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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding

Waterschap Brabantse Delta wil de regionale keringen in haar gebied, die bij toetsing niet goedgekeurd zijn,
versterken. Doelstelling van het project is bij te dragen aan de bescherming van West-Brabant tegen
overstroming vanuit de regionale rivieren. Daartoe behoort ook het risico op overstroming vanuit het Mark-,
Dintel- en Vlietsysteem bij de hogere waterstanden die op kunnen treden als het Volkerak-Zoommeer wordt
ingezet als waterberging. Om de waterveiligheid in het gebied te garanderen is het waterschap gestart met
de versterking van de regionale keringen. Doelstelling hierbij is om een integraal versterkte waterkeringen te
verkrijgen, die voor een periode van 50 jaar voldoen aan de huidige vastgestelde veiligheidsnorm.
Door de voorgenomen ingreep is mogelijk sprake van negatieve effecten op beschermde soorten of
kwalificerende waarden van Natura 2000-gebieden in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna
Wnb) of op wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Brabant (NNB, voorheen EHS). Zie
bijlage A voor een beschrijving van het wettelijk kader van deze soort- en gebiedsbescherming.
In de voorliggende rapportage is beschreven waar bij een versterking de risico‟s voor natuur liggen binnen
het onderzoeksgebied ten gevolge van voorgenomen werkzaamheden.

1.2

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de deelgebieden en de uitgangspunten van deze natuurtoets besproken. Vervolgens
wordt in hoofdstuk 3 de methodiek beschreven. In hoofdstuk 4, 5, 6 en 7 staan de resultaten per deelgebied
en sub-deelgebied. Tenslotte wordt in hoofdstuk 8 de algehele conclusie van de natuurtoets besproken.
In bijlage A is het juridisch kader toegelicht en in bijlage B worden de resultaten van de stikstof berekening
beschreven.
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2

BESCHRIJVING VOORNEMEN

2.1

Ligging onderzoeksgebied en indeling

Het onderzoeksgebied is opgedeeld in vier verschillende deelgebieden (zie figuur 1). Deelgebieden 3 en 4
liggen langs de Mark, deelgebied 2 langs de Dintel, deelgebied 1 ligt ten westen van Steenbergen langs de
Westlandse Watergang. Voor het onderzoek zijn de deelgebieden nog onderverdeeld in kleinere eenheden.

Figuur 1: Locatie onderzoeksgebied met de deelgebieden aangegeven.

2.2

Gebiedskenmerken

In de omgeving van het onderzoeksgebied bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische waarden, zoals
historische groenstructuren. Ook zijn er specifieke natuurwaarden aanwezig. Enkele dijkvakken bevinden
zich in of nabij milieugevoelige gebieden zoals een stiltegebied en voormalige stortplaatsen. Enkele
dijkvakken bevinden zich in zones waar veel mensen wonen (stedelijk gebied, zoals de kern Terheijden) of
waar panden dichtbij de kruin aanwezig zijn – zowel in landelijk als stedelijk gebied. In de volgende tekst
wordt per deelgebied een korte omschrijving gegeven van de belangrijkste gebiedskenmerken.
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2.2.1

Deelgebied 1 – Westlandse Watergang in Steenbergen

Binnen deelgebied Steenbergen liggen twee dijkvak dat afgekeurd is. De groene dijk langs de Westlandse
watergang is afgekeurd op hoogte. De constructie langs het Doornedijkje aan de overzijde voldoet niet op
het punt „val na hoog water‟. Het dijkvak bevindt zich aan de rand van de bebouwde omgeving. Op dit
terrein, gelegen aan de Leerlooierij, bevindt zich ook een bedrijventerrein. Aan de overkant van het water
hebben de bewoners van het Doornedijkje direct zicht op het dijkvak. Binnen het onderzoeksgebied vallen
landbouwgronden, bos en ruigte struwelen en een brede watergang.

Figuur 2: Ligging deelgebied 1 (rood gemarkeerd) met daaromheen een buffer van 55 meter.
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2.2.2

Deelgebied 2 – Steiledijk en Blaakse Dijk

Dit gebied kenmerkt zich door haar landschappelijke karakter met overwegend agrarische functies. Er
bevinden zich wegen op de dijken en watergangen liggen dicht achter de dijken. Percelen zijn veelal in
agrarisch gebruik. Daarnaast zijn met name in het westelijke gedeelte verschillende natuurwaarden
aanwezig zoals bosschages, ruigtes, houtwallen, bomenlanen en kruidenrijke graslanden.
Dit deelgebied bestaat uit de Steiledijk (westelijk tracé op onderstaande figuur) en de Blaakse Dijk (oostelijk
tracé op onderstaande figuur). Ten tijde van voorbereiding van het onderzoek is geconcludeerd dat er voor
de Blaakse Dijk enkel een onderhoudsopgave bestaat, waardoor deze geen deel uitmaakt van de geplande
dijkversterking. Omwille van volledigheid is het resultaat van de inventarisatie voor de Blaakse Dijk toch
opgenomen in voorliggend onderzoek

Figuur 3: Ligging deelgebied 2 (rood gemarkeerd) met een buffer van 55 meter.
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2.2.3

Deelgebied 3 – Mark (gemeenten Moerdijk, Etten-Leur, Breda)

Onderscheidend in het gebied zijn de karakteristieke bomen op de Zeedijk en de aanwezigheid van een
buitendijks industrieterrein. De opgave binnen deelgebied Etten-Leur bevindt zich in overwegend agrarisch
gebied. Uitzondering hierop is het buitendijks gelegen industrieterrein. Binnen het deelgebied zijn
karakteristieke bomenrijen te vinden. Op de kering is een ecologische verbindingszone projecteerd.
Het deelgebied in Breda kent grotendeels agrarisch gebruik, terwijl een grote natuurontwikkeling (m.n gebied
Weimeren) gepland is (zie hoofdstuk 6). Ook nu zijn er natuurgebieden met hoge waarden zoals kalkarme
graslanden en bosstructuren. Daarnaast staan delen van het gebied onder invloed van ijzerrijk kwelwater.

Figuur 4: Ligging deelgebied 3 (rood gemarkeerd) met een buffer van 55 meter.

Deelgebied 3 is voor de inventarisatie onderverdeeld in verschillende trajecten. Zie onderstaande figuur.
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Figuur 5: Deeltrajecten deelgebied 3 t.b.v. inventarisatie.

2.2.4

Deelgebied 4 – Mark (gemeenten Drimmelen en Breda)

Het zuidelijk deel van deelgebied vier bestaat gedeeltelijk uit landelijk gebied met overwegend agrarische
functies en natuurfuncties. Staatsbosbeheer is een belangrijke stakeholder in dit deelgebied als eigenaar
van delen van de dijk en aangrenzende gronden.
In en nabij Terheijden (gemeente Drimmelen) zijn er verschillende opgaven: hoge gronden aan de Bredase
weg, dijkverbetering aan de rand van een woonwijk en langs de haven Terheijden, verbetering van een
dijktracé in een bebouwingslint. Ten westen van Terheijden is de groene dijk in het agrarisch landschap juist
weer kenmerkend. Binnen deelgebied Drimmelen ligt het grootste deel van de versterkingsopgave in het
dorp Terheijden. In deze dicht bebouwde omgeving hebben veel woningen direct zicht op de rivier de Mark.
De ruimte tussen bebouwing en rivier is gering. De dijk als zodanig is niet overal zichtbaar en loopt direct
langs of door tuinen. Aan de oostkant van het dorp liggen ter hoogte van het bedrijventerrein de percelen die
mogelijk tot woongebied worden getransformeerd. Hier is een lacune in het stelsel van regionale keringen –
een kering is hier nodig is voor de vereiste veiligheid.
Binnen dit deelgebied zijn ook natuurwaarden aanwezig zoals weidevogelrustgebieden, bosstroken en
kruiden- en faunarijk grasland.
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Figuur 6: Ligging deelgebied 4 (rood gemarkeerd) met een buffer van 55 meter.

Deelgebied 4 is voor de inventarisatie onderverdeeld in verschillende trajecten. Zie onderstaande figuur.
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Figuur 7: Deeltrajecten deelgebied 4 t.b.v. inventarisatie.

2.3

Voornemen

2.3.1

Ontwerp

Het waterschap heeft de taak en de ambitie om de dijkversterking goed in te passen in het bestaande
landschap. Dit gaat enerzijds om het behouden van de reeds aanwezige waarden, alsook het benutten van
kansen om kwaliteit toe te voegen aan de omgeving. Het waterschap wil de dijk hiermee in één keer goed in
passen voor nu en de toekomst. Dit betekent dat uit wordt gegaan van de volgende uitgangspunten:
• Het project vindt plaats tussen de zogenoemde “projectlijnen”. Deze projectlijnen die voor dit onderzoek
zijn gebruikt, bevinden zich op een afstand van de maximale verbreding (50 meter) plus de werkstrook (5
meter) van de dijk. In de praktijk zal deze ruimte niet helemaal opgevuld worden, met name bij de grotere
watergangen of bij aanwezigheid van bebouwing, is het niet aannemelijk dat de versterking die kant wordt
uitgevoerd. Maar voor deze risicoanalyse is het uitgangspunt dat het project in principe tussen de
projectlijnen kan plaatsvinden.
• Woonbebouwing in de zonering van de (toekomstige) dijk blijft gehandhaafd. Overige bebouwing in de
zonering van de (toekomstige) dijk kan gesloopt worden, afhankelijk van de verdere integrale afweging
binnen het project. Voor vergunde objecten geldt dat als ze de uitvoering van de dijkverbetering
belemmeren en/of bemoeilijken, worden deze objecten, afhankelijk van de in de verleende vergunning
opgenomen voorwaarden, ingepast. Voor de risicoanalyse wordt niet bekeken welke objecten vergund
zijn en welke niet, derhalve wordt voor de risicoanalyse uitgegaan dat alle structuren met uitzondering
van woonbebouwing gesloopt kunnen worden.
• Als de bomen geen bedreiging vormen voor de kwaliteit van de dijk maar de uitvoering van de
verbetering belemmeren/bemoeilijken zal afhankelijk van de specifieke situatie worden bezien of
handhaving van de bomen mogelijk is door de uitvoering hierop af te stemmen. Er dient in dit geval wel
een duidelijke meerwaarde te zijn in ruimtelijke kwaliteit. Indien rooien van de bomen onoverkomelijk is,
zal worden bezien of herplant nodig is, mede in relatie tot ruimtelijke kwaliteit. Als de bomen een
bedreiging vormen voor de kwaliteit van de dijk, moeten deze bomen worden gekapt, tenzij er sprake is
van een duidelijke meerwaarde in ruimtelijke kwaliteit. In dat geval worden de bomen ingepast.
Uitgangspunt voor de risicoanalyse natuur is dat alle bomen binnen de projectlijnen gekapt kunnen
Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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•

•

worden. In het afwegingsproces wordt een integrale analyse gemaakt van de verschillende belangen
rondom bomen
Voor de risicoanalyse wordt uitgegaan dat over de hele lengte van de nieuwe dijken extensieve recreatie
kan plaatsvinden. Het is nog maar de vraag of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Vanuit ruimtelijke
kwaliteit is het wenselijk om over de kering een eenvoudig wandel- / fietsspoor aan te leggen. Dit kan
conflicteren met de belangen (w.o. privacy en landgebruik) van perceeleigenaren en/of woningeigenaren
waarvan de tuin grenst aan de dijk.
Aanwezige watergangen worden in vergelijkbare dimensies teruggebracht als de dijk leidt tot
ruimtebeslag op de watergangen.

2.3.2

Werkzaamheden

Deze risicoanalyse wordt opgesteld op een moment in de planvorming dat het ontwerp en daarmee de
werkzaamheden nog niet definitief zijn. Ten aanzien van de werkzaamheden zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
• De dijk wordt verhoogd. Dit zal met een combinatie van klei en meer zandige grond gebeuren.
• Voorafgaand aan de werkzaamheden moet mogelijk aan de voet van de teen van de dijk worden
gegraven om de teen bloot te leggen.
• Aan- en afvoer van materieel en materiaal vindt plaats vanaf bestaande wegen. Het is ook denkbaar dat
transport te water plaats vindt; de aanvoer via de weg is een conservatieve aanname m.b.t. emissies.
• Voor de opslag van materieel en materiaal worden mogelijk depots gebruikt. In dit stadium van de
planvorming is nog niet bekend waar deze depots komen en derhalve zijn deze niet meegenomen in de
risicoanalyse. Over het algemeen is wel te stellen dat depots in of aan de rand van beschermde
natuurgebieden en/of leefgebieden van beschermde soorten vanuit natuur een groter risico vormen dan
als deze op afstand van beschermde leefgebieden en/of leefgebieden van beschermde soorten komen te
liggen.
• Opslag van materiaal vindt niet plaats buiten het werkgebied of depots.
• Na afronding van de werkzaamheden wordt een eventuele werkstrook op de oorspronkelijke hoogte
teruggebracht.
• Watervoerende sloten blijven gedurende de duur van de werkzaamheden water voeren.
• Voor de werkzaamheden wordt buiten het permanente ruimtebeslag een werkstrook van 5 meter breed
aangehouden.

2.3.3

Planning

Uitgangspunt is dat de werkzaamheden meerdere jaren kunnen duren en dat de werkzaamheden in principe
jaarrond plaatsvinden, voor zover wet- en regelgeving dit toestaat.
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3

METHODIEK

3.1

Algemeen

Om inzicht te krijgen in de risico‟s dit optreden in het kader van natuur is het van belang om zicht te hebben
op beschermde natuurwaarden. Wanneer het gaat over beschermde natuurwaarden zijn drie soorten
natuurwaarden van belang bij de verbetering van de regionale keringen: Natura 2000-gebieden (aspect
gebiedsbescherming van de Wet natuurbescherming, het Natuurnetwerk Brabant (NNB) inclusief EVZ‟s en
beschermde soorten (aspect soortbescherming van de Wet natuurbescherming). De bescherming is
beschreven in het juridisch kader in Bijlage A
Het onderzoeksgebied ligt binnen het werkgebied (zie uitgangspunten in het vorige hoofdstuk) waar de
werkzaamheden plaatsvinden. Het onderzoeksgebied is groter dan het plangebied: het gebied waarbinnen
effecten op kunnen treden als gevolge van de dijkverbetering.

3.2

Natura 2000-gebieden

Figuur 8 laat zien waar de Natura 2000-gebieden nabij het onderzoeksgebied zijn gelegen. Natura 2000gebieden liggen op aanzienlijke afstand: minimaal 5 km. Effecten als gevolg van ruimtebeslag, geluid, licht,
trilling of hydrologische effecten zijn uitgesloten gezien deze afstand. Alleen effecten van stikstofdepositie
hebben een mogelijke reikwijdte tot in de Natura 2000-gebieden.

Ulvenhoutse Bos

Figuur 8: Natura 2000-gebieden in de omgeving van het onderzoeksgebied.

