbezoek 22 juni en 6 juli 2016 

Op 22 juni en 6 juli 2016 hebben ecologen van BTL Advies een oriënterend veldbezoek gebracht aan het 

plangebied. Onderstaand zijn de bevindingen/waarnemingen beknopt beschreven. In bijlage 2 zijn de concrete 

waarnemingen per deelgebied op kaart weergegeven. 

Vogels met jaarrond beschermde nesten 

In het noordelijke deel is een alarmerende buizerd en een jagende sperwer waargenomen. De buizerd heeft 

vermoedelijk een nest in het betreffende bosgebied. Mogelijk bevindt zich ook een sperwernest in één van de 

bossen. Daadwerkelijke nesten zijn tijdens het veldbezoek niet waargenomen. 

Grondgebonden zoogdieren 

Op enkele locaties zijn waarnemingen van sporen van wild zwijn waargenomen. Met name in de bosstrook langs 

de Oude Strijper Aa in het zuidelijk gebied is veel omgewoelde grond aangetroffen.  

Vleermuizen 

In het zuidelijk gebied zijn in de bomen binnen de directe invloedszone van de voorgenomen werkzaamheden 

geen holten of spleten waargenomen, die in potentie geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. Het noordelijk 

gebied bestaat voor een groot deel uit bos in de omgeving van de ligging van de nieuwe beek. Deze bossen zijn 

tijdens het veldbezoek niet uitputtend onderzocht op aanwezigheid van geschikte boomholten. 

Andere soorten Levendbarende hagedis en hazelworm NDFF 

AMFIBIEEN   

Andere soorten Alpenwatersalamander NDFF 

Habitatrichtlijn Heikikker, knoflookpad, poelkikker, rugstreeppad NDFF, 

Struijk et 

al (2016). 

VAATPLANTEN   

Habitatrichtlijn Drijvende waterweegbree NDFF 

DAGVLINDERS   

Habitatrichtlijn  Heideblauwtje NDFF 

Overige soorten Kommavlinder, gentiaanblauwtje NDFF 

LIBELLEN   

Overige soorten Gevlekte glanslibel NDFF 

OVERIGE SOORTGROEPEN   

Vissen Geen  

Overige insecten Geen  

Kreeftachtigen Geen  

Tweekleppigen Geen  
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Amfibieën 

In het noordelijke deel zijn tijdens het veldbezoek diverse wegspringende kikkers waargenomen, welke niet op 

naam konden worden gebracht. In de relevante gebieden is later aanvullend onderzoek uitgevoerd (zie §5.3.2). 

Het zuidelijk deel van het plangebied bestaat uit zeer geschikt leefgebied voor diverse soorten amfibieën. Ten 

westen van de Oude Strijper Aa zijn 3 grote poelen aanwezig waar voortplanting mogelijk is. Hier is dan ook veel 

activiteit waargenomen maar zijn de soorten niet op naam gebracht. Tijdens het veldbezoek is wel kooractiviteit 

van poelkikker waargenomen in de omgeving van de poelen. 

Reptielen 

Op de oever van de Oude Strijper Aa is in het zuidelijk gebied een levendbarende hagedis waargenomen. 

Vissen 

In de aanwezige wateren is steekproefsgewijs gevist met een schepnet. Daarbij is Amerikaanse hondsvis, 

stekelbaars en vermoedelijk een jonge zeelt gevangen. Beschermde soorten zijn niet aangetroffen. 

Vaatplanten 

In de omgeving van het plangebied komt maar één beschermde plantensoort voor, namelijk drijvende 

waterweegbree. Deze komt voor ten zuiden van het plangebied, namelijk in poelen ten noordwesten van Gastel.  

 

5.3.2 Aanvullend onderzoek 30 september 2016 

Amfibieën 

Tijdens het aanvullende veldbezoek aan het gebied Dolingerputten zijn de volgende amfibieën waargenomen: circa 

30 exemplaren van bruine kikker, 2 exemplaren van de bastaardkikker en 1 exemplaar van vermoedelijk poelkikker. 

De poelkikker is wat betreft kenmerken niet altijd duidelijk te onderscheiden van de meerkikker en bastaardkikker. 

Net als van de andere groene kikkers is de lichaamskleur variabel. Het aangetroffen exemplaar betrof een subadult 

waarvan onder andere de graafknobbel doet vermoeden dat het exemplaar invloeden heeft van poelkikker (zie 

afbeelding 5.2). Daarnaast had het dier een zeer lichte keel. Waarschijnlijk gaat het om een tussenvorm. Gezien 

de verspreiding van populatie in de omgeving is dit waarschijnlijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5.2. Relatief grote, symmetrisch gevormde graafknobbel. 
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5.3.3 Veldbezoek 15 mei 2018 

Op 15 mei 2018 is een biotooptoets uitgevoerd ter plaatse van de 3 afgravingsgebieden in het plangebied dat 

onderdeel uitmaakt van het inrichtingsproject van de Oude Strijper Aa. De weersomstandigheden waren op dat 

moment onbewolkt, windkracht 1-2 en 25 °C.  

De 3 gebieden kenmerken zich door grassoorten die indicatief zijn voor een hoge voedselrijkdom van de bodem. 

Het gaat hierbij om soorten als witbol, kropaar en glanshaver. Daarnaast komen soorten als pitrus, boswilg en 

distelsoorten als speerdistel en akkerdistel voor in deze gebieden. In het af te graven gebied in het noordwesten 

zijn tijdens het veldbezoek woelsporen aangetroffen van het wilde zwijn. Bij de aanwezige poelen zijn zowel de 

bastaardkikker als poelkikker waargenomen. Daarnaast zijn tijdens het veldbezoek meerdere soorten 

libellensoorten aangetroffen bij deze poelen. Het gaat hierbij om de niet beschermde soorten bruine korenbout, 

groot roodoogjuffer en oeverlibel. In de aangrenzende houtsingels zijn vogelsoorten als tuinfluiter, zwartkop, zwarte 

kraai en tjiftjaf aangetroffen. Opmerkelijk in dit gebied is het hoge aantal aan veldkrekels. 

Het gebied in het noordwesten kenmerkt zich vooral door ruigtesoorten als pitrus. Net als het voorgaande gebied 

is in dit gebied enkele jaren geleden het landbouwkundig gebruik gestopt. Aangrenzend aan dit gebied bevinden 

zich grote velden met wilde gagel. In het gebied zijn tijdens het veldbezoek weinig soorten aangetroffen. Een enkele 

oeverlibel en bruine glazenmaker is tijdens het veldbezoek waargenomen. 

Het gebied in het zuidwesten kenmerkt zich door een grasland met een hoge abundantie van glanshaver. 