Berekeningen van de stikstofdepositie zijn uitgevoerd met Aerius op 20 maart 2018 (kenmerk:
RtQhVAYE8T72). De uitgangspunten en berekeningen zijn opgenomen in Bijlage B. Deze berekening zijn
niet voor verschillende deelgebieden uitgevoerd maar voor het hele project. Uit de Aerius-berekening blijkt
dat er geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Op basis van de
Aeriusberekeningen zijn schadelijke effecten op de Natura-2000 gebieden als gevolg van stikstofdepositie
derhalve uitgesloten. Na het vaststellen van de definitieve werkzaamheden en vóór de uitvoering hiervan, is
het noodzakelijk opnieuw een Aeriusberekening uit te voeren om definitief vast te stellen dat de
werkzaamheden geen negatieve effecten veroorzaken op Natura-2000 gebieden door stikstofdepositie.
Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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3.3

NNB

Voor het bepalen van de mogelijke effecten op het NNB en EVZ‟s zijn de volgende stappen doorlopen:
• Voor de mogelijke verbetering van de dijkversterking zijn projectlijnen bepaald. Het plan vindt plaats
binnen deze projectlijnen.
• De projectlijnen zijn over de gebieden die door de provincie zijn aangewezen als NNB en EVZ
geprojecteerd. Op deze manier is duidelijk waar het project mogelijk leidt tot effecten op NNB en EVZ.
• Deze kaarten zijn vervolgens gebruikt voor veldwerk. Daar waar het NNB en/of EVZ binnen de
projectlijnen is gelegen, is in het veld gekeken:
• Of het NNB of EVZ gerealiseerd is.
• Of de waarde die de provincie heeft aangegeven overeen ook daadwerkelijk aanwezig is.
• Op basis van de verkregen gegevens wordt vervolgens een inschatting gemaakt van de effecten op het
NNB en EVZ.
Het resultaat is een risicokaart waarop te zien is welke delen langs de dijk bij versterking een risico
opleveren als gevolg van de aanwezigheid van NNN.

3.4

Beschermde soorten

Voor het bepalen van de mogelijke effecten op beschermde soorten zijn de volgende stappen doorlopen:
• Voor de mogelijke verbetering van de dijkversterking zijn projectlijnen bepaald. Het plan vindt plaats
binnen deze projectlijnen.
• Eerst is een bureaustudie uitgevoerd. Uit de NDFF en de website verspreidingsatlas.nl zijn gegevens
verkregen. De verkregen gegevens zijn gecombineerd met de projectlijnen. Op deze manier is duidelijk
waar het project mogelijk leidt tot effecten op NNB en EVZ. Beschermde soorten die binnen of nabij het
plangebied voorkomen, zijn aandachtssoorten voor het veldwerk.
• Deze kaarten zijn vervolgens gebruikt voor veldwerk. Daar waar beschermde soorten mogelijk of binnen
de projectlijnen voorkomen, is in het veld gekeken:
• Naar de habitatgeschiktheid van de dijk en omgeving. Er is geen soorteninventarisatie gedaan, maar
in het veld gekeken op basis van de aangetroffen omstandigheden of het onderzoeksgebied geschikt
leefgebied vormt of anderszins een functie heeft voor beschermde soorten. Zijn beschermde soorten
wel waargenomen, dan is dit uiteraard genoteerd.
• De veldbezoeken zijn uitgevoerd door Iris van Hamersveld ecoloog van Arcadis en hebben
o
o
plaatsgevonden op 23 april 2018 (14 C, 3 Bft) en 9 mei 2018 (19 C, 3 Bft). Met een eenmalig
veldbezoek is het niet mogelijk om een volledige inventarisatie van soorten te doen. Het eenmalige
veldbezoek in het voorjaar is echter wel geschikt voor het doen van de hiervoor
habitatgeschiktheidsbeoordelingen. Doordat de bomen vol in het blad stonden konden holen en
nesten in bomen niet met zekerheid worden uitgesloten.
Het resultaat is een risicokaart waarop te zien is welke delen langs de dijk bij versterking een risico
opleveren als gevolg van de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten. Het gaat hier niet om een
complete lijst met alle soorten die mogelijk een effect ondervinden, maar om inzicht in de potentiële risico‟s
bij een dijkversterking.
Tijdens de werkzaamheden moet te allen tijde rekening worden gehouden met de algemene zorgplicht
(artikel 1.11 Wnb). Dit geldt ook voor vrijgestelde soorten. Hierbij gaat het om de volgende algemene
mitigerende maatregelen:
• Werk buiten het broedseizoen (15 maart – 15 juli). Als dit niet mogelijk is, dan worden plaatsen waar
vogels kunnen broeden buiten het broedseizoen onklaar gemaakt. Hierbij moet gedacht worden aan de
kap van bomen en het maaien van vegetatie. Het is ook mogelijk om bomen te kandelaberen, zodat het
mogelijk is om ze in het broedseizoen volledig te kappen. Uitgangspunt is dat deze maatregelen worden
genomen. Broedende vogels zijn vrijwel overal te verwachten en zijn dan ook niet onderscheidend voor
de risicoanalyse.
• Voorkom uitstraling van verlichting. In het bijzonder bomenrijen en watergangen niet extra verlichten. De
dijk vormt een lijnvormig element in het landschap waarlangs vleermuizen kunnen navigeren.
Uitgangspunt is dat deze maatregel wordt genomen, omdat vliegende vleermuizen vrijwel overal langs de
dijk te verwachten zijn en dit risico dan ook niet onderscheidend is.
• Maak zoveel mogelijk gebruik van de bestaande infrastructuur. In dit stadium van de planfase is nog niet
helder welke routes gebruikt gaan worden en nieuwe routes kunnen leiden tot meer risico. Uitgangspunt
voor de risicoanalyse is dat de bestaande infrastructuur wordt gebruikt.
Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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•

Bij het dempen van sloten en watergangen: Werk in één richting zodat dieren de kans hebben om te
ontsnappen. Uitgangspunt voor de risicoanalyse is dat deze maatregelen worden genomen

3.5

Risicoanalyse

De dijkverbetering leidt mogelijk tot effecten op beschermde natuurwaarden. Hierbij is een onderscheid te
maken in gebieden en soorten.
Voor gebieden geldt dat ruimtebeslag leidt tot effecten. Hierbij is niet alleen relevant welke natuurwaarden
verdwijnen door het ruimtebeslag, maar relevant is ook of het resterende deel van het natuurgebied nog
blijvend kan functioneren door het verlies. Wanneer een te klein gebied overblijft, dan moet dit ook als
verloren beschouwd worden.
Ten aanzien van beschermde soorten zijn verschillende effecten mogelijk in de aanleg- en exploitatiefase.
De effecten treden op tijdens de aanleg. Als gevolg van de dijkversterking is ruimtebeslag mogelijk op
leefgebieden en verblijfplaatsen en sprake zijn van verstoring door licht, geluid, trilling en optische prikkels
(aanwezigheid machines en personeel). De risicoanalyse richt zich met name op het aspect ruimtebeslag:
ruimtebeslag leidt tot permanente vernietiging van leefgebieden en is specifiek voor de locatie waar de
dijkversterking plaatsvindt. Verstoring daarentegen is minder specifiek: bij werkzaamheden binnendijks, is er
sprake van verstoring aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van de dijk. Bovendien is verstoring ook
afhankelijk van de manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Liggen depots ver weg of dicht bij
de dijk? Wordt over de hele lengte van de dijk gereden voor transport van materieel of is een andere
oplossing gevonden? Voor de mogelijkheden voor de dijkversterking is verstoring derhalve een weinig
bepalende factor. De risicokaart kan echter ook gebruikt worden om te kijken waar het handig is om
depotruimte in te richten, waar transportroutes mogelijk een risico vormen en waar het goed is om verstoring
te beperken.
Voor de risicoanalyse is uitgegaan van de natuurwaarden binnen de begrenzing van het onderzoeksgebied.
Welke risico‟s levert dit op? Dit is nader uitgewerkt voor het kader van het NNB en soortbescherming in
Tabel 1.
Tabel 1: Beschrijving van de risicocategorieën.

Risico

NNB

Hoog

•

•

Midden

•
•

Laag

•
•

Het ruimtebeslag leidt ook tot verlies van
de functie van de nabijgelegen NNN
waardoor de compensatieopgave dus
groter is dan het ruimtebeslag alleen.
Het gaat om ruimtebeslag wat niet nabij de
locatie van het ruimtebeslag te herstellen
is. Dit is bijvoorbeeld het geval als het
lastig is om de juiste abiotische
omstandigheden te creëren of als er al
beschermde natuurgebieden zijn gelegen.
Het ruimtebeslag is aanzienlijk, maar leidt
niet tot verlies van functie van
aangrenzende delen.
Het gaat om ruimtebeslag waar aanvullend
op de werkzaamheden nog compensatie is
vereist.

Het ruimtebeslag is beperkt.
Het gaat om ruimtebeslag dat relatief
simpel te herstellen is op of nabij de locatie
waar ruimtebeslag heeft plaatsgevonden.

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

Beschermde soorten (let op: bij de
omschrijving hieronder kunnen een of
meerdere omschrijven van toepassing zijn)
• Het gaat in het algemeen om zwaarder
beschermde soorten
(Habitatrichtlijnsoorten, vogels met
jaarrond beschermd nest).
• De staat van instandhouding van de soort
(Andere soort) komt in gevaar door de
werkzaamheden.
• Het is niet mogelijk om met mitigerende
maatregelen effecten te voorkomen.
Tussencategorie:
• Kan zowel om zwaarder
(Habitatrichtlijnsoorten, vogels met
jaarrond beschermd nest) als lichter
beschermde soorten (Andere soorten)
gaan.
• Effecten op soorten zijn te voorkomen door
het zorgvuldig treffen van mitigerende
maatregelen.
•
•

Het gaat in het algemeen om lichter
beschermde soorten (Andere soorten).
Het gaat om algemeen voorkomende
soorten. De staat van instandhouding komt
zeker niet in gevaar door versterking komt
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Risico

NNB

Beschermde soorten (let op: bij de
omschrijving hieronder kunnen een of
meerdere omschrijven van toepassing zijn)
niet in gevaar.
• Effecten zijn goed te voorkomen door het
nemen van mitigerende maatregelen.

Het kan zijn dat verschillende risico‟s overlappen. Wanneer dit het geval is, wordt alleen het hoogste risico
toegekend. Hierbij is wel een onderscheid gemaakt in risico‟s voor de NNN en beschermde soorten.
Uit de risicoanalyse voor natuur volgen geen concrete maatregelen of ontwerpprincipe, maar risico‟s. Hoe
groter het risico, hoe meer maatregelen of aanpassingen noodzakelijk zijn om de effecten te mitigeren en te
compenseren. Bovendien is er ook sprake van een cumulatief effect: wanneer langs grote delen van de dijk
dezelfde soorten worden beïnvloed dan is het aannemelijker dat de staat van instandhouding wordt
aangetast. Als vuistregel is het volgende principe te hanteren: probeer risicogebieden zoveel te mijden met
het ontwerp. Wanneer dit niet mogelijk is, geldt: hoe groter het risico, hoe meer maatregelen moeten worden
genomen om te mitigeren en te compenseren.

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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4

DEELGEBIED 1

4.1

NNB

Aanwezigheid

Figuur 9: NNB en waargenomen Beschermde soorten (NDFF) deelgebied 1.

Binnen het onderzoeksgebied ligt NNB-gebied met het natuurbeheertype Beek en Bron (N03.01), zie figuur
9. Dit natuurbeheertype loopt direct langs de dijk. Tijdens het veldbezoek is vastgesteld dat dit NNB-gebied
ook aanwezig is en voldoet aan de criteria voor voorgenoemde natuurbeheertype als beschreven in de Index
Natuur en Landschap.
Risico
Bij ruimtebeslag naar het zuiden toe, is er sprake van ruimtebeslag op het natuurbeheertype Beek en bron
(N03.01). De watergangen worden weer teruggebracht, zolang de „nieuwe‟ watergang voldoet aan de
eigenschappen van de huidige watergang (breedte, diepte, waterkwaliteit) gaat in de permanente situatie
geen NNB-gebied verloren. Het gebruik als gevolg van de dijkwerkzaamheden verandert niet. Er is geen
sprake van externe effecten zoals geluid en licht. Het risico is daarom laag.

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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4.2

Beschermde soorten

Tabel 2 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden.
Tabel 2: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling
voor deelgebied 1. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven.

Soort(groep)

Flora

Vogels met
jaarrond
beschermd
nest

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
Drijvende
waterweegbree,
glad biggenkruid en
kleine wolfsmelk
(verspreidingsatlas)

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Het nutriëntgehalte
van de bodem en
het water is door
omliggende
landbouw te hoog
om geschikt
leefgebied te bieden
voor de ze soorten.
Daarnaast groeien
deze soorten op
zandige kalkarme
dan wel venige
bodems, welke niet
aanwezig zijn
binnen het gebied.
Marginale
geschiktheid. De
vegetatie is hoog
waardoor het
onderzoeksgebied
geen optimale
nestlocaties biedt
voor de soort.

-

Geen: Geen
geschikt habitat
aanwezig

Oevers zuidelijke
watergang

Gierzwaluw,
huismus, kerkuil en
steenuil
(SOVON)

Geschikte
bebouwing
aanwezig.
Omgeving wordt
gebruikt om te
foerageren.

Aangrenzende
bebouwing

Steenuil (SOVON)

Hoge bomen waar
mogelijk holtes in
zitten
Hoge bomen met
vertakkingen bieden
geschikte
nestlocaties voor de
buizerd en havik.
Het bos is niet dicht
genoeg als
nestlocatie voor de
sperwer.
Bomen waar
mogelijk kraaien

Bos naast de
Formido ten
noorden van het
dijkvlak.

Midden: Bij
werkzaamheden
aan de oevers kan
een enkel nest van
de grote gele
kwikstaart verstoord
worden. Dit gaat
echter om een
incidenteel nest en
zal geen invloed
hebben op de staat
van instandhouding
van de soort.
Geen: want
bewoonde
bebouwing wordt
niet gesloopt en er
blijven voldoende
foerageergebieden
in de omgeving
beschikbaar.
Hoog: door kap van
de bosstrook gaan
mogelijk nesten en
essentieel
leefgebied verloren
gaan van vogels
met een jaarrond
beschermd nest.

Grote gele
kwikstaart

Buizerd, havik en
sperwer
(SOVON)

Boomvalk en ransuil
(SOVON)

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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Soort(groep)

Vogels
zonder
jaarrond
beschermd
nest

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)

Knobbelzwaan,
kuifeend en
meerkoet
Kievit
Groene specht
Kauw, spreeuw

Vleermuizen

Grondgebon
den
zoogdieren

Watervleermuis,
laatvlieger, ruige
dwergvleermuis,
gewone
dwergvleermuis,
gewone
grootoorvleermuis,
meervleermuis en
rosse vleermuis.
(verspreidingsatlas)

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

en/of eksternesten
in zitten met
voldoende
beschutting.
Watervogels zoals
de eend, meerkoet
en fuut
Weidevogels
Bos- en
struweelvogels
Gebouwbewonende
soorten

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Oevers van
watergangen

Geen: bij zorgvuldig
uitvoering zijn
effecten grotendeels
te voorkomen.