Aangrenzend aan dit gebied bevindt zich een poel waar poelkikker, bastaardkikker en tal van libellensoorten zijn 

aangetroffen tijdens het veldbezoek. In de aangrenzende opgaande struwelen zijn vogelsoorten als spotvogel, 

roodborsttapuit en tuinfluiter waargenomen. In het grasland zelf zijn meerdere zingende veldleeuweriken 

waargenomen.  

 

 Betekenis plangebied voor beschermde soorten 

Onderstaand is per relevante soortgroep ingegaan op de betekenis van het plangebied voor de betreffende 

soorten. 

Vogels met jaarrond beschermde nesten 

Het plangebied vormt leefgebied voor diverse soorten roofvogels en uilen (afbeelding 5.3). De afwisseling van bos 

en grasland maken het een geschikte leefomgeving (zowel jachtgebied als broedgebied). Sporadisch worden ook 

huismussen waargenomen rondom het plangebied. Deze verblijven in de omliggende woningen. De beek zelf is 

van minder belang voor deze vogels. 

Algemene broedvogels 

Het gehele plangebied is in potentie geschikt voor broedvogels, maar met name bomen, bosschages en ruigtes 

vormen geschikte broedlocaties. Met name het zuidelijke deel van het plangebied is ook geschikt voor 

grondbroeders, waaronder de aangewezen broedvogelsoorten voor het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote 

Heide & De Plateaux (afbeelding 4.4; kaart met broedvogelsoorten N2000). 
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Afbeelding 5.3 Waarnemingen van nesten en/of territoria van alle categorie 1 t/m 4 vogels met vaste nesten (bron: NDFF) 
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Zoogdieren 

Bever is eenmaal waargenomen ten noordwesten van het plangebied (NDFF). Tijdens het veldbezoek zijn binnen 

het plangebied geen burchten of andere sporen van de bever waargenomen. Ook het Waterschap De Dommel en 

Staatsbosbeheer geven aan dat er geen aanwijzingen (sporen of burchten) zijn dat bevers in of rondom de Oude 

Strijper Aa voorkomen. 

Eekhoorn is in plangebied en weide omgeving waargenomen (afbeelding 5.4). Met name de drogere (gemengde) 

bossen vormen geschikt leefgebied. Tijdens de biotooptoets zijn langs de beek geen nesten van eekhoorn 

waargenomen.  

Steenmarter is in het noorden waargenomen (NDFF), nabij de bebouwing van Leenderstrijp en Leende. 

Steenmarter komt vooral voor dichtbij menselijke activiteit en heeft zijn verblijfplaatsen vooral in bebouwing (bijv. 

in een schuur op een boerenerf). Het plangebied is van beperkt belang voor de soort, mogelijk heeft een deel ervan 

een functie als foerageer-/ of migratiegebied.  Ook de das is eenmaal waargenomen (NDFF) ten zuiden van het 

plangebied. Tijdens het veldbezoek zijn geen burchten of andere sporen van dassen aangetroffen. Dit wordt 

bevestigd waterschap de Dommel. Mogelijk gebruikt ook de das een deel van het plangebied als foerageer-/ of 

migratiegebied, maar negatieve effecten door de voorgenomen maatregelen zijn redelijkerwijs uitgesloten. Andere 

soorten die voorkomen als egel, wild zwijn, ree en vos hebben in de Wnb geen bijzondere beschermingsstatus, 

voor deze soorten geldt enkel de zorgplicht. 

De waterspitsmuis is in de omgeving een keer in een braakbal aangetroffen. Verder zijn geen aanwijzingen dat de 

soort voorkomt in of rondom de Oude Stijper Aa. In de huidige Oude Strijper Aa behoort alleen het middelste 

gedeelte dat door bebost gebied loopt tot mogelijk geschikte leefgebied. Het voorkomen van de waterspitsmuis is 

namelijk sterk gebonden aan een goed ontwikkelde oever- en watervegetatie en voldoende beschutting. De rest 

van de Oude Strijper Aa ligt langs (voormalige) agrarische percelen waardoor deze beschutting niet aanwezig is. 

De bosgebieden in het noorden hebben voor vleermuizen naar alle waarschijnlijkheid een functie als 

foerageergebied. Daarnaast maken de bosranden mogelijk deel uit van een vliegroute. Het is op basis van de 

quickscan niet uit te sluiten dat bomen met geschikte holten (en daarmee potentiele verblijfplaatsen) aanwezig zijn. 

Vanwege het ontbreken van geschikte holten in bomen in het zuidelijk deel van het plangebied, heeft dit gebied 

geen betekenis als verblijfsfunctie voor vleermuizen. Vermoedelijk worden de bosranden-/stroken wel gebruikt als 

foerageergebied of maken deze deel uit van een vliegroute. Ook de beek zelf kan deel uitmaken van een vliegroute 

van vleermuizen. 

Amfibieën 

Meldingen van de beschermde amfibieën poelkikker (afbeelding 5.5), rugstreeppad en knoflookpad (afbeelding 

5.6) (bron: NDFF) zijn afkomstig uit het zuidelijke deel van het plangebied. Vanwege de aanwezigheid van 

moerassige delen, geschikte voortplantingswateren en natuurlijke graslanden, vormt dit het meest geschikte 

gebied voor de soorten. De soorten alpenwatersalamander en heikikker zijn ook noordelijker gemeld bijvoorbeeld 

in moerasbos ‘Berkenputten’ (afbeelding 5.5 en 5.7).  Moerasbos vormt voor beide soorten geschikt leefgebied. 

Alpenwatersalamander is een wat minder kritische soort die ook in sloten kan worden aangetroffen. 