Aangrenzende
akkers
Bosstrook en tuinen
Aangrenzende
bebouwing

Lijnvormige
structuur die
fungeert als
vliegroute
Hoge bomen waar
mogelijk holtes in
zitten. Deze kunnen
geschikte
verblijfplaatsen
bieden voor
vleermuizen.
Mogelijke
verblijfplaatsen in
bebouwing
aanwezig
De zuidelijke
watergang heeft
helder water met
vegetatierijke
oevers met een
flauw talud. Dit is
aantrekkelijk voor
waterspitsmuis.
De zuidelijke
watergang heeft
vegetatierijke
oevers welke
voldoende
beschutting bieden
voor de bunzing.

Watergang en dijk

Reeën, bosmuis,
konijn, vos en wezel
(verspreidingsatlas)

Het bos biedt
beschutting voor
algemeen
voorkomende
zoogdieren.

Bos naast de
Formido ten
noorden van het
dijkvlak.

Hermelijn
(verspreidingsatlas)

Het bos biedt
voldoende

Waterspitsmuis
(verspreidingsatlas)

Bunzing
(verspreidingsatlas)
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Geen: bewoonde
bebouwing wordt
niet gesloopt
Geen: watergang en
dijk worden
teruggebracht

Bos naast de
Formido ten
noorden van het
dijkvlak.

Hoog: door kap van
de bosstrook gaan
mogelijk
verblijfplaatsen van
vleermuizen
verloren

Bebouwing in het
oosten en westen
van het gebied

Geen: bewoonde
bebouwing wordt
niet gesloopt

Westlandse
watergang

Hoog: door
werkzaamheden
aan de watergang
verdwijnt mogelijk
essentieel
leefgebied van de
waterspitsmuis
Geen: voor deze
soort geldt een
vrijstelling in de
provincie NoordBrabant. Daarnaast
zijn er genoeg
uitwijkmogelijkheden voor de soort
in de directe
omgeving.
Laag: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten, echter door
kap van het bos
gaat er een
substantieel deel
van het habitat
verloren
Hoog: door kap van
de bosstrook kan
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Soort(groep)

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)

Eekhoorn
(verspreidingsatlas)
Haas, egel, konijn,
veldmuis
(verspreidingsatlas)

Bever
(Verspreidingsatlas)

Reptielen

Amfibieën

In deel van de
provincie NoordBrabant komen
geen reptielen
1
voor.
Bruine kikker,
gewone pad, kleine
watersalamander,
middelste groene
kikker
(verspreidingsatlas)

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

beschutting en
foerageergebied
voor de hermelijn
Hoge bomen met
voldoende voedsel
en verblijfplaatsen
Open graslanden
met geschikt
leefgebied.

Locatie

mogelijk essentieel
leefgebied verloren
gaan van
beschermde
zoogdiersoorten.
Dijk en
landbouwgrond

Geen sporen of
burchten
aangetroffen.
Daarnaast geen
geschikt habitat
aanwezig; te ver
landinwaarts vanaf
de grote rivieren, te
dicht bij stedelijk
gebied en geen
geschikt
foerageergebied.
Niet relevant

-

Geen: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten. Daarnaast
hebben de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.
Geen

-

Geen

Watergang is niet
beschoeid en heeft
onderwatervegetatie

Westlandse
watergang

Geen: Er geldt een
vrijstelling voor de
amfibiesoorten die
voorkomen in dit
deel van provincie
Noord-Brabant.
Daarnaast hebben
de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.
Laag: watergang
wordt
teruggebracht.
Daarnaast is het
treffen van
mitigerende
maatregelen voor
deze soort
voldoende.
Geen

Vissen

Grote
modderkruiper
(verspreidingsatlas)

De zuidelijke
watergang heeft
helder water met
vegetatierijke
oevers met een
flauw talud. Dit
vormt potentieel
leefgebied.

Westlandse
watergang

Insecten

In dit deel van de
provincie Noord-

Niet relevant

-

1

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen).
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Soort(groep)

4.3

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
Brabant komen
geen beschermde
insecten voor.

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Risico’s en maatregelen

Figuur 10 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de
kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of
naar buiten wordt versterkt.

Figuur 10: Risicokaart deelgebied 1. Gestreepte vlakken geven het risico weer binnen het onderzoeksgebied, voor
Beschermde soorten.

Tabel 3 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen Wanneer bij versterkingen
risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden
uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden
specifieke maatregelen bepaald. Bij permanent verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn
mogelijk naast mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist.

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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Tabel 3: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 1.

Risico

Ontstaat door

Natuurwaarde

Beschermingscategorie

Laag

Werkzaamheden
in de NNN

N03.01

NNB

Hoog

Kap van bos

Vogels met
jaarrond
beschermd
nest
Vleermuizen
Hermelijn,
eekhoorn
Waterspitsmuis

Vogelrichtlijn

Dempen van
watergang

Tevens risico
voor (gaat om
natuurwaarden
waarvan het
risico overlapt)
-

Te nemen
maatregelen

Algemene
zoogdieren

Soortgericht
onderzoek
waaruit te nemen
maatregelen
volgen

Grote gele
kwikstaart

Soortgericht
onderzoek
waaruit te nemen
maatregelen
volgen

Habitatrichtlijn
Andere soort
Andere soort

Grote
modderkruiper

Voor afname van
oppervlakte NNN
is compensatie
vereist.

Aanbeveling: vanuit het aspect natuur is het aan te raden om een versterking zoveel mogelijk te
concentreren aan de noordkant van de dijk en de kap van het bos te vermijden.
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5

DEELGEBIED 2

5.1

Deelgebied 2.1

5.1.1

NNB

Er liggen geen NNB-gebieden binnen of nabij het plangebied. Risico‟s op NNB-gebieden als gevolg van
dijkversterking zijn uitgesloten.

5.1.2

Beschermde soorten

Tabel 4 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden.
Tabel 4: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling
voor deelgebied 2.1. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven.

Soort(groep)

Flora

Vogels met
jaarrond
beschermd
nest

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
Drijvende
waterweegbree,
glad biggenkruid en
kleine wolfsmelk
(verspreidingsatlas).

Buizerd (NDFF) en
havik (SOVON)

Boomvalk (NDFF)
en ransuil (SOVON)

Kerkuil en steenuil
(SOVON)

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Het nutriëntgehalte
van de bodem en
het water is door
omliggende
landbouw te hoog
om geschikt
leefgebied te bieden
voor de soorten.
Daarnaast groeien
deze soorten op
zandige kalkarme
dan wel venige
bodems, welke niet
aanwezig zijn
binnen het gebied.
De bomen zijn te
klein om geschikt te
zijn voor
nestlocaties voor
voorgenoemde
vogels.
Bomen binnen het
plangebied zijn
geschikt voor
eksters en kraaien
om in te broeden en
zijn ook geschikt als
nestlocatie voor
boomvalk en
ransuil. De bomen
staan echter langs
een weg en het
omliggende
landbouwgebied is
geen optimaal
foerageergebied.
Aanwezigheid is
echter niet
uitgesloten.
De bomen hebben
geen holen waarin

-

Geen: Geen
geschikt habitat
aanwezig

Bomenrij op de dijk

Geen: Geen
geschikte
nestlocaties
aanwezig
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Laag: Kans dat
boomvalk broedt is
klein, aanwezigheid
is echter niet
uitgesloten.

Geen: Geen
geschikte
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Soort(groep)

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)

Gierzwaluw,
huismus, kerkuil en
steenuil

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

de soorten kunnen
broeden.
De huizen langs de
dijk bieden
geschikte
nestlocaties en de
omgeving geschikte
foerageergebieden.

Locatie

Huizen met tuinen
aan de westkant
van de dijk.

Huizen met tuinen
aan de oostkant van
de dijk.

Vogels
zonder
jaarrond
beschermd
nest

Vleermuizen

Groene specht

Bos- en
struweelvogels

Bomenrij en tuinen

Kauw

Gebouwbewonende
soorten

Aangrenzende
bebouwing

Knobbelzwaan,
kuifeend en
meerkoet
Kievit

Watervogels zoals
de eend, meerkoet
en fuut.
Weidevogels

Langs de
watergangen

Watervleermuis,
laatvlieger, ruige
dwergvleermuis,
gewone
dwergvleermuis,
gewone
grootoorvleermuis,
meervleermuis en
rosse vleermuis.
(verspreidingsatlas)

De bomen hebben
geen holen en
verbinden geen
verblijfplaatsen of
foerageergebieden
van vleermuizen
met elkaar.
Lijnvormige
structuur die
fungeert als
vliegroute.
Mogelijke
verblijfplaatsen in
bebouwing

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

Aangrenzende
akkers
Bomenrij op dijk

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden
nestlocaties
aanwezig
Geen: Bewoonde
bebouwing wordt
niet gesloopt. Bij
ruimtebeslag gaat
geen essentieel
foerageergebied
voor huismussen
verloren.
Aansluitend op deze
tuinen is namelijk
voldoende
alternatief
leefgebied
aanwezig.
Midden: Bewoonde
bebouwing wordt
niet gesloopt. Bij
ruimtebeslag gaat
mogelijk essentieel
foerageergebied
voor de huismus
verloren aangezien
deze bebouwing
geïsoleerd staat en
er geen alternatief
foerageergebied, als
heggen en stuiken,
in de buurt
aanwezig is.
Geen: bij zorgvuldig
uitvoering zijn
effecten grotendeels
te voorkomen.
Geen: bewoonde
bebouwing wordt
niet gesloopt
Geen: bij zorgvuldig
uitvoering zijn
effecten grotendeels
te voorkomen.
Geen: geen
geschikte
verblijfplaatsen of
vliegroute.

Watergang en dijk

Geen: watergang en
dijk worden
teruggebracht.

Bebouwing in het
oosten en westen
van het gebied

Geen: bewoonde
bebouwing wordt
niet gesloopt
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Soort(groep)

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)

Grondgebon
den
zoogdieren

Dwergspitsmuis,
egel, aardmuis,
huisspitsmuis,
veldmuis en
hermelijn
(verspreidingsatlas)

Waterspitsmuis
(verspreidingsatlas)

Haas, egel, konijn,
veldmuis en ree
(verspreidingsatlas)

Bever
(Verspreidingsatlas)

Reptielen

Amfibieën

2

In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen
vrijwel geen
2
reptielen voor.
Bruine kikker,
gewone pad, kleine
watersalamander,
middelste groene
kikker
(verspreidingsatlas)

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

aanwezig
De ruigtes en tuinen
met voldoende
beschutting voor
algemene soorten.
Beschutting is wat
beperkt voor
hermelijn.

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Ruigtes en tuinen

Geen: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten. Daarnaast
hebben de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.
Geen: geen
geschikt leefgebied.

Oevers
watergangen zijn te
steil en monotoon
begroeid om te
dienen als
leefgebied voor de
waterspitsmuis.
Open graslanden,
ruigtes en met
geschikt leefgebied.

Oevers waterkant

Geen sporen of
burchten
aangetroffen.
Daarnaast geen
geschikt habitat
aanwezig; te ver
landinwaarts vanaf
de grote rivieren en
geen geschikt
foerageergebied.
Niet relevant

-

Geen: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten. Daarnaast
hebben de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.
Geen

-

Geen

De watergang heeft
steile oevers, is
smal en heeft een
dik kroosdek wat
duidt op eutrofiëring.
Deze watergang is
alleen geschikt voor
algemeen
voorkomende
amfibieën zoals de
bruine kikker,
gewone pad en
bastaardkikker.
De watergang heeft
beschoeiing en

Watergang ten
zuiden van de dijk.

Geen: Er geldt een
vrijstelling voor de
amfibiesoorten die
voorkomen in dit
deel van provincie
Noord-Brabant.
Daarnaast hebben
de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.

Dijk en
landbouwgrond

Watergang ten
noorden van de dijk.

Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen).
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Soort(groep)

Vissen

Insecten

5.1.3

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)

Grote
modderkruiper
(verspreidingsatlas)

In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen
vrijwel geen
beschermde
insecten voor.

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

weinig
watervegetatie. Hier
komen alleen
algemene amfibieën
voor.
Watergang met
weinig
onderwatervegetatie
en steile oevers met
beperkt ontwikkelde
vegetatie is
ongeschikt voor de
grote
modderkruiper.
De watergang is
beschoeid, heeft
weinig
onderwatervegetatie
en steile oevers met
beperkt ontwikkelde
vegetatie en is
derhalve ongeschikt
voor de grote
modderkruiper
Niet relevant

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Watergang ten
zuiden van de dijk.

Geen: Geen
geschikt habitat
aanwezig.

Watergang ten
noorden van de dijk

-

Geen

Risico’s en maatregelen

Figuur 12 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de
kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of
naar buiten wordt versterkt.

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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Figuur 11: Risicokaart deelgebied 2.1. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor
Beschermde soorten.

Tabel 5 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen. Wanneer bij versterkingen
risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden
uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden
specifieke maatregelen bepaald. Bij verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn mogelijk naast
mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist.
Tabel 5: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 2.1.

Risico

Ontstaat door

Natuurwaarde

Beschermingscategorie

Te nemen
maatregelen

Laag

Kap bomenrij
op de dijk

Vogels met jaarrond
beschermde nesten

Vogelrichtlijn

Broedvogelcontrole
voorafgaand
werkzaamheden.

Midden

Ruimtebeslag
tuinen

Huismus

Vogelrichtlijn

Soortgericht
onderzoek

Aanbeveling: vanuit het aspect natuur is het aan te raden om de kap van de bomen op de dijk te vermijden
en geen ruimtebeslag te leggen op de tuinen binnen het plangebied.

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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5.2

Deel 2.2 - Blaaksedijk

5.2.1

NNB

Aanwezigheid

Figuur 12: NNB en waargenomen Beschermde soorten (NDFF) deelgebied 2.

Dijkvlak 2.2 grenst aan drie NNB-gebieden met beheertypen; Vochtig bos met productie (N16.04), Beek en
Bron (N03.01) en Houtwal en houtsingel (L01.02). Tijdens het veldbezoek is vastgesteld dat het NNBgebieden voldoen aan de criteria van voorgenoemde natuurbeheertypen als beschreven in de Index Natuur
en Landschap.
Risico
Ruimtebeslag op het NNB-gebieden vochtig bos met productie en houtwal en houtsingel resulteert in
permanente verandering van de waarde en kenmerken van beide natuurtypen en het verloren gaan van de
functie van het resterende deel. Het risico van ruimtebeslag voor deze natuurtypen is daarom hoog. De
watergangen met natuurbeheertype Beek en bron worden weer teruggebracht, zolang de „nieuwe‟
watergang voldoet aan de eigenschappen van de huidige watergang (breedte, diepte, waterkwaliteit) gaat in
de permanente situatie geen NNB-gebied verloren. Het gebruik als gevolg van de dijkwerkzaamheden
verandert niet. Er is geen sprake van externe effecten zoals geluid en licht. Het risico is daarom laag.

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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5.2.2

Beschermde soorten

Tabel 6 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden.
Tabel 6: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling
voor deelgebied 2.2. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven.