Ter hoogte van de Dolingerputten zijn tijdens de biotooptoets diverse wegspringende kikkers waargenomen (op 

geluid). Determinatie op soortnaam heeft hier echter niet kunnen plaatsvinden en vanuit de NDFF zijn hier geen 

meldingen van beschermde soorten bekend. Om aanwezigheid aan te tonen dan wel met meer zekerheid te 

kunnen uitsluiten, heeft in dit gebied nader onderzoek plaatsgevonden naar amfibieën. Daarbij is een tussenvorm 

van het groene kikkercomplex met kenmerken van de poelkikker aangetroffen. Omdat de soort in de omgeving 

voorkomt (is het waarschijnlijk dat de dieren ook (in beperkte hoeveelheden en tussenvormen) in de Dolingerputten 

voorkomen. Vanwege de beperkte hoeveelheid aan geschikt oppervlaktewater in het bosgebied is de verwachting 

dat de concentratie poelkikkers niet hoog is. Heikikker is niet aangetroffen in de Dolingerputten en op basis van de 

bekende verspreiding en kenmerken van het gebied wordt niet verwacht dat het gebied Dolingerputten een vaste 

betekenis heeft voor de soort. Heikikker is een soort die met name leeft in vochtige heidegebieden met 

vennen/poelen, dit is ook terug te zien in de verspreiding (afbeelding 5.5). 
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Afbeelding 5.4. Waarnemingen van zoogdieren 
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Afbeelding 5.5 Waarnemingen van heikikker en poelkikker (bron: NDFF). 
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Afbeelding 5.6 Waarnemingen van rugstreeppad en knoflookpad (bron: NDFF). 
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Afbeelding 5.7 Waarnemingen van alpenwatersalamander (bron: NDFF). 
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Reptielen 

Uit gegevens van de NDFF blijkt dat de beschermde levendbarende hagedis verspreid in het zuiden voorkomt 

(afbeelding 5.8). Daarnaast is de soort tijdens het veldbezoek waargenomen. De combinatie van ruige 

vegetatiestroken, bosranden en heideterreinen maken het een zeer geschikte leefomgeving. 

Vissen 

In het plangebied zijn vanuit de NDFF geen meldingen bekend van beschermde vissen. Ook het visstandonderzoek 

(ATKB, 2014) heeft geen aanwezigheid van beschermde soorten aangetoond. Uit dit onderzoek kwamen wel de 

onbeschermde soorten snoek, driedoornige stekelbaars en Amerikaanse hondsvis (exoot) naar voren. 

Vaatplanten 

De in de Wnb opgenomen kranskarwij is sinds 1950 niet meer waargenomen in de regio van het plangebied. De 

soort komt alleen nog voor bij Eindhoven. In het verre verleden (<1950) kwam de soort ook veel voor in het gebied 

tussen Weert, Valkenswaard en Helmond (bron: floron.nl). De lange zonnedauw is eveneens geruime tijd niet meer 

waargenomen in de regio (< 1900, bron: floron.nl). De enige beschermde plantensoort in de omgeving van het 

plangebied is de drijvende waterweegbree (afbeelding 5.9). Deze soort komt voor ca. 2 kilometer ten zuiden van 

het plangebied (bron: NDFF).  

Dagvlinders 

De kommavlinder is een soort die voorkomt in droge, schrale open graslanden en in terreinen met gevarieerde 

heide. Dergelijke biotopen komen wel in de omgeving van het plangebied voor, maar maken er niet direct deel van 

uit. Dit is ook terug te zien in de waarnemingen van kommavlinder in de afgelopen 5 jaar (zie figuur 5.9). Het is 

echter niet uit te sluiten dat de kommavlinder voorkomt in het plangebied. De kommavlinder leggen hun eitjes 

kleine polletjes van schapengras; soms ook andere zwenkgrassen, buntgras en struisgras. Op de 

afgravingslocaties vindt juist verschralingplaats om het voorkomen van deze soorten te bevorderen. In de huidige 

situatie komen deze niet of nauwelijks voor. 

Het gentiaanblauwtje is een soort van natte heide, vochtige heischrale graslanden en blauwgraslanden. De 

waardplant van de soort is klokjesgentiaan. Zoals in afbeelding 5.9 te zien is, concentreren de meldingen van de 

vlinder (in de afgelopen 3 jaar) zich op één locatie. De soort is niet binnen het plangebied waargenomen. De eerder 

genoemde graslandtypen en natte heideterreinen komen hier ook niet voor.   

Libellen 

De gevlekte glanslibel is een soort die voorkomt in sterk verlande vennen, petgaten en in moerasbossen. Op goed 

verborgen plaatsen vindt ei-afzet plaats in sterk begroeide en vaak moeilijk toegankelijke wateren (bron: 

vlindernet.nl). Uit gegevens van de NDFF blijkt dat de soort in de afgelopen 5 jaar is waargenomen ten westen van 

het plangebied, nabij de daar aanwezige vennen (afbeelding 5.9). Vanwege het ontbreken van bovengenoemde 

habitatkenmerken en de verspreiding van de bekende waarnemingen van de soort, wordt ervan uit gegaan dat het 

plangebied geen wezenlijke functie vervult voor de soort.  

 

Overige soortgroepen  

Op basis van de beschikbare verspreidingsgegevens, de ligging van het plangebied en/of het ontbreken van 

geschikt biotoop, kan het voorkomen van strikter beschermde soorten uit de overige soortgroepen worden 

uitgesloten. 
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Afbeelding 5.8 Waarnemingen van levendbarende hagedis (bron: NDFF) 

 

 

  



Herinrichting Oude Strijper Aa  

Waterschap de Dommel 37 

 

 

 
Afbeelding 5.9 Waarnemingen van gevlekte glanslibel (bron: NDFF). 
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6 EFFECTENBEOORDELING SOORTBESCHERMING 

 Werkwijze 

Voor het uitvoeren van de maatregelen geldt ook een vrijstelling voor het soortbeschermingsdeel, wanneer deze 

voldoende concreet zijn opgenomen in het beheerplan en t.b.v. instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 

2000-gebied zijn (hoofdstuk 2). Hierbij moet wel worden aangetoond dat de gunstige staat van instandhouding 

van een soort niet in gevaar kan komen door de werkzaamheden. 

Ter borging van de gunstige staat van instandhouding kan in een aantal gevallen het volgen van een goedgekeurde 

gedragscode voldoende zijn (§2.2). Hierbij moet de uitvoering van de maatregelen wel overeenkomen met 

werkzaamheden die zijn opgenomen in de gedragscode en moet de aanwezigheid van (en het gebruik van het 

gebied door) beschermde soorten voldoende in beeld zijn. In andere situaties dient een gedragscode als 

uitgangspunt, maar is een ecologische werkprotocol en/of begeleiding door een ter zake kundige ecoloog nodig 

om gunstige staat van instandhouding te waarborgen. Wanneer onvoldoende duidelijk is welke waarde een locatie 

voor een bepaald soort heeft dan kan aanvullend onderzoek nodig zijn, om zo de juiste mitigerende maatregelen 

te kunnen bepalen. 

 Effectenbeoordeling beschermde soorten 

Broedvogels 

De bescherming van vogels is gericht op de aan- of afwezigheid van broedgevallen. De meeste vogels maken elk 

broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Omdat voor deze soorten geldt dat het 

nest eenmalig wordt gebruikt, vallen dergelijke nesten alleen tijdens het gebruik van vogels onder de bescherming 

van artikel 3.1 van de Wnb. Voor deze soorten zijn de nesten niet beschermd, mits deze verlaten zijn. Met deze 

broedvogels kan echter relatief makkelijk rekening worden gehouden door de werkzaamheden aan de 

oevers/graslanden en kapwerkzaamheden uit te voeren buiten het broedseizoen. Op deze wijze zijn geen 

belemmeringen vanuit de Wnb aan de orde.  