Soort(groep)

Flora

Vogels met
jaarrond
beschermd
nest

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
Drijvende
waterweegbree,
glad biggenkruid en
kleine wolfsmelk
(verspreidingsatlas)

Buizerd (NDFF),
havik en sperwer
(SOVON)
Boomvalk en ransuil
(SOVON)

Gierzwaluw (NDFF),
steenuil, kerkuil en
huismus (SOVON)

Vogels
zonder
jaarrond
beschermd
nest

Vleermuizen

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Het nutriëntgehalte
van de bodem en
het water is door
omliggende
landbouw te hoog
om geschikt
leefgebied te bieden
voor de soorten.
Daarnaast groeien
deze soorten op
zandige kalkarme
dan wel venige
bodems, welke niet
aanwezig zijn
binnen het gebied.
Hoge bomen met
vertakkingen.

-

Geen: Geen
geschikt habitat
aanwezig

Bosgebied

Hoog: door kap van
de bosstrook gaan
mogelijk nesten en
essentieel
leefgebied verloren
van vogels met een
jaarrond beschermd
nest.

Boerderijen aan de
noordkant
Erven en tuinen van
boerderijen.

Geen: bebouwing
wordt niet gesloopt.
Geen: bij
ruimtebeslag zijn er
voldoende
uitwijkmogelijkheden.
Geen: bij zorgvuldig
uitvoering zijn
effecten grotendeels
te voorkomen.
Geen: bebouwing
wordt niet gesloopt.
Geen: bij zorgvuldig
uitvoering zijn
effecten grotendeels
te voorkomen
Geen: bij zorgvuldig
uitvoering zijn
effecten grotendeels
te voorkomen
Hoog: Door het
kappen van de
bomenrij gaan
mogelijk essentieel
foerageergebied en

Bomen waar
mogelijk kraaien
en/of eksternesten
in zitten met
voldoende
beschutting.
De boerderijen,
groene tuinen en
erven zijn geschikt
foerageergebied.

Groene specht

Bos- en
struweelvogels

Bosstrook en tuinen

Kauw
Knobbelzwaan,
kuifeend en
meerkoet

Gebouwbewonende
soorten
Watervogels zoals
de eend, meerkoet
en fuut.

Aangrenzende
bebouwing
Oevers langs de
watergangen

Kievit

Weidevogels

Aangrenzende
akkers

Watervleermuis,
laatvlieger, ruige
dwergvleermuis,
gewone
dwergvleermuis,

De bomenrij is
geschikt als
vliegroute en
foerageergebied
voor vleermuizen.

Bomenrij tussen
boerderijen aan de
Blaaksedijk die
afbuigt naar het
oosten over de

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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Soort(groep)

Grondgebon
den
zoogdieren

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
gewone
grootoorvleermuis,
meervleermuis en
rosse vleermuis.
(verspreidingsatlas)

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Deze boerderijen
zijn geschikt als
verblijfplaats en
foerageergebied
voor
gebouwbewonende
vleermuizen.
De bosstrook heeft
mogelijk bomen met
holtes
(verblijfplaatsen) en
biedt
foerageergebied
voor vleermuizen

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

oprijlaan van een
oostelijk gelegen
boerderij.
Boerderijen aan de
noordkant
Erven en tuinen van
boerderijen.

vliegroutes van
vleermuizen
verloren.
Geen: bebouwing
wordt niet gesloopt.
Geen: bij
ruimtebeslag zijn er
voldoende
uitwijkmogelijkhede
n.
Hoog: door het
kappen van de
bosstrook gaan
mogelijk
verblijfplaatsen
essentieel
leefgebied van
vleermuizen
verloren.
Geen: dijk en
watergang worden
beide terug
gebracht.
Geen: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten. Daarnaast
hebben de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.
Matig: bij
ruimtebeslag op
tuinen en erven gaat
mogelijk leefgebied
verloren. Er zijn
echter voldoende
uitwijkmogelijkheden voor de
soort.
Geen: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten. Daarnaast
hebben de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.
Hoog: door kap van
de bosstrook kan
mogelijk essentieel
leefgebied verloren
gaan van
beschermde
zoogdiersoorten.

Bosstrook ten
westen van de dijk

Lijnvormige
structuren die
fungeren als
vliegroute
Voldoende
beschutting en
foerageergebied
aanwezig.

Dijk en watergang

Reeën, bosmuis,
konijn, vos en wezel
(verspreidingsatlas)

Het bos biedt
beschutting voor
algemeen
voorkomende
zoogdieren.

Bosstrook

Hermelijn
(verspreidingsatlas)

Het bos biedt
voldoende
beschutting en
foerageergebied
voor de hermelijn.
Hoge bomen met
voldoende voedsel
en verblijfplaatsen.
Open graslanden

Bunzing
(verspreidingsatlas)

Struiken,
houtwallen, tuinen
en erven

Hermelijn en
steenmarter
(verspreidingsatlas)

Eekhoorn
(verspreidingsatlas)
Haas, egel, konijn,

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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Soort(groep)

Reptielen

Amfibieën

Vissen

3

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
veldmuis
(verspreidingsatlas)

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

met geschikt
leefgebied.

landbouwgrond

Bever
(Verspreidingsatlas)

Geen sporen of
burchten
aangetroffen.
Daarnaast geen
geschikt habitat
aanwezig; te ver
landinwaarts vanaf
de grote rivieren,
geen geschikt
foerageergebied en
door het gebied
loopt een veel
gebruikte weg die
voor verstoring
zorgt.
Niet relevant

-

vrijstelling voor deze
soorten. Daarnaast
hebben de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.
Geen

-

Geen

De watergangen
staan sterk onder
invloed van het
omliggende
landbouwgebied.
Hier komen alleen
algemeen
voorkomende
amfibieën voor.

Alle watergangen
binnen het gebied

Helder water met
flauw talud en
vegetatierijke
oevers.

Watergang achter
het bos en brede
watergang in het
zuiden

Watergang met
weinig
onderwatervegetatie
en steile oevers met
beperkt ontwikkelde
vegetatie en is
derhalve
ongeschikt.

Watergangen langs
de dijk

Geen: Er geldt een
vrijstelling voor de
amfibiesoorten die
voorkomen in dit
deel van provincie
Noord-Brabant.
Daarnaast hebben
de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.
Laag: watergang
wordt
teruggebracht.
Uitgangspunt is dat
werkzaamheden
zorgvuldig worden
uitgevoerd.
Geen: Geen
geschikt habitat
aanwezig.

In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen
vrijwel geen
3
reptielen voor.
Bruine kikker,
gewone pad, kleine
watersalamander,
middelste groene
kikker
(verspreidingsatlas)

Grote
modderkruiper
(verspreidingsatlas)

Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen).
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Soort(groep)

Insecten

5.2.3

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen
vrijwel geen
beschermde
insecten voor.

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Niet relevant

-

Geen

Risico’s en maatregelen

Figuur 13 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de
kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of
naar buiten wordt versterkt.

Figuur 13: Risicokaart deelgebied 2.2. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor
Beschermde soorten.

Tabel 7 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen. Wanneer bij versterkingen
risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden
uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden
specifieke maatregelen bepaald. Bij permanent verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn
mogelijk naast mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist.
Tabel 7: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 2.2

Risico

Ontstaat door

Natuurwaarde

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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34 van 115

VERBETERING REGIONALE KERINGEN BRABANTSE DELTA

Werkzaamheden
in het NNB

N03.01

NNB

natuurwaarden
waarvan het
risico overlapt)
-

Dempen
watergang
achter bos

Grote
modderkruiper

Andere soort

-

Werk buiten de
gevoelige
perioden

Matig

Kap/verwijderen
struiken,
houtwallen,
tuinen en erven

Hermelijn en
steenmarter

Habitatrichtlijn

-

Soortgericht
onderzoek
waaruit te nemen
maatregelen
volgen

Hoog

Kap van bos

Vogels met
jaarrond
beschermd
nest
Vleermuizen
Hermelijn,
eekhoorn
Vleermuizen

Vogelrichtlijn

Algemene
zoogdieren

Soortgericht
onderzoek
waaruit te nemen
maatregelen
volgen

Habitatrichtlijn

-

•

Soortgericht
onderzoek
waaruit te nemen
maatregelen
volgen

N16.04 en
L01.02

NNB

-

•

Voor afname van
oppervlakte NNN
is compensatie
vereist

Laag

Kap bomenrij op
dijk

Werkzaamheden
in het NNB

Habitatrichtlijn
Andere soort

maatregelen

Voor afname van
oppervlakte NNN
is compensatie
vereist.

Aanbeveling: vanuit het aspect natuur is het aan te raden om een versterking zoveel mogelijk te
concentreren aan de noordkant van de dijk en de kap van het bos en bomenrij te vermijden.
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6

DEELGEBIED 3

6.1

Deelgebied 3.1

6.1.1

NNB

Aanwezigheid

Figuur 14: Aanwezigheid NNB-gebieden en Beschermde soorten binnen deelgebied 3.1.

Deelgebied 3.1 is opgesplitst in een noord- en zuiddeel. In het noordelijk deel is er overlap met NNB met het
natuurbeheertype N16.04 Vochtig bos met productie. Het zuidelijke deel heeft overlap met NNB met het
natuurbeheertype N03.01 Beek en bron. Tijdens het veldbezoek is vastgesteld dat het NNB-gebied in het
noordelijke deel niet volledig voldoet aan het beheertype vochtig bos met productie N16.04. Aan de oostkant
valt een deel van het NNB-gebied onder de eigendom van de nabij staande boerderij. In dit stuk staat geen
bos maar ligt hier een open veld met een poel. De daadwerkelijke grens van natuur met kenmerken van
beheertype N16.04 komt overeen met het rode vlak zoals weergegeven op Figuur 15. De natuur in de
overige NNB-delen voldoet aan de criteria van de natuurbeheertypen als beschreven in de Index Natuur en
Landschap.
Risico
Voor versterkingen van beide deelgebieden geldt dat versterkingen naar het noorden leiden tot ruimtebeslag
op de natuurbeheertypen N16.04 Vochtig bos met productie (noordelijk deel) en N03.01 Beek en bron
(zuidelijk deel). Voor N16.04 Vochtig bos met productie geldt dat er geen sprake is van verlies van de hele
functionele eenheid, het is wel nodig om voor het ruimtebeslag te compenseren. Dit risico is als middelgroot.
Voor N03.01 Beek en bron geldt dat de watergangen worden weer teruggebracht, zolang de „nieuwe‟
watergang voldoet aan de eigenschappen van de huidige watergang (breedte, diepte, waterkwaliteit) gaat in
de permanente situatie geen NNB-gebied verloren. Het gebruik als gevolg van de dijkwerkzaamheden
verandert niet. Er is geen sprake van externe effecten zoals geluid en licht. Het risico is daarom laag.
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6.1.2

Beschermde soorten

Tabel 8 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden voor het noordelijk deel. Tabel 9 doet hetzelfde voor het zuidelijk
deel.
Tabel 8: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling
voor het noordelijk deel van deelgebied 3.1. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is
weergegeven.

Soort(groep)

Flora

Vogels met
jaarrond
beschermd
nest

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
Drijvende
waterweegbree,
glad biggenkruid en
kleine wolfsmelk
(verspreidingsatlas)

Buizerd (NDFF),
havik en sperwer
(SOVON)
Boomvalk en ransuil
(SOVON)

Gierzwaluw,
huismus, kerkuil en
steenuil
(SOVON)

Vogels
zonder
jaarrond
beschermd
nest

Vleermuizen

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Het nutriëntgehalte
van de bodem en
het water is door
omliggende
landbouw te hoog
om geschikt
leefgebied te bieden
voor de soorten.
Daarnaast groeien
deze soorten op
zandige kalkarme
dan wel venige
bodems, welke niet
aanwezig zijn
binnen het gebied.
Hoge bomen met
vertakkingen.

-

Geen: Geen
geschikt habitat
aanwezig

Bosstrook

Hoog: door kap van
de bosstrook gaan
mogelijk nesten en
essentieel
leefgebied verloren
van vogels met een
jaarrond beschermd
nest.

Bebouwing aan de
oostkant van het
gebied

Geen: er wordt
vanuit gegaan dat
bewoonde
bebouwing niet
wordt gesloopt.
Foerageergebieden
worden ook niet
aangetast.
Geen: bij zorgvuldig
uitvoering zijn
effecten grotendeels
te voorkomen
Geen: bewoonde
bebouwing wordt
niet gesloopt
Geen: bij zorgvuldig
uitvoering zijn
effecten grotendeels
te voorkomen

Bomen waar
mogelijk kraaien
en/of eksternesten
in zitten met
voldoende
beschutting.
Geschikte
bebouwing
aanwezig en
foerageergebieden
in de omgeving.

Groene specht

Bos- en
struweelvogels

Bosstrook en tuin

Kauw

Gebouwbewonende
soorten

Aangrenzende
bebouwing

Knobbelzwaan,
kuifeend en
meerkoet
Kievit

Watervogels zoals
de eend, meerkoet
en fuut.
Weidevogels

Oevers langs
watergangen

Watervleermuis,
laatvlieger, ruige
dwergvleermuis,
gewone

De bosstrook in het
gebied biedt
geschikt
foerageergebied en

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

Aangrenzende
akkers
Bosstrook ten
noorden van de dijk

Midden: door de kap
van het bos gaat
mogelijk leefgebied
van vleermuizen
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Soort(groep)

Grondgebon
den
zoogdieren

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
dwergvleermuis,
gewone
grootoorvleermuis,
meervleermuis en
rosse vleermuis.
(verspreidingsatlas)

Reeën, bosmuis,
konijn, vos en wezel
(verspreidingsatlas)

Hermelijn
(verspreidingsatlas)

Eekhoorn
(verspreidingsatlas)
Haas, egel, konijn,
veldmuis
(verspreidingsatlas)

Bever
(Verspreidingsatlas)

Reptielen

In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

vliegroutes voor
vleermuizen. De
bomen zijn echter
niet geschikt als
verblijfplaatsen voor
vleermuizen
vanwege het gebrek
aan holtes.
Lijnvormige
structuur die
fungeert als
vliegroute.
Geschikte
verblijfplekken in
gebouwen aanwezig
Het bos biedt
beschutting voor
algemeen
voorkomende
zoogdieren.

Het bos biedt
voldoende
beschutting en
foerageergebied
voor de hermelijn.
Hoge bomen met
voldoende voedsel
en verblijfplaatsen.
Open graslanden
met geschikt
leefgebied.

Geen sporen of
burchten
aangetroffen.
Daarnaast geen
geschikt habitat
aanwezig; geen
geschikt
foerageergebied
aanwezig en weinig
beschutting voor
een burcht.
Niet relevant

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

Dijk en watergang

Bebouwing oostkant
gebied
Bosstrook ten
noorden van de dijk

Dijk en
landbouwgrond

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden
verloren. Er blijft
echter een groot
deel van het bos
staan en de
lijnvormige structuur
van de vliegroute
wordt alleen
verplaatst naar het
noorden.
Geen: Watergang
en dijk worden
teruggebracht.
Geen: bewoonde
gebouwen worden
niet gesloopt.
Laag: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten, echter door
kap van het bos
gaat er een
substantieel deel
van het habitat
verloren
Hoog: door kap van
de bosstrook gaan
mogelijk essentieel
leefgebied en
verblijfsplaatsen
verloren.