Verblijfplaatsen van vogels, die hun verblijfplaats het hele jaar door gebruiken of elk jaar terugkeren naar hetzelfde 

nest, zijn jaarrond beschermd. Deze soorten zijn onderverdeeld in de categorieën 1 tot en met 4 van de vaste 

nesten (zie bijlage 1). Jaarrond beschermde nesten zijn niet waargenomen. Dit was echter niet altijd goed te 

beoordelen vanwege het vele blad aan de bomen of de grote oppervlakte van het bos. Op basis van het gedrag 

van de buizerd bestaat het vermoeden dat zich een buizerdnest bevindt in een bos in het noordelijk deel van het 

plangebied. Voor het laatste gedeelte van het beekherstel, waar de Oude Strijper Aa zo’n 150 meter door het 

bosperceel wordt gelegd (§ 3.3), worden een aantal bomen gekapt. Hoe dit gedeelte van de beek komt te liggen 

wordt bepaald door de aanwezige bomen. Voorafgaande aan de werkzaamheden wordt door een ter zake kundige 

ecoloog gecontroleerd of jaarrond beschermde nesten aanwezig zijn in de bomen. Wanneer dit het geval is worden 

de bomen met nesten gespaard en wordt de loop van de beek hierop aangepast. 

Voor de soorten genoemd in categorie 5 van de vaste nesten geldt dat deze alleen jaarrond zijn beschermd als de 

ecologische omstandigheden dit rechtvaardigen. In het plangebied is geschikt leefgebied aanwezig voor 

verschillende soorten vogels uit deze categorie, zoals bosuil, zwarte kraai, ekster. Tijdens het veldbezoek zijn 

echter geen nesten aangetroffen. Bovendien worden zeer beperkt bomen verwijderd en is er voor soorten uit deze 

categorie voldoende alternatief geschikt broedgebied aanwezig in de omgeving (bosgebied). Er zijn dan ook geen 

belemmeringen vanuit de Wnb aan de orde voor soorten uit deze categorie.  

Grondgebonden zoogdieren 

In het kader van het project worden enkele bomen gekapt. Werkzaamheden vinden vooral plaats aan de beek en 

directe omgeving. Er is daardoor geen sprake van wezenlijke aantasting van het leefgebied van eekhoorn, 

steenmarter, das of wild zwijn. Daarnaast is het wild zwijn een soort die is vrijgesteld van bescherming in de 

provincie Noord-Brabant. In het gedeelte van de Oude Strijper Aa dat mogelijk geschikt is voor de waterspitsmuis, 

worden alleen 4 gronddammen geplaatst, waardoor (indien de soort voorkomt) negatieve effecten op de soort zijn 

uit te sluiten. De herinrichting van de Oude Stijper Aa heeft uiteindelijk zelfs een positief effect op het leefgebied 

van deze soort doordat de ontwikkeling van een goede onderwatervegetatie wordt bevorderd door het beekherstel. 

Belemmeringen vanuit de Wnb zijn dan ook niet aan de orde. Mogelijk is tijdens de werkzaamheden sprake van 

incidentele verstoring van individuen. Om dit zoveel mogelijk te beperken worden bij het uitvoeren van de 
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werkzaamheden de relevante richtlijnen uit de Gedragscode van de Unie van Waterschappen voor ‘Bestendig 

beheer en onderhoud’ (geldig tot 2024) gevolgd. 

Vleermuizen 

Alle soorten vleermuizen zijn beschermd in de Wnb. Afhankelijk van de soort maken vleermuizen gebruik van 

openingen en ruimten in gebouwen en bomen als vaste rust- en verblijfplaats. Doordat niet of beperkt bomen 

verwijderd worden en de lijnvormige structuren behouden blijven in het gebied, is er geen sprake van aantasting 

van foerageergebied en/of vliegroutes. Bij het kappen van bomen t.b.v. het beekherstel wordt (net zoals voor 

jaarrond beschermde nesten) rekening gehouden met bomen die holtes of openingen bevatten en die mogelijk 

door vleermuizen als verblijfplaats kunnen worden gebruikt. Deze bomen worden niet gekapt. 

Amfibieën 

De voorgenomen werkzaamheden zorgen voor een natuurlijker karakter van de beek en een vernatting van het 

omliggende gebied. Dit heeft op de langere termijn positieve effecten tot gevolg voor de aanwezige amfibieën 

(poelkikker, rugstreeppad, knoflookpad, alpenwatersalamander, heikikker) omdat er meer geschikt 

voortplantingshabitat ontstaat. Op korte termijn is tijdelijke verstoring van individuen van alle genoemde soorten 

tijdens de werkzaamheden niet uit te sluiten. Doordat amfibieën bij alle maatregelen een mogelijk negatief effect 

kunnen ondervinden kan met enkel het toepassen van een gedragscode niet zomaar worden gewaarborgd dat de 

gunstige staat van instandhouding van amfibiesoorten niet in gevaar komt. De benodigde mitigerende maatregelen 

en eventuele aanpassingen van de maatregelen dienen te worden opgenomen in één ecologisch werkprotocol die 

is opgesteld door een ter zake kundige ecoloog.  

Voor het werken in de beek en andere watergangen dient duidelijk te worden vastgelegd hoe de werkzaamheden 

worden gefaseerd en op welke manier (o.a. het materieel dat gebruik wordt) ze worden uitgevoerd. Hiervoor zijn 

in de Gedragscode van de Unie van Waterschappen voor ‘Bestendig beheer en onderhoud’ (geldig tot 2024) al 

verschillende voorwaarden en maatregelen opgenomen die sowieso dienen te worden genomen. 

Bij het afgraven dient rekening te worden gehouden met overwinterende amfibieën en dan met name heikikker 

(afbeelding 5.5), rugstreeppad en knoflookpad (afbeelding 5.6). Individuen kunnen de locaties van de afgravingen 

als overwinteringsgebied en ook zomerhabitat gebruiken waardoor ze door de afgravingen gedood kunnen worden. 

Door met behulp van een tijdelijk amfibieënscherm de locaties af te zetten kan worden voorkomen dat soorten de 

afgravingslocaties gebruiken als zomerhabitat en overwinteringsgebied. Door het opstellen van een ecologisch 

werkprotocol (op basis van de gedragscode) en o.a. het plaatsen van amfibie schermen kan worden gewaarborgd 

dat de gunstige staat van instandhouding van de verschillende amfibiesoorten niet in gevaar komt.  