-

Geen: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten. Daarnaast
hebben de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.
Geen

-

Geen

38 van 115

VERBETERING REGIONALE KERINGEN BRABANTSE DELTA

Soort(groep)

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
vrijwel geen
4
reptielen voor.
Bruine kikker,
gewone pad, kleine
watersalamander,
middelste groene
kikker
(verspreidingsatlas)

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Watergang staat
onder invloed van
de omgelegen
landbouw en is
derhalve alleen
geschikt voor
algemeen
voorkomende
amfibieën

Watergang langs de
dijk en poel

Vissen

Grote
modderkruiper
(verspreidingsatlas)

Watergang langs de
dijk

Insecten

In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen
vrijwel geen
beschermde
insecten voor.

Watergang met
weinig
onderwatervegetatie
en steile oevers met
beperkt ontwikkelde
vegetatie en is
derhalve
ongeschikt.
Niet relevant

Geen: Er geldt een
vrijstelling voor de
amfibiesoorten die
voorkomen in dit
deel van provincie
Noord-Brabant.
Daarnaast hebben
de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.
Geen: geen
geschikt leefgebied
aanwezig

Amfibieën

-

Geen

Tabel 9: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling
voor het zuidelijk deel van deelgebied 3.1. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is
weergegeven.

Soort(groep)

Flora

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
Drijvende
waterweegbree,
glad biggenkruid en
kleine wolfsmelk
(verspreidingsatlas)

Vogels met
jaarrond

Buizerd (NDFF),
steenuil, kerkuil,

4

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Het nutriëntgehalte
van de bodem en
het water is door
omliggende
landbouw te hoog
om geschikt
leefgebied te bieden
voor de soorten.
Daarnaast groeien
deze soorten op
zandige kalkarme
dan wel venige
bodems, welke niet
aanwezig zijn
binnen het gebied.
De bomen binnen
het plangebied zijn

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden
Geen: Geen
geschikt habitat
aanwezig

Geen: Geen
geschikte

Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen).
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Soort(groep)

beschermd
nest

Vogels
zonder
jaarrond
beschermd
nest

Vleermuizen

Grondgebon
den
zoogdieren

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
havik, sperwer,
boomvalk en ransuil
(SOVON)

Groene specht
Knobbelzwaan,
kuifeend en
meerkoet
Kievit
Blauwe reiger,
bosrietzanger,
kleine karekiet
Watervleermuis,
laatvlieger, ruige
dwergvleermuis,
gewone
dwergvleermuis,
gewone
grootoorvleermuis,
meervleermuis en
rosse vleermuis.
(verspreidingsatlas)

Haas, egel, konijn,
veldmuis
(verspreidingsatlas)
Bunzing
(verspreidingsatlas)

Dwergspitsmuis,
egel, bosmuis,
veldmuis
(verspreidingsatlas)

Bever
(Verspreidingsatlas)

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

te klein om
geschikte
nestlocaties te
bieden voor vogels
met jaarrond
beschermde nesten
en bebouwing is
niet aanwezig. Het
plangebied maakt
deel uit van
foerageergebieden
voor deze soorten.
Bos- en
struweelvogels
Watervogels zoals
de eend, meerkoet
en fuut.
Weidevogels
Moerasvogels

Bomen op de dijk
zijn te klein voor
geschikte
verblijfsplaatsen
voor vleermuizen.
Daarnaast verbindt
de bomenrij geen
foerageergebied of
verblijfsplaatsen
met elkaar en vormt
geen belangrijke
vliegroute.
Lijnvormige
structuren die
fungeren als
vliegroute
Open graslanden
met geschikt
leefgebied.
De watergang heeft
vegetatierijke
oevers welke
voldoende
beschutting bieden.
Er is een kleine
strook met ruigte
aanwezig welke
beschutting en
foerageergebied
biedt .
Geen sporen of
burchten
aangetroffen.
Daarnaast geen
geschikt habitat

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden
nestlocaties
aanwezig.
Vergelijkbare
foerageergebieden
blijven wel
aanwezig.

Bomenrij op de dijk
Langs de
watergangen

Geen: bij zorgvuldig
uitvoering zijn
effecten grotendeels
te voorkomen.

Aangrenzende
akkers
Moerassige oevers
langs de Mark
Bomenrij op de dijk

Geen: functie van
bomen voor
vleermuizen is
beperkt.

Watergangen en dijk

Geen: dijken en
watergangen
worden
teruggebracht.
Geen: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten. Daarnaast
hebben de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.

Dijk en
landbouwgrond
Oevers van de
watergang

Ruigtestrook

-

Geen
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Soort(groep)

Reptielen

Amfibieën

Vissen

Insecten

6.1.3

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)

In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen
vrijwel geen
5
reptielen voor.
Bruine kikker,
gewone pad, kleine
watersalamander,
middelste groene
kikker
(verspreidingsatlas)

Grote
modderkruiper
(verspreidingsatlas)

In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen
vrijwel geen
beschermde
insecten voor.

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

aanwezig; geen
geschikt
foerageergebied
aanwezig en weinig
beschutting voor
een burcht.
Niet relevant

De Mark heeft
vegetatierijke
oevers met
voldoende schutting
en is geschikt voor
amfibiesoorten.
Watergang staat
onder invloed van
de omgelegen
landbouw en is
derhalve alleen
geschikt voor
algemeen
voorkomende
amfibieën,
De rivier is te diep
en snelstromend
voor de grote
modderkruiper.
Watergang met
weinig
onderwatervegetatie
en steile oevers met
beperkt ontwikkelde
vegetatie en is
ongeschikt.
Niet relevant

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

-

Geen

De Mark

Geen: Er geldt een
vrijstelling voor de
amfibiesoorten die
voorkomen in dit
deel van provincie
Noord-Brabant.
Daarnaast hebben
de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.

Sloot zuidkant dijk

De Mark

Geen: geen
geschikt leefgebied
aanwezig.

Sloot zuidkant dijk

-

Geen

Risico’s en maatregelen

Figuur 15 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de
kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of
naar buiten wordt versterkt.

5

Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen).
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Figuur 15: Risicokaart deelgebied 3.1. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor
beschermde soorten.

Tabel 10 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen. Wanneer bij versterkingen
risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden
uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden
specifieke maatregelen bepaald. Bij permanent verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn
mogelijk naast mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist.
Tabel 10: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 3.1.

Risico

Ontstaat door

Natuurwaarde

Beschermingscategorie

Te nemen
maatregelen

NNB

Tevens risico
voor (gaat om
natuurwaarden
waarvan het
risico overlapt)
-

Laag

Werkzaamheden
in het NNB

N03.01

Midden

Werkzaamheden
in het NNB

N16.04

NNB

-

Voor afname van
oppervlakte NNN
is compensatie
vereist

Hoog

Kap van bos
noordkant
gebied

Vogels met
jaarrond
beschermd
nest
Vleermuizen
Hermelijn,
eekhoorn

Vogelrichtlijn

Algemene
zoogdieren

Soortgericht
onderzoek
waaruit te nemen
maatregelen
volgen

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

Habitatrichtlijn
Andere soort

Voor afname van
oppervlakte NNN
is compensatie
vereist.
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Aanbeveling: vanuit het aspect natuur is het aan te raden om een versterking in het noordelijk deel zoveel
mogelijk te concentreren ten zuiden van de dijk en hierbij de kap van het bos te vermijden. In het zuidelijke
deel zijn er geen risico‟s voor natuur aanwezig.

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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6.2

Deelgebied 3.2

6.2.1

NNB

Aanwezigheid

Figuur 16: Aanwezigheid NNB-gebieden en Beschermde soorten binnen deelgebied 3.2.

Deelgebied 3.2 (buitengebied Moerdijk, omgeving Zuiddijk) ligt gedeeltelijk in NNB-gebieden met de
volgende beheertypen; N16.04 Vochtig bos met productie, N16.03 Droog bos met productie en N03.01 Beek
en bron. Tijdens het veldbezoek is vastgesteld dat de natuurbeheertypen binnen deze NNB-gebieden
voldoen aan de criteria zoals beschreven in de Index Natuur en Landschap.
Risico
Voor beide versterkingen is er mogelijk ruimtebeslag op N16.03 Droog bos met productie. Daarnaast kan er
bij de zuidelijke versterking ruimtebeslag zijn op N16.04 vochtig bos met productie. Voor beide natuurtypen
geldt dat er geen sprake is van verlies van de hele functionele eenheid, het is wel nodig om voor het
ruimtebeslag te compenseren. Dit risico is als middelgroot ingeschat.
Voor N03.01 Beek en bron geldt dat de watergangen worden weer teruggebracht, zolang de „nieuwe‟
watergang voldoet aan de eigenschappen van de huidige watergang (breedte, diepte, waterkwaliteit) gaat in
de permanente situatie geen NNB-gebied verloren. Het gebruik als gevolg van de dijkwerkzaamheden
verandert niet. Er is geen sprake van externe effecten zoals geluid en licht. Het risico is daarom laag.

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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6.2.2

Beschermde soorten

Tabel 11 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden.
Tabel 11: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling
voor deelgebied 3.2. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven.

Soort(groep)

Flora

Vogels met
jaarrond
beschermd
nest

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
Drijvende
waterweegbree,
glad biggenkruid en
kleine wolfsmelk
(verspreidingsatlas)

Boomvalk en ransuil
(SOVON)

Gierzwaluw,
huismus, steenuil en
kerkuil (SOVON)

Buizerd, havik en
sperwer
(SOVON)
Boomvalk en ransuil
(SOVON)

Vogels
zonder

Groene specht

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Het nutriëntgehalte
van de bodem en
het water is door
omliggende
landbouw te hoog
om geschikt
leefgebied te bieden
voor de soorten.
Daarnaast groeien
deze soorten op
zandige kalkarme
dan wel venige
bodems, welke niet
aanwezig zijn
binnen het gebied.
Bomen waar
mogelijk kraaien
en/of eksternesten
in kunnen zitten met
voldoende
beschutting.

-

Geen: Geen
geschikt habitat
aanwezig.

Bomenrij op de dijk
in het westelijke
deel van het
plangebied

Geschikte
bebouwing
aanwezig

Bebouwing
westkant gebied en
boerderij

Foerageergebied
aanwezig

Tuin boerderij

Hoge bomen met
vertakkingen.

Bosstroken die
onderdeel zijn van
het NNB-gebied.

Laag: door kap
bomenrij kunnen
mogelijk
nestlocaties van
jaarrond
beschermde soorten
worden verwijderd
echter de kans dat
een boomvalk of
ransuil langs een
drukke provinciale
weg gaat broeden is
erg klein.
Geen: want
bewoonde
bebouwing wordt
niet gesloopt.
Geen: Wanneer er
beslag wordt gelegd
op de tuin blijft er
voldoende
alternatief
foerageergebied
beschikbaar.
Hoog: door kap van
de bosstrook gaan
mogelijk nesten en
essentieel
leefgebied verloren
van vogels met een
jaarrond beschermd
nest.

Bomen waar
mogelijk kraaien
en/of eksternesten
in zitten met
voldoende
beschutting.
Bos- en
struweelvogels

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

Bomenrij, bosstrook
en tuinen

Geen: bij zorgvuldig
uitvoering zijn
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Soort(groep)

jaarrond
beschermd
nest

Vleermuizen

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Kauw

Gebouw
bewonende soorten

Aangrenzende
bebouwing

Knobbelzwaan,
kuifeend en
meerkoet
Kievit

Watervogels zoals
de eend, meerkoet
en fuut.
Weidevogels

Langs de
watergangen

Blauwe reiger,
bosrietzanger,
kleine karekiet
Watervleermuis,
laatvlieger, ruige
dwergvleermuis,
gewone
dwergvleermuis,
gewone
grootoorvleermuis,
meervleermuis en
rosse vleermuis.
(verspreidingsatlas)

Moerasvogels

Haas, egel, konijn,
veldmuis
(verspreidingsatlas)
Aardmuis, bosmuis,
egel, konijn, ree,
vos
(verspreidingsatlas)
Hermelijn
(verspreidingsatlas)

Eekhoorn
(verspreidingsatlas)
Dwergspitsmuis
egel, wezel, konijn,
bosmuis
(verspreidingsatlas)

Aangrenzende
akkers
Moerassige oevers
langs de Mark

Bomenrij die
geschikt is als
foerageergebied en
vliegroute

Bomenrij op de dijk

Geschikte
verblijfsplaatsen in
bebouwing

Bebouwing westelijk
deel plangebied en
boerderij oostkant
gebied
Bosstroken die
onderdeel zijn van
het NNB gebied

Bosgebied met
geschikte
verblijfsplaatsen en
foerageergebied

Grondgebon
den
zoogdieren

Locatie

Lijnvormige
structuren die
fungeren als
vliegroute
Open graslanden
met geschikt
leefgebied.
Bos met voldoende
beschutting en
foerageergebied.

Het bos biedt
voldoende
beschutting en
foerageergebied
voor de hermelijn.
Hoge bomen met
voldoende voedsel
en verblijfplaatsen.
Beschutting in
schuurtjes, ruigtes
en tuin met
foerageergebied.

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

Dijk en watergang

Dijk en
landbouwgrond
Bosstrook welke
onderdeel is van het
NNB

Tuin en boerderij

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden
effecten grotendeels
te voorkomen
Geen: bewoonde
bebouwing wordt
niet gesloopt
Geen: bij zorgvuldig
uitvoering zijn
effecten grotendeels
te voorkomen

Hoog: Wanneer de
bomen op de dijk
worden gekapt gaan
er mogelijk
essentieel
foerageergebied en
vliegroutes verloren.
Geen: bewoonde
bebouwing wordt
niet gesloopt.
Hoog: door de kap
van de bosstroken
gaan mogelijke
verblijfplaatsen
verloren en er
verdwijnt
foerageergebied
Geen: dijk en
watergang worden
terug gebracht
Geen: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten. Daarnaast
hebben de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.
Hoog: door kap van
de bosstrook kan
mogelijk essentieel
leefgebied verloren
gaan van
beschermde
zoogdiersoorten.
Geen: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten. Daarnaast
hebben de soorten
voldoende
leefgebied in de
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Soort(groep)

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Geen sporen of
burchten
aangetroffen.
Daarnaast geen
geschikt habitat
aanwezig; geen
geschikt
foerageergebied
aanwezig en weinig
beschutting voor
een burcht.
Daarnaast zorgt een
drukke provinciale
weg, woonhuizen en
kassen voor te veel
verstoring voor een
bever burcht.
Niet relevant

-

omgeving om naar
uit te wijken
Hoog: door beslag
te leggen op de tuin
en de ruigtes
rondom de boerderij
gaan mogelijk
verblijfsplaatsen
verloren.
Geen

-

Geen

Watergang staat
onder invloed van
de omgelegen
landbouw en is
derhalve alleen
geschikt voor
algemeen
voorkomende
amfibieën
De rivier is heeft
vegetatierijke
oevers met
voldoende schutting
en is geschikt voor
amfibiesoorten.
Watergang met
weinig
onderwatervegetatie
en steile oevers met
beperkt ontwikkelde
vegetatie en is
derhalve
ongeschikt.

Watergang langs
dijk

Geen: Er geldt een
vrijstelling voor de
amfibiesoorten die
voorkomen in dit
deel van provincie
Noord-Brabant.
Daarnaast hebben
de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.

Steenmarter en
hermelijn
(verspreidingsatlas)

Bever
(verspreidingsatlas)

Reptielen

Amfibieën

Vissen

6

In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen
vrijwel geen
6
reptielen voor.
Bruine kikker,
gewone pad, kleine
watersalamander,
middelste groene
kikker
(verspreidingsatlas)

Grote
modderkruiper
(verspreidingsatlas)

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

De Mark

Watergang langs
dijk

Geen: geen
geschikt leefgebied
aanwezig.

Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen).
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Soort(groep)

Insecten

6.2.3

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)

In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen
vrijwel geen
beschermde
insecten voor.

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

De Mark is te diep
en snelstromend
voor de grote
modderkruiper.
Niet relevant

De Mark

-

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Geen

Risico’s en maatregelen

Figuur 17 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de
kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of
naar buiten wordt versterkt.

Figuur 17: Risicokaart deelgebied 3.2. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor
Beschermde soorten.

Tabel 12 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen. Wanneer bij versterkingen
risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden
uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden
specifieke maatregelen bepaald. Bij permanent verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn
mogelijk naast mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist.
Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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Tabel 12: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 3.2.

Risico

Ontstaat door

Natuurwaarde

Beschermingscategorie

Laag

Werkzaamheden
in het NNB

N03.01

Midden

Werkzaamheden
in het NNB

Hoog

Kap van
bosstroken

Kap bomenrij op
dijk

Ruimtebeslag op
tuin en boerderij
zuidelijk gebied

Te nemen
maatregelen

NNB

Tevens risico
voor (gaat om
natuurwaarden
waarvan het
risico overlapt)
-

N16.04 en
N16.03

NNB

-

Voor afname van
oppervlakte NNN is
compensatie
vereist

Vogels met
jaarrond
beschermd
nest
Vleermuizen
Hermelijn,
eekhoorn
Vleermuizen

Vogelrichtlijn

Algemene
zoogdieren

Soortgericht
onderzoek waaruit
te nemen
maatregelen
volgen.

Habitatrichtlijn

Vogels met
jaarrond
beschermde
nesten

Soortgericht
onderzoek waaruit
te nemen
maatregelen
volgen

Steenmarter
en hermelijn

Andere soort

-

Soortgericht
onderzoek waaruit
te nemen
maatregelen
volgen

Habitatrichtlijn
Andere soort

Voor afname van
oppervlakte NNN is
compensatie
vereist.

Aanbeveling: vanuit het aspect natuur is het aan te raden om zo min mogelijk ruimtebeslag te leggen op de
bosstroken en tuin en erf in het zuidelijk gebied.

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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6.3

Deelgebied 3.3

6.3.1

NNB

Figuur 18: Aanwezigheid NNB-gebieden en Beschermde soorten binnen deelgebied 3.3.

Binnen het onderzoeksgebied komt NNB met het natuurbeheertype N03.01 Beek & bron voor en in het
oosten het natuurbeheertype N16.04 Vochtig bos met productie (zie Figuur 18). Tijdens het veldbezoek is
vastgesteld dat het NNB-gebieden voldoen aan de criteria zoals beschreven in de Index Natuur en
Landschap.
Effecten
Bij ruimtebeslag op natuurbeheertype N16.04 vochtig bos met productie is er geen sprake van verlies van de
hele functionele eenheid, het is wel nodig om voor het ruimtebeslag te compenseren. Dit risico is als
middelgroot. Voor N03.01 Beek en bron geldt dat de watergangen worden weer teruggebracht, zolang de
„nieuwe‟ watergang voldoet aan de eigenschappen van de huidige watergang (breedte, diepte,
waterkwaliteit) gaat in de permanente situatie geen NNB-gebied verloren. Het gebruik als gevolg van de
dijkwerkzaamheden verandert niet. Er is geen sprake van externe effecten zoals geluid en licht. Het risico is
daarom laag.

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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6.3.2

Beschermde soorten

Tabel 13 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden.
Tabel 13: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling
voor deelgebied 3.3. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven.

Soort(groep)

Flora

Vogels met
jaarrond
beschermd
nest

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
Drijvende
waterweegbree,
glad biggenkruid en
kleine wolfsmelk
(verspreidingsatlas)

Havik en buizerd
(NDFF) en sperwer
(SOVON)
Boomvalk en ransuil
(SOVON)

Gierzwaluw,
huismus, steenuil,
kerkuil (NDFF)
Vogels
zonder
jaarrond
beschermd
nest

Vleermuizen

Groene specht
Knobbelzwaan,
kuifeend en
meerkoet
Kievit
Blauwe reiger,
bosrietzanger,
kleine karekiet
Gewone
dwergvleermuis,
meervleermuis,
ruige
dwergvleermuis en
watervleermuis
(NDFF)
Laatvlieger, gewone
grootoorvleermuis,
meervleermuis en
rosse vleermuis.

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Het nutriëntgehalte
van de bodem en
het water is door
omliggende
landbouw te hoog
om geschikt
leefgebied te bieden
voor de soorten.
Daarnaast groeien
deze soorten op
zandige kalkarme
dan wel venige
bodems, welke niet
aanwezig zijn
binnen het gebied.
Hoge bomen met
vertakkingen.

-

Geen: Geen
geschikt habitat
aanwezig

Bos aan de oostkant
van het gebied

Hoog: door kap van
de bosstrook kan
mogelijk essentieel
leefgebied verloren
gaan van vogels
met een jaarrond
beschermd nest.

Bomen waar
mogelijk kraaien
en/of eksternesten
in zitten met
voldoende
beschutting.
Er is geen geschikte
bebouwing
aanwezig.
Bos- en
struweelvogels
Watervogels zoals
de eend, meerkoet
en fuut.
Weidevogels
Moerasvogels

Bosstrook
Langs de
watergangen
Aangrenzende
akkers
Moerassige oevers
langs de Mark

Verblijfsplaatsen en
foerageergebied in
bos

Bosstrook oostkant
gebied

Lijnvormige
structuur die
fungeert als
vliegroute

Watergang en dijk

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

Geen: Geen
geschikte
nestlocaties
aanwezig
Geen: bij zorgvuldig
uitvoering zijn
effecten grotendeels
te voorkomen

Hoog: door kap van
de bosstrook kan
mogelijk essentieel
leefgebied verloren
gaan van
vleermuizen.
Geen: watergang en
dijk worden
teruggebracht
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Soort(groep)

Grondgebon
den
zoogdieren

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
(verspreidingsatlas)
Reeën, bosmuis,
konijn, vos en wezel
(verspreidingsatlas)

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Het bos biedt
beschutting voor
algemeen
voorkomende
zoogdieren.

Bosstrook

Hermelijn
(verspreidingsatlas)

Het bos biedt
voldoende
beschutting en
leefgebied.
Hoge bomen met
voldoende voedsel
en verblijfplaatsen.
Open graslanden
met geschikt
leefgebied.
De watergang heeft
vegetatierijke
oevers bieden
voldoende
beschutting en
daarmee leefgebied.
Geen sporen of
burchten
aangetroffen.
Daarnaast geen
geschikt habitat
aanwezig; geen
geschikt
foerageergebied
aanwezig en weinig
beschutting voor
een burcht.
Niet relevant

Laag: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten, echter door
kap van het bos
gaat er een
substantieel deel
van het habitat
verloren
Hoog: door kap van
de bosstrook kan
mogelijk essentieel
leefgebied verloren
gaan van
beschermde
zoogdiersoorten.
Geen: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten. Daarnaast
hebben de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.

Eekhoorn
(verspreidingsatlas)
Haas, egel, konijn,
veldmuis
(verspreidingsatlas)
Bunzing
(verspreidingsatlas)

Bever
(Verspreidingsatlas)

Reptielen

Amfibieën

7

In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen
vrijwel geen
7
reptielen voor.
Bruine kikker,
gewone pad, kleine
watersalamander,
middelste groene
kikker
(verspreidingsatlas)

Watergang staat
onder invloed van
de omgelegen
landbouw en is
derhalve alleen
geschikt voor
algemeen
voorkomende
amfibieën
De rivier is heeft
vegetatierijke
oevers met
voldoende schutting

Dijk en
landbouwgrond
Oevers van de
watergang

-

Geen

-

Geen

Watergang langs
dijk

Geen: Er geldt een
vrijstelling voor de
amfibiesoorten die
voorkomen in dit
deel van provincie
Noord-Brabant.
Daarnaast hebben
de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.

Rivier

Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen).
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Soort(groep)

Vissen

Insecten

6.3.3

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)

Grote
modderkruiper
(verspreidingsatlas)

In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen
vrijwel geen
beschermde
insecten voor

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

en is geschikt voor
amfibiesoorten.
Watergang met
weinig
onderwatervegetatie
en steile oevers met
beperkt ontwikkelde
vegetatie en is
derhalve
ongeschikt.
De rivier is te diep
en snelstromend
voor de grote
modderkruiper.
Niet relevant

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Watergang langs
dijk

Geen: Geen
geschikt habitat
aanwezig.

Rivier

-

Geen

Risico’s en maatregelen

Figuur 19 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de
kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of
naar buiten wordt versterkt.

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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Figuur 19: Risicokaart deelgebied 3.3. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor
Beschermde soorten.

Tabel 14 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen. Wanneer bij versterkingen
risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden
uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden
specifieke maatregelen bepaald. Bij permanent verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn
mogelijk naast mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist.
Tabel 14: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 3.3.

Risico

Ontstaat door

Natuurwaarde

Beschermingscategorie

Te nemen
maatregelen

NNB

Tevens risico
voor (gaat om
natuurwaarden
waarvan het
risico overlapt)
-

Laag

Werkzaamheden
in het NNB

N03.01

Midden

Werkzaamheden
in het NNB

N16.04

NNB

-

Voor afname van
oppervlakte NNN
is compensatie
vereist

Hoog

Kap van
bosstroken

Vogels met
jaarrond
beschermd
nest
Vleermuizen
Hermelijn,
eekhoorn

Vogelrichtlijn

Algemene
zoogdieren

Soortgericht
onderzoek waaruit
te nemen
maatregelen
volgen.

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

Habitatrichtlijn
Andere soort

Voor afname van
oppervlakte NNN
is compensatie
vereist.
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Aanbeveling: vanuit het aspect natuur is het aan te raden om ruimtebeslag te op de bosstrook aan de
oostkant van het gebied zoveel mogelijk te beperken.

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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6.4

Deelgebied 3.4

6.4.1

NNB

Figuur 20: Aanwezigheid NNB-gebieden en beschermde soorten binnen deelgebied 3.4.

Binnen deelgebied 3.4 zijn NNB-gebieden aanwezig met de volgende beheertypen; N03.01 Beek en bron,
N04.02 Zoete plas, N16.03 Droog bos met productie, N16.04 Vochtig bos met productie en L01.02 Houtwal
en houtsingel. Tijdens het veldbezoek is vastgesteld dat het NNB-gebieden met deze natuurbeheertypen
voldoen aan de criteria zoals beschreven in de Index Natuur en Landschap. In dit deelgebied loopt de
huidige dijk nu dicht bij de Mark. Omdat er een mogelijk alternatief is waarbij de kering wordt verlegd naar de
locatie van de huidige weg ten noorden hiervan, is ook deze weg beschouwd.
Effecten
Ruimtebeslag op het NNB-gebieden N04.02 Zoete plas, N16.03 Droog bos met productie, N16.04 Vochtig
bos met productie en L01.02 Houtwal en houtsingel resulteert in permanente verandering van de waarde en
kenmerken van beide natuurtypen en aangrenzende delen. Het risico van ruimtebeslag voor deze
natuurtypen is daarom hoog.
De watergangen met natuurbeheertype Beek en bron (N03.01) worden weer teruggebracht, zolang de
„nieuwe‟ watergang voldoet aan de eigenschappen van de huidige watergang (breedte, diepte,
waterkwaliteit) gaat in de permanente situatie geen NNB-gebied verloren. Het gebruik als gevolg van de
dijkwerkzaamheden verandert niet. Er is geen sprake van externe effecten zoals geluid en licht. Het risico is
daarom laag.

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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6.4.2

Beschermde soorten

Tabel 15 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden.
Tabel 15: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling
voor deelgebied 3.4. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven.

Soort(groep)

Flora

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
Drijvende
waterweegbree,
glad biggenkruid en
kleine wolfsmelk
(verspreidingsatlas)

Vogels met
jaarrond
beschermd
nest

Havik, buizerd,
sperwer
Boomvalk en ransuil
(SOVON)

Ooievaar

Boomvalk en ransuil
(SOVON)

Grote gele
kwikstaart

Vogels
zonder

Groene specht

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Het nutriëntgehalte
van de bodem en
het water is door
omliggende
landbouw te hoog
om geschikt
leefgebied te bieden
voor de soorten.
Daarnaast groeien
deze soorten op
zandige kalkarme
dan wel venige
bodems, welke niet
aanwezig zijn
binnen het gebied.
Hoge bomen met
vertakkingen.
Bomen waar
mogelijk kraaien
en/of eksternesten
in zitten met
voldoende
beschutting.
Hoge stevige
bomen mogelijk
aanwezig in
bosgebied. Kans op
broedgeval is zeer
klein.
Bomen waar
mogelijk kraaien
en/of eksternesten
in kunnen zitten met
voldoende
beschutting.

-

Geen: Geen
geschikt habitat
aanwezig

Bosstroken
westkant gebied

Hoog: door kap van
de bosstrook gaan
mogelijk nesten en
essentieel
leefgebied verloren
van vogels met een
jaarrond beschermd
nest.

Houtwal en ruigtes
noorden gebied

Oevers niet geschikt
als broedlocatie
voor de grote gele
kwikstaart. Er staan
geen bomen met
wortels in de oever
of structuren zoals
duikers en bruggen
waar tussen/tegen
de soort een nest
kan maken.
Bos- en
struweelvogels

Oevers zuidelijke
watergang

Hoog: door kap van
de houtwal gaan
mogelijk nesten en
essentieel
leefgebied verloren
van vogels met een
jaarrond beschermd
nest.
Geen: geen
geschikte
nestlocaties

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

Bos, bomenrij en
ruigtes

Geen: bij zorgvuldig
uitvoering zijn
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Soort(groep)

jaarrond
beschermd
nest

Vleermuizen

Grondgebon
den
zoogdieren

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
Knobbelzwaan,
kuifeend en
meerkoet
Kievit

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Watervogels zoals
de eend, meerkoet
en fuut.
Weidevogels

Langs de
watergangen

effecten grotendeels
te voorkomen.

Blauwe reiger,
bosrietzanger,
kleine karekiet
Watervleermuis,
laatvlieger, ruige
dwergvleermuis,
gewone
dwergvleermuis,
gewone
grootoorvleermuis,
meervleermuis en
rosse vleermuis.
(verspreidingsatlas)

Moerasvogels

Aangrenzende
akkers
Langs de Mark

Bos waar geschikte
verblijfsplaatsen en
foerageergebied
aanwezig is voor
vleermuizen
Bomenrij die
fungeert als
vliegroute en
foerageergebied
Lijnvormige
structuren die
fungeren als
vliegroute
De watergang heeft
vegetatierijke
oevers welke
voldoende
beschutting bieden
voor de bunzing

Bosstrook westkant
gebied

Reeën, bosmuis,
konijn, vos en wezel
(verspreidingsatlas)

Het bos biedt
beschutting voor
algemeen
voorkomende
zoogdieren.