Afbeelding 6.1 Voorbeeld van een tijdelijk amfibieënscherm om amfibieën en mogelijk ook andere soorten 

buiten een gebied te houden (foto: www.Ranox.nl). 
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Reptielen 

Het is niet uit te sluiten dat de levendbarende hagedis binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden (met name 

de afgravingen) voorkomt. Er is geen sprake van (wezenlijke) aantasting van het huidige leefgebied van de soort, 

omdat de afgravingen hier geen onderdeel van uitmaken. Het is daarom uitgesloten dat de gunstige staat van 

instandhouding van de soort in gevaar komt. Door uitvoering van de maatregelen (voortzetten van verschraling) 

wordt het gebied juist geschikter als leefgebied.  

Mogelijk is tijdens de werkzaamheden wel sprake van incidentele verstoring van individuen. Om dit zoveel mogelijk 

te beperken worden bij het uitvoeren van de werkzaamheden de relevante richtlijnen uit de Gedragscode van de 

Unie van Waterschappen voor ‘Bestendig beheer en onderhoud’ (geldig tot 2024) gevolgd. 

Op basis van de afstand waarop in het verleden hazelwormen zijn waargenomen (NDFF, 2014) en de zeer 

beperkte betekenis van het plangebied (waar werkzaamheden plaatsvinden) als potentieel leefgebied, zijn effecten 

op hazelworm niet aan de orde.  

Vissen 

Op basis van het visstandonderzoek (d.d. 2014), de data van de NDFF en de quickscan (veldbezoek) wordt 

geconcludeerd dat beschermde vissen niet aanwezig zijn in het plangebied. Ontheffing of werken conform een 

gedragscode is niet nodig. Ook met betrekking tot onbeschermde vissen dient de algemene zorgplicht in acht te 

worden genomen. Zowel bij de aanleg van gronddrempels in de watergang als de aanleg van natuurvriendelijke 

oevers krijgen vissen de mogelijkheid om te ontkomen.  

Vaatplanten 

De drijvende waterweegbree is enige beschermde vaatplant die voorkomt nabij het plangebied. Deze soort komt 

ten zuiden van het plangebied voor en zijn habitat wordt niet aangetast tijdens de werkzaamheden. Aanvullende 

maatregelen voor de drijvende waterweegbree zijn dan ook niet nodig.  

Dagvlinders 

Nabij het plangebied zijn twee beschermde vlindersoorten bekend, namelijk de kommavlinder en het 

gentiaanblauwtje. Het gentiaanblauwtje komt voor op natte heide en vochtige heischrale graslanden. Deze 

habitattypen komen binnen het plangebied niet voor, evenals klokjesgentiaan, de waardplant van het 

gentiaanblauwtje. Negatieve effecten op het gentiaanblauwtje zijn uitgesloten. De kommavlinder komt nabij het 

plangebied voor en het is niet uit te sluiten dat de soort ook binnen de afgravingslocaties voorkomt. Echter zijn de 

afgravingslocaties in de huidige situatie van minimale waarde voor de kommavlinder. De gunstige staat van 

instandhouding komt niet in gevaar. Op de lange termijn heeft het verschralen van de locaties juist als doel het 

leefgebied van o.a. de kommavlinder uit te breiden. Uiteindelijk hebben de afgravingen juist een positief effect op 

de gunstige staat van instandhouding soort. 

Libellen 

De gevlekte glanslibel is enige beschermde libel die voorkomt nabij het plangebied. Het habitat van deze soort  valt 

niet binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden. Hierdoor ontstaan geen negatieve effecten op deze soort. 

Aanvullende maatregelen voor de gevlekte glanslibel zijn niet nodig.  

Overige ongewervelde  

Uit de overige beschermde ongewervelde (overige insecten, kreeftachtigen en tweekleppigen) zijn op basis van 

het bronnen- en literatuuronderzoek geen relevante waarnemingen bekend. De voorgenomen maatregelen hebben 

dan ook geen negatieve effecten op deze soorten. 
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 Conclusie beschermde soorten 

In onderstaande tabel zijn de beschermde soorten en/of soortgroepen opgenomen (tabel 6.1). Hierbij is 

aangegeven of deze mogelijk negatieve effecten kunnen ondervinden door de geplande maatregelen. Daarnaast 

is aangegeven of aanvullend onderzoek en/of vervolgstappen nodig zijn. In de laatste kolom zijn nog 

bijzonderheden en opmerkingen opgenomen. 

Tabel 6.1 Samenvatting benodigde vervolgstappen per soortgroep 

Soort(groep) Negatieve 

effecten door 

maatregelen 

Vervolg stap of 

onderzoek? 

Bijzonderheden en/of 

opmerkingen 

Algemene broedvogels 

 

Mogelijk Nee (of mogelijke 

ecologische check) 

De werkzaamheden worden 

uitgevoerd buiten het 

indicatieve broedseizoen (15 

maart – 15 juli) of  tijdens het 

broedseizoen wordt een 

inspectie uitgevoerd kort 

voorafgaand aan de 

werkzaamheden. 

Jaarrond beschermde 

nesten        

Mogelijk Ecologische check bij kap 

van bomen. 

Noordelijkste gedeelte 

beekherstel. 

Grondgebonden 

zoogdieren (eekhoorn, 

steenmarter) 

Mogelijk Nee Mogelijk tijdelijke lichte 

verstoring van individuen, 

werken conform 

goedgekeurde gedragscode  

Vleermuizen Mogelijk Ecologische check bij kap 

van bomen. 

Noordelijkste gedeelte 

beekherstel. 

Amfibieën (poelkikker, 

heikikker, 

rugstreeppad, 

knoflookpad, 

alpenwatersalamander) 

Mogelijk Ecologisch werkprotocol 

opstellen + benodigde 

mitigerende maatregelen 

o.a. fasering maatregelen, 

ecologische begeleiding en 

afschermen 

afgravingslocaties 

Reptielen 

(levendbarende 

hagedis) 

Mogelijk Nee Mogelijk tijdelijke lichte 

verstoring van individuen, 

werken conform 

goedgekeurde gedragscode 

Vissen Nee Nee Voor aanwezige algemene 

soorten geldt de zorgplicht.  

Vaatplanten Nee Nee -   

Dagvlinders Mogelijk Nee Negatieve effecten niet 

geheel uit te sluiten, maar 

geen effect op gunstige staat 

van instandhouding 

Libellen Nee Nee -   

Overige ongewervelde Nee Nee - 

 

Algemene zorgplicht 

Voor alle levende flora en fauna in Nederland geldt de algemene zorgplicht (Wnb art 1.11). Dit is de algemene 

verplichting voor een ieder om voldoende zorg te dragen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale 

natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Wanneer handelingen 
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negatieve effecten hebben op soorten dienen dergelijke handelingen achterwege te worden gelaten of dienen 

redelijkerwijs maatregelen te worden genomen om negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen. 

In het kader van de algemene zorgplicht dienen eventueel voorkomende vissen en amfibieën (ongeacht 

bescherming) onder begeleiding van een ecoloog afgevangen te worden en te worden verplaatst naar alternatief 

geschikt leefgebied. 
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7 NATUURNETWERK BRABANT 

Ongeveer het gehele plangebied ligt binnen het Natuur Netwerk Brabant (NNB; afbeelding 7.1). Voor het NNB 

geldt op basis van het rijksbeleid (Nota Ruimte en Besluit algemene regels ruimtelijke ordening) de verplichting tot 

instandhouding van de wezenlijke kernmerken en waarden van het gebied. Hiertoe geldt het zogenaamde ‘nee, 

tenzij’-regime. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan indien zij de 

wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten. Deze wezenlijke waarden en kenmerken bestaan uit 

de natuurbeheertypen zoals vastgelegd op de beheertypenkaart (afbeelding 7.1) en de ambitiekaart (afbeelding 

7.2) van het natuurbeheerplan. Onderstaand wordt ingegaan op de aanwezige natuurbeheertypen en de ambities 

die voor het gebied gelden. 

Afbeelding 7.1 De ligging van de maatregelen binnen de huidige begrenzing van het NNB. De verschillende 

kleuren geven de verschillende beheertypen aan (www.kaartbank.brabant.nl). 
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 Effectenbeoordeling NNB 

 

Noordelijke deel plangebied 

Het dempen en verondiepen van de sloten en het verwijderen van drainage zorgt alleen voor vernatting binnen het 

gebied wat voor sommige beheertypen juist het doel is. Deze maatregelen tasten verder niet de wezenlijke 

kenmerken van de aanwezige natuurbeheertypen aan. 

Het beekherstel en het gedeeltelijk verleggen van de beekloop hebben als enige maatregelen mogelijk effect op 

de kenmerken van natuurbeheertypen doormiddel van ruimtebeslag. Een groot deel van het gebied waardoor het 

beekherstel loopt bestaat uit ‘Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur’ (zalmkleurige gebieden, afbeelding 

7.1), ‘Kruiden- en faunarijk grasland - N12.02’ (gele gebieden, afbeelding 7.1) en ‘Ruigteveld - N12.06 ‘ 

(kakikleurige gebieden, afbeelding 7.1). Het laatste gedeelte van het beekherstel loop door ‘Rivier en beek 

begeleidend bos - N14.01’ (licht blauwe gebieden, afbeelding 7.1). De herstelde beek wordt zelf het 

natuurbeheertype ‘Beek en bron - N12.06’.  

De ambitie is dat de bovenstaande beheertype behouden blijven, met uitzondering van ‘Nog om te vormen 

landbouwgrond naar natuur’. Hiervoor is de ambitie ‘Zoekgebied 2 algemeen hoge cultuurhistorische waarde’ en 

zijn de volgende typen genoemd: 25% Rivier- en beek begeleidend bos, 40% Nat kruiden- en faunarijk grasland, 

35% Nat ruigteveld.  

Mogelijk wordt een gedeelte van het oppervlakte van bovenstaande natuurbeheertypen vervangen door het 

natuurbeheertype ‘Beek en bron - N12.06’.  

Zuidelijke deel plangebied 

In het zuidelijke deel van het plangebied hebben alleen de afgravingen een mogelijk effect op de 

natuurbeheertypen. De twee natuurtypen die op de locaties van de afgravingen voorkomen zijn ‘Kruiden- en 

faunarijk grasland - N12.02 (gele gebieden, afbeelding 7.1) en Kruiden- of faunarijke akker - N12.05 (zandkleurige 

gebieden, afbeelding 7.1). De afgravingen zijn bedoeld ter verschraling van de voormalige agrarische percelen en 

moeten de ontwikkeling van Zandverstuiving - N07.02, Droge heide - N07.01 en Vochtige heide - N06.04. 

De ambitie beheertypen op de locatie van de afgravingen zijn grotendeels Vochtig hooiland - N10.02 (lichtgroene 

gebieden, afbeelding 7.2) en in kleinere mate Vochtige heide - N06.04 (roze gebieden) en Droog schraalgrasland 

- N11.01 (gele gebieden, afbeelding 7.2). Dit komt niet één op één overeen met de gewenste natuurbeheertypen 

die afgravingen moeten bevorderen. Het afgraven is echter ook niet per definitie slecht voor de ambitie 

beheertypen, want ook deze kunnen voordeel hebben bij verschraling om vergrassing te voorkomen. De 

verschillende natuurbeheertypen kunnen goed langs elkaar bestaan, maar logischerwijs niet op dezelfde locatie. 

 Conclusie NNB 

De maatregelen die worden genomen rondom de herinrichting van de Oude Strijper Aa conflicteren op een aantal 

locaties met de beoogde natuurbeheertype. (afbeelding 7.2). Het gaat echter om kleine verschillen waardoor de 

wezenlijke kernmerken en waarden van het gebied nauwelijks veranderen. Het beekherstel draagt in zijn geheel 

positief bij aan de ambities van de Provincie met betrekking tot het NNB. Door de huidige maatregelen ontstaan 

nieuwe beheertype die aansluiten bij de ambitie en die vanuit een ecologisch oogpunt een grote meerwaarde 

hebben voor zowel flora en fauna als ook het Natura 2000-gebied gebied ‘Leenderbos, Groote Heide en de 

Plateaux’.  

Waterschap De Dommel gaat in overleg met de Provincie Noord-Brabant om te bespreken of de 

natuurbeheertypen op een aantal locaties kunnen worden aangepast zodat hier geen conflicten of onduidelijkheden 

over kunnen ontstaan.  
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Afbeelding 7.2 De ligging van de maatregelen ten opzichte van de ambitie natuurbeheertypen van het NNB. De 

verschillende kleuren geven de verschillende ambitie beheertypen aan die in de toekomst gerealiseerd moeten 

worden (www.kaartbank.brabant.nl). 
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8 CONCLUSIES EN VERVOLGSTAPPEN 

Doordat voldoende gegevens beschikbaar waren over de aanwezige natuurwaarden is met een 

uitgebreid bureauonderzoek en een aantal veldbezoeken een goed beeld ontstaan van de 

natuurwaarden van het gebied en het potentiele gebruik door beschermde soorten. 