Bosstrook westkant
gebied

Hermelijn
(verspreidingsatlas)

Haas, egel, konijn,
veldmuis
(verspreidingsatlas)

Het bos biedt
voldoende
beschutting en
foerageergebied
voor de hermelijn
Hoge bomen met
voldoende voedsel
en verblijfplaatsen
Open graslanden
met geschikt
leefgebied

Dwergspitsmuis,
egel, aardmuis,
gewone
bosspitsmuis,

Ruigtes en
houtwallen met
beschutting en
foerageerplekken

Bunzing
(verspreidingsatlas)

Eekhoorn
(verspreidingsatlas)

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

Bomenrij in de
noordkant van het
gebied en bos
oostkant gebied
Dijk en watergang

Oevers van de
waterkant

Dijk en
landbouwgrond

Houtwal en ruigtes
noorden gebied en
ruigtes om de
oostelijke plas

Hoog: door kap van
de bosstrook en
bomenrij kan
mogelijk essentieel
leefgebied verloren
gaan van
vleermuizen.

Geen: dijk en
watergang worden
teruggebracht.
Geen: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten. Daarnaast
hebben de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.
Laag: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten, echter door
kap van het bos
gaat er een
substantieel deel
van het habitat
verloren
Hoog: door kap van
de bosstrook kan
mogelijk essentieel
leefgebied verloren
gaan van
beschermde
zoogdiersoorten.
Geen: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten. Daarnaast
hebben de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.
Laag: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten, echter door
kap van het bos
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Soort(groep)

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
konijn, bunzing
(verspreidingsatlas)

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

gaat er een
substantieel deel
van het habitat
verloren
Hoog: door kap van
de houtwal en ruigte
kan mogelijk
essentieel
leefgebied verloren
gaan van
beschermde
zoogdiersoorten.
Geen

Hermelijn en
steenmarter
(verspreidingsatlas)

Bever
(Verspreidingsatlas)
Reptielen

Amfibieën

Vissen

8

In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen
vrijwel geen
8
reptielen voor.
Bruine kikker,
gewone pad, kleine
watersalamander,
middelste groene
kikker
(verspreidingsatlas)

Grote
modderkruiper
(verspreidingsatlas)

Geen sporen of
burchten
aangetroffen.
Niet relevant

Watergang staat
onder invloed van
de omgelegen
landbouw en is
derhalve alleen
geschikt voor
algemeen
voorkomende
amfibieën
De Mark heeft
vegetatierijke
oevers met
voldoende schutting
en is geschikt voor
amfibiesoorten.
Watergang met
weinig
onderwatervegetatie
en steile oevers met
beperkt ontwikkelde
vegetatie. Is
derhalve ongeschikt
voor de grote
modderkruiper.
De Mark is te diep
en snelstromend
voor de grote
modderkruiper.
De poel is
waterhoudend en
heeft rijke oevervegetatie en is
derhalve geschikt
leefgebied.

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

-

Geen

Watergangen langs
dijken

Geen: Er geldt een
vrijstelling voor de
amfibiesoorten die
voorkomen in dit
deel van provincie
Noord-Brabant.
Daarnaast hebben
de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.

De Mark

Watergangen langs
dijken

De Mark

Poel oostkant
gebied

Geen: Geen
geschikt habitat
aanwezig. In het
geval dat er toch
een soort aanwezig
is in de watergang
zijn er voldoende
uitwijkmogelijkheden voor de
soort.

Hoog: Geschikt
habitat aanwezig.
De poel is een
afgesloten systeem
waardoor bij het
droogleggen van de

Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen).
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Soort(groep)

Insecten

6.4.3

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)

In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen
vrijwel geen
beschermde
insecten voor

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Niet relevant

Locatie

-

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden
poel geen
uitwijkmogelijkheden.
Geen

Risico’s en maatregelen

Figuur 21 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de
kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of
naar buiten wordt versterkt.

Figuur 21: Risicokaart deelgebied 3.4. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor
Beschermde soorten.

Tabel 16 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen. Wanneer bij versterkingen
risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden
uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden
specifieke maatregelen bepaald. Bij permanent verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn
mogelijk naast mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist.

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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Tabel 16: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 3.4.

Risico

Ontstaat door

Natuurwaarde

Beschermingscategorie

Laag

Werkzaamheden
in het NNB

N03.01

NNB

Hoog

Kap van
bosstroken

Vogels met
jaarrond
beschermd
nest
Vleermuizen
Hermelijn,
eekhoorn
Vogels met
jaarrond
beschermd
nest
Hermelijn en
steenmarter
Vleermuizen

Vogelrichtlijn

Grote
modderkruiper

Andere soort

-

N04.02,
N16.03,
N16.04 en
L01.02

NNB

-

Kap/verwijderen
van houtwal en
ruigtes noorden
gebied

Kap bomenrij in
de noordkant
van het gebied
en bos oostkant
gebied
Ruimtebeslag op
poel oostkant
gebied
Werkzaamheden
in NNB

Tevens risico
voor (gaat om
natuurwaarden
waarvan het
risico overlapt)
-

Te nemen
maatregelen

Algemene
zoogdieren

Soortgericht
onderzoek
waaruit te nemen
maatregelen
volgen

•
Habitatrichtlijn
Andere soort

Voor afname van
oppervlakte NNN
is compensatie
vereist.

Vogelrichtlijn

Andere soort
Habitatrichtlijn

Voor afname van
oppervlakte NNN
is compensatie
vereist

Aanbeveling: vanuit het aspect natuur is het aan te raden om een versterking in de noordelijk boog zoveel
mogelijk aan de zuidkant van de dijk te concentreren. Verder wordt aangeraden om ruimtebeslag op de
bosstrook, houtwal en ruigtes en de poel in de oostkant van het gebied zoveel mogelijk te vermijden.
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6.5

Deelgebied 3.5

6.5.1

NNB

Aanwezigheid

Figuur 22: Aanwezigheid NNB-gebieden en Beschermde soorten binnen deelgebied 3.5.

In het oosten ligt het onderzoeksgebied in NNB-gebied met de volgende beheertypen; N01.04 Zand- en
kalklandschap, N03.01 Beek en bron, N12.01 Bloemdijk en N14.03 Haagbeuken- en essenbos. Tijdens het
veldbezoek is vastgesteld dat de natuurbeheertypen in het NNB-gebieden voldoen aan de criteria zoals
beschreven in de Index Natuur en Landschap.
Risico’s
Het ruimtebeslag op natuurtype Zand- en kalklandlandschap geldt dat er geen sprake is van verlies van de
hele functionele eenheid. Het is wel nodig om voor het ruimtebeslag te compenseren. Voor dit natuurtype is
het risico middelgroot. Voor natuurtype Bloemdijk wordt wel de gehele functionaliteit beïnvloed door de
dijkversterking waarbij permanent de kenmerken en waarden van het natuurtype veranderen. Het risico voor
dit natuurtype is hoog.
De watergangen met natuurbeheertype Beek en bron worden weer teruggebracht, zolang de „nieuwe‟
watergang voldoet aan de eigenschappen van de huidige watergang (breedte, diepte, waterkwaliteit) gaat in
de permanente situatie geen NNB-gebied verloren. Het gebruik als gevolg van de dijkwerkzaamheden
verandert niet. Er is geen sprake van externe effecten zoals geluid en licht. Het risico is daarom laag.
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6.5.2

Beschermde soorten

Tabel 17 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden.
Tabel 17: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling
voor deelgebied 3.5. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven.

Soort(groep)

Flora

Vogels met
jaarrond
beschermd
nest

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
Drijvende
waterweegbree,
glad biggenkruid en
kleine wolfsmelk
(verspreidingsatlas)

Buizerd (NDFF)
havik en sperwer
(SOVON)
Boomvalk en ransuil
(SOVON)

Steenuil en kerkuil
(SOVON)

Vogels
zonder
jaarrond
beschermd
nest

Vleermuizen

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Het nutriëntgehalte
van de bodem en
het water is door
omliggende
landbouw te hoog
om geschikt
leefgebied te bieden
voor de soorten.
Daarnaast groeien
deze soorten op
zandige kalkarme
dan wel venige
bodems, welke niet
aanwezig zijn
binnen het gebied.
Hoge bomen met
vertakkingen.

-

Geen: Geen
geschikt habitat
aanwezig

Bosgebied oostkant
gebied

Hoog: door kap van
de bosstrook gaan
mogelijk nesten en
essentieel
leefgebied verloren
van vogels met een
jaarrond beschermd
nest.

Aangrenzende
bebouwing

Geen: bebouwing
blijft gehandhaafd
en leefgebieden
blijven voldoende
aanwezig.
Geen: bij zorgvuldig
uitvoering zijn
effecten grotendeels
te voorkomen
Geen: bewoonde
bebouwing wordt
niet gesloopt
Geen: bij zorgvuldig
uitvoering zijn
effecten grotendeels
te voorkomen

Bomen waar
mogelijk kraaien
en/of eksternesten
in kunnen zitten met
voldoende
beschutting.
Mogelijk
verblijfplaatsen en in
de omgeving
foerageergebieden

Groene specht

Bos- en
struweelvogels

Bosstrook en
bomenrij

Kauw

Gebouwbewonende
soorten

Aangrenzende
bebouwing

Knobbelzwaan,
kuifeend en
meerkoet
Kievit

Watervogels zoals
de eend, meerkoet
en fuut.
Weidevogels

Langs de
watergangen

Watervleermuis,
laatvlieger, ruige
dwergvleermuis,
gewone
dwergvleermuis,
gewone
grootoorvleermuis,
meervleermuis en

Lijnvormige
structuur die
fungeert als
vliegroute
Mogelijke
verblijfplaatsen in
bebouwing
aanwezig

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

Aangrenzende
akkers
Watergang en dijk

Bebouwing in het
oosten van het
gebied

Geen: watergang en
dijk worden
teruggebracht
Geen: bewoonde
bebouwing wordt
niet gesloopt.
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Soort(groep)

Grondgebon
den
zoogdieren

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
rosse vleermuis.
(verspreidingsatlas)

Haas, egel, konijn,
veldmuis
(verspreidingsatlas)
Reeën, bosmuis,
konijn, vos en wezel
(verspreidingsatlas)

Hermelijn
(verspreidingsatlas)

Eekhoorn
(verspreidingsatlas)
Bever
(verspreidingsatlas)

Reptielen

Amfibieën

Vissen

9

In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen
vrijwel geen
9
reptielen voor.
Bruine kikker,
gewone pad, kleine
watersalamander,
middelste groene
kikker
(verspreidingsatlas)

Grote
modderkruiper

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Bomen met mogelijk
geschikte
verblijfsplaatsen en
foerageergebied
Bomenrij die
fungeert als
vliegroute en
foerageergebied

Bosstrook oostkant
gebied

Open graslanden
met geschikt
leefgebied
Het bos biedt
beschutting voor
algemeen
voorkomende
zoogdieren.
Het bos biedt
voldoende
beschutting en
foerageergebied
voor de hermelijn
Hoge bomen met
voldoende voedsel
en verblijfplaatsen
Geen sporen of
burchten
aangetroffen.
Daarnaast ligt het
gebied te ver
landinwaarts en is
omgeven door open
landbouwgebieden
met weinig geschikt
foerageergebied.
Niet relevant

Dijk en
landbouwgrond

Hoog: door kap van
de bosstrook en
bomenrij gaan
mogelijk
verblijfplaatsen en
essentieel
leefgebied verloren
gaan van
vleermuizen
Geen: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten. Daarnaast
hebben de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.
Hoog: door kap van
de bosstrook kan
mogelijk essentieel
leefgebied verloren
gaan van
beschermde
zoogdiersoorten.

Bomenrij op de dijk

Bosgebied oostkant
gebied

-

Geen

-

Geen

Watergang staat
onder invloed van
de omgelegen
landbouw en is
derhalve alleen
geschikt voor
algemeen
voorkomende
amfibieën
Watergang

Watergangen langs
dijk

Watergang met
weinig

Watergangen langs
dijk

Geen: Er geldt een
vrijstelling voor de
amfibiesoorten die
voorkomen in dit
deel van provincie
Noord-Brabant.
Daarnaast hebben
de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.
Geen: Geen
geschikt habitat

Watergang langs
bos

Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen).
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Soort(groep)

Insecten

6.5.3

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)

In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen
vrijwel geen
beschermde
insecten voor.

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

onderwatervegetatie
en steile oevers met
beperkt ontwikkelde
vegetatie en is
derhalve
ongeschikt.
De watergang is
waterhoudend en
diep en kan
derhalve
overwinteringsgebied zijn voor de
grote
modderkruiper.
Niet relevant

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden
aanwezig.

Watergang langs
bos

Hoog: bij dempen
watergang gaat er
potentieel
overwinteringsgebied verloren.

-

Geen

Risico’s en maatregelen

Figuur 23 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de
kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of
naar buiten wordt versterkt.
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Figuur 23: Risicokaart deelgebied 3.5. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor
Beschermde soorten.

Tabel 18 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen. Wanneer bij versterkingen
risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden
uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden
specifieke maatregelen bepaald. Bij permanent verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn
mogelijk naast mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist.
Tabel 18: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 3.5.

Risico

Ontstaat
door

Natuurwaarde

Beschermingscategorie

Laag

Werkzaamheden in het
NNB

N03.01

Midden

Werkzaamheden in het
NNB

Hoog

Kap van
bosstroken

Kap bomenrij
in op de dijk
Ruimtebeslag
op watergang

Te nemen
maatregelen

NNB

Tevens risico
voor (gaat om
natuurwaarden
waarvan het
risico overlapt)
-

N01.04

NNB

-

Voor afname van
oppervlakte NNN is
compensatie vereist

Vogels met
jaarrond
beschermd nest
Vleermuizen
Hermelijn,
eekhoorn
Vleermuizen

Vogelrichtlijn

Algemene
zoogdieren

Soortgericht
onderzoek waaruit te
nemen maatregelen
volgen

Grote
modderkruiper

Andere soort

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

Habitatrichtlijn
Andere soort
Habitatrichtlijn

Voor afname van
oppervlakte NNN is
compensatie vereist.

-
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Risico

Ontstaat
door

langs het bos
Werkzaamheden in
NNB

Natuurwaarde

Beschermingscategorie

Tevens risico
voor (gaat om
natuurwaarden
waarvan het
risico overlapt)

Te nemen
maatregelen

N12.01

NNB

-

Voor afname van
oppervlakte NNN is
compensatie vereist

Aanbeveling: vanuit het aspect natuur is het aan te raden om bij de dijkversterking ruimtebeslag te beperken
ter hoogte van de bosstrook en watergang langs de bosstrook in het oosten van het gebied.
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6.6

Deelgebied 3.6

6.6.1

NNB

Figuur 24: Aanwezigheid NNB-gebieden en Beschermde soorten binnen deelgebied 3.6.