Voorafgaande aan de toetsing is tussen de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) en het 

Waterschap De Dommel afstemming geweest over de maatregelen die worden uitgevoerd en 

waar, bij de toetsing aan de Wet natuurbescherming, in onderhavig rapport op gelet diende te 

worden. In dit hoofdstuk zijn kort de conclusies per onderdeel besproken. 

 Gebiedsbescherming 

De maatregelen die worden genomen voor de herinrichting van de Oude Strijper Aa zijn opgenomen in het 

beheerplan en daardoor reeds getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied 

‘Leenderbos, Groote Heide en de Plateaux’. Hierdoor hoeft geen vergunning te worden aangevraagd voor het 

uitvoeren van de maatregelen. Om de maatregelen zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren is wel nog een toetsing 

uitgevoerd (hoofdstuk 4) om na te gaan of habitattypen, habitatsoorten en broedvogels niet significant negatieve 

effecten kunnen ondervinden door het (verkeerd) uitvoeren van de maatregelen. Dit bleek voor geen van de 

aangewezen habitattypen, habitatsoorten of broedvogels het geval te zijn. 

 Soortenbescherming 

Ook voor het soortbeschermingsdeel geldt een vrijstelling doordat maatregelen zijn opgenomen in het beheerplan. 

Wel moet altijd worden aangetoond dat de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar komt en dient te allen 

tijde rekening te worden gehouden met de algemene zorgplicht van in het wild levende flora en fauna. 

Voor een aantal soortgroepen kan worden uitgesloten dat beschermde soorten voorkomen in het werkgebied van 

de beekherstelmaatregelen, waaronder vissen, vaatplanten en ongewervelde (behalve dagvlinder). Voor 

beschermde dagvlinders kan niet geheel worden uitgesloten dat deze voorkomen binnen de invloedsfeer van de 

werkzaamheden. Echter heeft het plangebied in de huidige situatie zeer beperkte betekenis voor deze soorten, 

waardoor met zekerheid kan worden uitgesloten dat de gunstige staat van instandhouding in gevaar komt. 

Voor broedvogels, vleermuizen, grondgebonden zoogdieren en reptielen geldt dat beschermde soorten van deze 

soortgroepen binnen het werkgebied kunnen voorkomen. Door een ecologische check voorafgaande aan de 

werkzaamheden (voor broedvogels en vleermuizen) en het volgen van een goedgekeurde gedragscode kunnen 

negatieve effecten worden beperkt en voorkomen. Ook wordt hiermee de algemene zorgplicht voldoende 

gewaarborgd.  

De leefgebieden van beschermde amfibieën maken wel onderdeel uit van plangebied en de voorkomende soorten 

kunnen in potentie grote negatieve effecten ondervinden door de uitvoering van de maatregelen. Daarom is het 

voor deze soorten van belang dat voldoende mitigerende maatregelen worden genomen. O.a.  fasering 

werkzaamheden, afschermen afgravingslocaties en ecologische begeleiding. Deze en andere afspraken dienen te 

worden vastgelegd in een ecologisch werkprotocol. 

 Natuurnetwerk Brabant 

Een van de doelen binnen de herinrichting van de Oude Strijper Aa is de ontwikkeling van het NNB. Door de 

huidige maatregelen zullen enkele natuurbeheertypen veranderen. Het gaat echter om kleine verschillen waardoor 

de wezenlijke kernmerken en waarden van het gebied nauwelijks veranderen. Het beekherstel draagt in zijn geheel 

positief bij aan de ambities van de Provincie Noord-Brabant met betrekking tot het NNB. Door de huidige 

maatregelen ontstaan nieuwe beheertype die aansluiten bij de ambitie en die vanuit een ecologisch oogpunt een 

grote meerwaarde hebben voor zowel flora en fauna als ook het Natura 2000-gebied gebied ‘Leenderbos, Groote 

Heide en de Plateaux’. In overleg met de Provincie Noord-Brabant wordt besproken of de natuurbeheertypen op 

een aantal locaties kunnen worden aangepast zodat hier geen conflicten of onduidelijkheden over kunnen 

ontstaan.   



Herinrichting Oude Strijper Aa  

Waterschap de Dommel 47 

 

9 BRONNENLIJST 

 Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux (4 juli 2013) 

 Creemers, R.C.M., Delft van, J. J.C.W. De amfibieën en reptielen van Nederland, Nederlandse fauna 9, 

Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden, 2009. 

 Directie Natuur & Biodiversiteit. Wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De 

Plateaux (d.d. 28 mei 2015). 

 Europese Unie. (1979). Vogelrichtlijn. Richtlijk 79/409/EEG. 

 Europese Unie. (1992). Habitatrichtlijn. Richtlijn 92/43/EEG. 

 Habitattypen Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux (d.d. 19 december 2014, 

digitaal opgevraagd bij RVO). 

 Koole, M. ATKB. KRW visstandonderzoek Kleine Dommel, Peelrijt/Witte Loop, Groote Aa/Buulder Aa, in 

opdracht van Waterschap De Dommel, 2014. 

 Mijs, W. florawerkgroep IVN. Floragegevens Strijperheg en Dollingerputten, 2016.  

 Ministerie van LNV. (1998). Beschermde soorten. Flora- en faunawet bijlage I en II: Stb. 402. 

 Ministerie van LNV. (1998). Flora- en faunawet. Stb. 402. 

 Ministerie van LNV. (2000). Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet. Stb. 523. 

 Ministerie van LNV. (2000,2001). Besluit vrijstelling beschermde dier en plantensoorten. Stb. 525, 

Stb.499. 

 Ministerie van LNV. (2001, november 13). Bekendmaking lijsten beschermde inheemse soorten. 

nummer 201. 

 Ministerie van LNV. (2001). Flora- en faunawet. Stb. 656. 

 Ministerie van LNV. (2005). wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met  

 Europeesrechtelijke verplichtingen. Stb.195. 

 Nationaal Natuurnetwerk Nederland (kaart) opgehaald van de provincie Noord – Brabant 

http://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan/ 

 Natura 2000 gebieden (kaart), opgehaald van http://natura2000.eea.europa.eu/#. 

 Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), gegevens tot 2019, opgehaald d.d. 13 februari 2019. 

 Programmadirectie Natura 2000. Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & 

De Plateaux (d.d. 4 juli 2013). 

 Struijk R., Bosman W, Spencer W. (2016) Die Knoblauchkröte (Pelobates fuscus). Verbreitung, Biologie, 

Ökologie, Schutzstrategien und Nachzucht. LANUV-Fachbericht 75. Reintroduction and population 

supplementation of common spadefoot (Pelobates fuscus) in Noord-Brabant, the Netherlands. RAVON 

Foundation, Nijmegen. 

 Van der Goes en Groot. Basisvegetatiekartering Leende, in opdracht van Staatsbosbeheer, 2009. 

 Waarneming.nl. (sd). Opgehaald van www.waarneming.nl. 

 Wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux (d.d. 28 mei 2015).  

http://www.waarneming.nl/


Herinrichting Oude Strijper Aa  

Waterschap de Dommel 48 

 

BIJLAGE 1: BESCHERMINGSKADER 

Vogelrichtlijn 

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

vogelsoorten en in het bijzonder van de leefgebieden van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten. De gebieden, die 

zijn aangewezen als speciale beschermingszone maken onderdeel uit van Natura 2000, het Europese initiatief van 

een duurzaam ecologisch netwerk van natuurgebieden in Europa. De richtlijn stelt nadere regels voor de 

bescherming, het beheer en de regulering van vogelsoorten.  

Habitatrichtlijn 

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 de 

Habitatrichtlijn worden speciale beschermingszones aangewezen voor kwetsbare, bedreigde of zeldzame 

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

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

Wet natuurbescherming 

De beschermingsaspecten uit de Habitat- en Vogelrichtlijn zijn nationaal geïmplementeerd in de Wet 

natuurbescherming (hierna WNB genoemd). De wet maakt op het gebied van soortenbescherming onderscheid in 

3 beschermingsregimes: 

 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn 

 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

 Beschermingsregime andere soorten 

Onderstaand zijn de meest relevante verbodsbepalingen per regime opgenomen: 

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn 

Artikel 3.1 van de WNB zegt het volgende: 

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in 

artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.  

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te 

vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.  

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.  

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.  

5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed 

is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

Artikel 3.5 van de WNB zegt het volgende:  

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 

verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te 

rapen.  
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4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te 

beschadigen of te vernielen. 

5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage 

I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, 

af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

Beschermingsregime andere soorten 

Artikel 3.10 van de WNB zegt het volgende: 

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden: 

a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de 

soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen; 

b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te 

beschadigen of te vernielen, of 

c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 

vernielen. 

Ontheffing 

Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van één of meer van de bovengenoemde verboden. Dit kan 

echter uitsluitend indien aan strikte voorwaarden wordt voldaan. Onderstaand zijn deze per beschermingsregime 

opgenomen. 

Soorten Vogelrichtlijn 

De bescherming van vogels is gericht op de aan- of afwezigheid van broedgevallen. Verblijfplaatsen van vogels 

die hun verblijfplaats het hele jaar door gebruiken of elk jaar terugkeren naar hetzelfde nest, zijn jaarrond 

beschermd. Dit geldt voor een relatief klein aantal soorten. De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw 

nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Omdat voor deze soorten geldt dat deze het nest eenmalig 

gebruiken, vallen dergelijke nesten alleen tijdens het gebruik van vogels onder de bescherming van de Wnb. Voor 

deze soorten is geen ontheffing nodig, mits het nest is verlaten.  

Voor het verstoren van broedende vogels kan geen ontheffing worden verkregen. Werkzaamheden mogen alleen 

worden uitgevoerd, wanneer geen in gebruik zijnde nesten aanwezig zijn. Rond in gebruik zijnde nesten geldt een 

rustzone waarbinnen geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd totdat de vogels hun nest vanzelf weer 

hebben verlaten, dat wil zeggen nadat het broedsel is afgerond of de jongen zijn groot gebracht.  

De lijst met jaarrond beschermde soorten is in augustus 2009 aangepast. Op de volgende categorieën van de 

vaste nesten gelden de verbodsbepalingen van de Wnb het gehele seizoen:  

1. Nesten die ook buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats. 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast 

zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. 

4. Vogels die jaarlijks gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn om zelf 

een nest te bouwen. 

 

Vogels die in deze categorie vallen zijn niet jaarrond beschermd, tenzij zwaarwegende feiten en ecologische 

omstandigheden dat rechtvaardigen. Het gaat hier weliswaar om nesten van vogels die regelmatig terugkeren naar 
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de plaats waar deze soorten het jaar daarvoor hebben gebroed of in de directe omgeving daarvan, maar die wel 

over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats is verdwenen, zich elders te vestigen 

Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden: 

a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 

b. zij is nodig: 

1°. in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 

2°. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;  

3°. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren; 

4°. ter bescherming van flora of fauna; 

5°. voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee 

samenhangende teelt, of 

6°. om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde 

vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan; 

c. de maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende 

soort. 

Soorten Habitatrichtlijn 

Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden: 

a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 

b. zij is nodig: 

1°. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding 

van de natuurlijke habitats; 

2°. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, 

wateren of andere vormen van eigendom; 

3°. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot 

openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor 

het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

4°. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe 

benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of 

5°. om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen 

bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van 

de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing 

of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich 

te hebben; 

c. er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke     

verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. 

Andere soorten 

Voor deze soorten geldt hetzelfde als voor de soorten van de Habitatrichtlijn (zoals boven omschreven). Daarnaast 

geldt in aanvulling op onderdeel b dat de vrijstelling of ontheffing ook verband kan houden met handelingen:  
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a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het 

daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, 

industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen; 

c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter 

plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale 

draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden; 

d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren; 

e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 

f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 

natuurbeheer; 

g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald 

gebied, of 

h. in het algemeen belang. 

Rode Lijst soorten 

Voor de soortengroepen planten, vogels, amfibieën en reptielen, zoogdieren, zoetwatervissen, dagvlinders, 

libellen, sprinkhanen, korstmossen en paddenstoelen zijn lijsten vastgesteld met daarop vermeld de met uitsterven 

bedreigde en kwetsbare soorten, de zogenaamde Rode Lijsten. Deze zijn per soortgroep gepubliceerd in de 

Staatscourant.  

Echter, op dit moment heeft plaatsing op de Rode Lijst geen juridische beschermde status. Voor Rode Lijstsoorten 

geldt zodoende geen ontheffingsplicht, tenzij de soort ook onder één van de beschermingsregimes van de Wet 

natuurbescherming valt. In de uit te voeren werkzaamheden wordt met de algemeen geldende zorgplicht voor 

planten- en dieren -voor zover dat mag worden verwacht- rekening gehouden. Op iedere burger rust de zorgplicht 

om binnen vermogen deze soorten te beschermen en te behouden. 

  



BIJLAGE 2: WAARNEMINGEN VELDBEZOEKEN  

 