Binnen het deelgebied komen NNB-gebieden voor met de volgende beheertypen; N01.04 Zand- en
kalklandschap, N03.01 Beek en bron, N10.01 Nat schraalland, N12.01 Bloemdijk en N14.02 Hoog- en
laagveenbos. Tijdens het veldbezoek is vastgesteld dat de natuurbeheertypen in het NNB-gebieden voldoen
aan de criteria zoals beschreven in de Index Natuur en Landschap.
Effecten
Voor de natuurtypen Zand- en kalklandschap, Nat schraalland en Hoog- en laagveenbos geld dat de
dijkversterking niet leidt tot verlies van de gehele functionele eenheid. Het is wel nodig om voor het
ruimtebeslag te compenseren. Voor deze natuurtypen geldt een middelgroot risico. Voor natuurtype
Bloemdijk is er wel sprake van verlies van de hele functionele eenheid voor dit natuurtype geldt dan ook een
hoog risico.
Voor Beek en bron geldt dat de watergangen worden weer teruggebracht, zolang de „nieuwe‟ watergang
voldoet aan de eigenschappen van de huidige watergang (breedte, diepte, waterkwaliteit) gaat in de
permanente situatie geen NNB-gebied verloren. Het gebruik als gevolg van de dijkwerkzaamheden
verandert niet. Er is geen sprake van externe effecten zoals geluid en licht. Het risico is daarom laag.
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6.6.2

Beschermde soorten

Tabel 19 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden.
Tabel 19: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling
voor deelgebied 3.6. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven.

Soort(groep)

Flora

Vogels met
jaarrond
beschermd
nest

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
Drijvende
waterweegbree,
glad biggenkruid en
kleine wolfsmelk
(verspreidingsatlas)

Buizerd, sperwer
(NDFF) en havik
(SOVON)
Steenuil en kerkuil
(SOVON)
Boomvalk en ransuil
(SOVON)

Gierzwaluw

Huismus, steenuil
(SOVON), kerkuil
(NDFF)

Buizerd, sperwer
(NDFF) en havik
(SOVON)

Boomvalk en ransuil
(SOVON)

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Het nutriëntgehalte
van de bodem en
het water is door
omliggende
landbouw te hoog
om geschikt
leefgebied te bieden
voor de soorten.
Daarnaast groeien
deze soorten op
zandige kalkarme
dan wel venige
bodems, welke niet
aanwezig zijn
binnen het gebied.
Hoge bomen met
vertakkingen.

-

Geen: Geen
geschikt habitat
aanwezig

Bos aan westkant
gebied

Hoog: door kap van
de bosstrook kan
mogelijk essentieel
leefgebied verloren
gaan van vogels
met een jaarrond
beschermd nest.

Gebouw westkant
gebied

Geen: Geen
geschikte
nestlocaties

Gebouw westkant
gebied

Hoog: geen
bewoonde
bebouwing dus kan
mogelijk gesloopt
worden, waarbij
mogelijk
nestlocaties
verloren gaan
Hoog: door kap van
de bosstrook kan
mogelijk essentieel
leefgebied verloren
gaan van vogels
met een jaarrond
beschermd nest.

Hoge bomen waar
mogelijk holtes in
zitten.
Bomen waar
mogelijk kraaien
en/of eksternesten
in kunnen zitten met
voldoende
beschutting.
Bebouwing is te
laag voor geschikte
nestlocaties
gierzwaluwen
In de bebouwing
bevinden zich
mogelijk
nestplaatsen. In de
omgeving liggen
foerageergebieden.

Hoge bomen waar
met vertakkingen.
De bomen bieden
niet genoeg
beschutting voor de
sperwer.
Bomen waar
mogelijk kraaien
en/of eksternesten
in kunnen zitten met
voldoende
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gebied
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Soort(groep)

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
Gierzwaluw, kerkuil
(NDFF), steenuil en
huismus (SOVON)

Vogels
zonder
jaarrond
beschermd
nest

Vleermuizen

Grondgebon
den
zoogdieren

Groene specht

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

beschutting.
In de bebouwing
bevinden zich
mogelijk
nestplaatsen. In de
omgeving liggen
foerageergebieden.
Bos- en
struweelvogels

Kauw

Gebouwbewonende
soorten

Knobbelzwaan,
kuifeend en
meerkoet
Kievit

Watervogels zoals
de eend, meerkoet
en fuut.
Weidevogels

Watervleermuis,
laatvlieger, ruige
dwergvleermuis,
gewone
dwergvleermuis,
gewone
grootoorvleermuis,
meervleermuis en
rosse vleermuis.
(verspreidingsatlas)

Bos waar geschikte
verblijfsplaatsen en
foerageergebied
aanwezig is voor
vleermuizen

Haas, egel, konijn,
veldmuis
(verspreidingsatlas)
Reeën, bosmuis,
konijn, vos en wezel
(verspreidingsatlas)

Hermelijn
(verspreidingsatlas)

Bomenrij die
fungeert als
vliegroute en
foerageergebied
Lijnvormige
structuur die
fungeert als
vliegroute
In de bebouwing
bevinden zich
mogelijk
verblijfplaatsen In
de omgeving liggen
foerageergebieden.
Open graslanden
met geschikt
leefgebied
Het bos biedt
beschutting voor
algemeen
voorkomende
zoogdieren.
Het bos biedt
voldoende
beschutting en
foerageergebied
voor de hermelijn
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Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Bebouwing oostkant
gebied

Geen: want
bewoonde
bebouwing wordt
niet gesloopt.

Bomenrij, bosstrook
en ruigtes
Bomenrij en tuinen
oosten gebied.
Losstaande bomen
op weilanden
binnen plangebied.
Bebouwing bij de
sluis en in de
oostkant van het
gebied
Langs de
watergangen

Geen: bij zorgvuldig
uitvoering zijn
effecten grotendeels
te voorkomen

Aangrenzende
akkers
Bosstrook westkant
gebied

Bomenrij op dijk in
het westen van het
gebied en bomenrij
in de oostkant van
het gebied
Watergang en dijk

Geen: bewoonde
bebouwing wordt
niet gesloopt
Geen: bij zorgvuldig
uitvoering zijn
effecten grotendeels
te voorkomen
Hoog: door kap van
de bosstrook gaan
mogelijk
verblijfplaatsen en
essentieel
leefgebied verloren.
Hoog: door kap
bomen gaan
mogelijk essentieel
foerageergebied en
vliegroutes verloren
Geen: watergang en
dijk worden
teruggebracht

Gebouw westkant
gebied

Hoog: mogelijk
verblijfplaatsen
verloren

Dijk en
landbouwgrond

Geen: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten. Daarnaast
hebben de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.
Hoog: door kap van
de bosstrook kan
mogelijk essentieel
leefgebied verloren
gaan van

Bosstrook westkant
gebied
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Soort(groep)

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
Eekhoorn
(verspreidingsatlas)
Dwergspitsmuis,
egel, aardmuis,
bosmuis, konijn
(verspreidingsatlas)

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Hoge bomen met
voldoende voedsel
en verblijfplaatsen
Ruigte structuur met
beschutting en
foerageerplekken

Locatie

beschermde
zoogdiersoorten.
Ruigte en houtwal
westkant gebied

Hermelijn
(verspreidingsatlas)

Waterspitsmuis

Dwergspitsmuis
egel, wezel, konijn,
bosmuis
(verspreidingsatlas)

Reptielen

Amfibieën

10

In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen
vrijwel geen
10
reptielen voor.
Bruine kikker,
gewone pad, kleine

Geen: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten. Daarnaast
hebben de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.
Hoog: door kappen
ruigte gaan mogelijk
verblijfplaatsen van
de Hermelijn
verloren
Hoog: door dempen
gaan er mogelijk
verblijfplaatsen van
de waterspitsmuis
verloren.

Watergang met
helder water met
vegetatierijke
oevers met een
flauw talud vormt
geschikt leefgebied.
Beschutting in
schuurtjes, ruigtes
en tuin met
foerageergebied.

Watergang
noordkant van de
dijk in de westelijke
helft van het
plangebied

Geen sporen of
burchten
aangetroffen.
Daarnaast ligt het
gebied te ver
landinwaarts en is
omgeven door open
landbouwgebieden
met weinig geschikt
foerageergebied.
Niet relevant

-

Geen: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten. Daarnaast
hebben de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken
Hoog: door beslag
te leggen op de tuin
en de ruigtes
rondom de boerderij
gaan mogelijk
verblijfsplaatsen
verloren.
Geen

-

Geen

Watergang heeft
rijke oevervegetatie

Watergang ten
noorden van de dijk

Geen: Er geldt een
vrijstelling voor de

Tuin en boerderij in
oostkant gebied

Steenmarter en
hermelijn
(verspreidingsatlas)

Bever
(verspreidingsatlas)

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen).

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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Soort(groep)

Vissen

Insecten

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
watersalamander,
middelste groene
kikker
(verspreidingsatlas)

Grote
modderkruiper
(verspreidingsatlas)

In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen
vrijwel geen
beschermde
insecten voor.

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

en helder water en
is derhalve geschikt
als leefgebied voor
amfibieën
Watergang staat
onder invloed van
de omgelegen
landbouw en is
derhalve alleen
geschikt voor
algemeen
voorkomende
amfibieën
Watergang is
beschoeid met
weinig
oevervegetatie en is
derhalve alleen
geschikt voor
algemene
amfibiesoorten
De zuidelijke
watergang heeft
helder water met
vegetatierijke
oevers met een
flauw talud.
Potentieel
leefgebied.
Watergang met
weinig
onderwatervegetatie
en steile oevers met
beperkt ontwikkelde
vegetatie en is
hierdoor ongeschikt.
Watergang is breed
en diep en derhalve
geschikt als
overwinteringsgebied voor de
grote modderkruiper

Niet relevant

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

Locatie

Watergangen ten
zuiden, oosten en
westen van de dijk

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden
amfibiesoorten die
voorkomen in dit
deel van provincie
Noord-Brabant.
Daarnaast hebben
de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.

Brede watergang
die parallel op de
noordelijke
watergang staat

Watergang ten
noorden van de dijk

Laag: watergang
wordt
teruggebracht.
Uitgangspunt is dat
werkzaamheden
zorgvuldig worden
uitgevoerd.

Watergangen ten
zuiden, oosten en
westen van de dijk

Geen: Geen
geschikt habitat
aanwezig.

Brede watergang
die parallel op de
noordelijke
watergang staat

Laag: watergang
wordt
teruggebracht.
Daarnaast zijn er
voldoende uitwijk
mogelijkheden voor
de soort.
Uitgangspunt is dat
de werkzaamheden
zorgvuldig worden
uitgevoerd.
Geen

-
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6.6.3

Risico’s en maatregelen

Figuur 25 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de
kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of
naar buiten wordt versterkt.

Figuur 25: Risicokaart deelgebied 3.6. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor
Beschermde soorten.

Tabel 20 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen. Wanneer bij versterkingen
risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden
uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden
specifieke maatregelen bepaald. Bij permanent verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn
mogelijk naast mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist.
Tabel 20: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 3.6.

Risico

Ontstaat door

Natuurwaarde

Beschermingscategorie

Laag

Werkzaamheden
in het NNB

N03.01

Dempen
watergang die
parallel op de

Grote
modderkruiper

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

Te nemen
maatregelen

NNB

Tevens risico
voor (gaat om
natuurwaarden
waarvan het
risico overlapt)
-

Andere soort

-

Werk buiten de
gevoelige
perioden

Voor afname
van oppervlakte
NNN is
compensatie
vereist.
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Risico

Midden

Hoog

Ontstaat door

noordelijke
watergang staat
Werkzaamheden
in het NNB

Kap van
bosstroken

Kap bomenrij op
de dijk westkant
gebied
Kap bomen
oostkant gebied

Ruimtebeslag
bebouwing
westkant gebied
Kap/ verwijderen
ruigte en
houtwal
westkant gebied
Dempen
watergang
noordkant van
de dijk in de
westelijke helft
van het
plangebied
Ruimtebeslag op
tuin en boerderij
in oostkant
gebied
Werkzaamheden
in NNB

Natuurwaarde

Beschermingscategorie

Tevens risico
voor (gaat om
natuurwaarden
waarvan het
risico overlapt)

Te nemen
maatregelen

N01.04

NNB

-

Voor afname
van oppervlakte
NNN is
compensatie
vereist

Vogels met
jaarrond
beschermd
nest
Vleermuizen
Hermelijn,
eekhoorn
Vleermuizen

Vogelrichtlijn

Algemene
zoogdieren

Soortgericht
onderzoek
waaruit te
nemen
maatregelen
volgen

Vleermuizen
Vogels met
jaarrond
beschermde
nesten
Huismussen
Vleermuizen

Habitatrichtlijn
Vogelrichtlijn

Hermelijn

Andere soort

Waterspitsmuis

Andere soort

Grote
modderkruiper

Steenmarter
en hermelijn

Andere soort

Algemene
zoogdieren

N01.04,
N10.01 en
N14.02,
N14.03

NNB

-

Habitatrichtlijn
Andere soort
Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn

Voor afname
van oppervlakte
NNN is
compensatie
vereist

Aanbeveling: vanuit het aspect natuur is het aan te raden om een versterking zoveel mogelijk te
concentreren ten zuiden van de dijk.

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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7

DEELGEBIED 4

7.1

Deelgebied 4.1

7.1.1

NNB

Figuur 26: Aanwezigheid NNB-gebieden en Beschermde soorten binnen deelgebied 4.1.

Binnen het deelgebied komen NNB-gebieden voor met de volgende natuurbeheertypen; N10.02 Vochtig
hooiland, N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland en N13.01 Vochtig weidevogelgrasland. Tijdens het
veldbezoek is vastgesteld dat de natuurbeheertypen binnen het NNB-gebieden voldoen aan de criteria zoals
beschreven in de Index Natuur en Landschap.
Effecten
Ruimtebeslag op natuurtypen Vochtig weidevogelgrasland en Kruiden- en faunrijk grasland leidt niet tot het
verlies van de functionele eenheid van het natuurtype, het is wel nodig om voor het ruimtebeslag te
compenseren. Het risico voor deze natuurtypen is laag. Ruimtebeslag op natuurtype N10.02 Vochtig
hooiland leidt wel tot het permanente verlies van kenmerken en waarden van het natuurtype omdat er nog
maar een beperkt oppervlakte overblijft als het ruimtebeslag volledig in wordt genomen. Het risico voor
Vochtig hooiland is in dit gebied hoog.

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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7.1.2

Beschermde soorten

Tabel 21 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden.
Tabel 21: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling
voor deelgebied 4.1. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven.

Soort(groep)

Flora

Vogels met
jaarrond
beschermd
nest

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
Drijvende
waterweegbree,
glad biggenkruid en
kleine wolfsmelk
(verspreidingsatlas)

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Het nutriëntgehalte
van de bodem en
het water is door
omliggende
landbouw te hoog
om geschikt
leefgebied te bieden
voor de soorten.
Daarnaast groeien
deze soorten op
zandige kalkarme
dan wel venige
bodems, welke niet
aanwezig zijn
binnen het gebied.
Hoge bomen met
vertakkingen. De
bomen bieden
echter niet genoeg
beschutting voor de
sperwer
Bomen waar
mogelijk kraaien
en/of eksternesten
in kunnen zitten met
voldoende
beschutting.
Broeden niet in dit
deel van NoordBrabant.
Geschikte
bebouwing
aanwezig

-

Geen: Geen
geschikt habitat
aanwezig.

Langs de
rioolwaterzuiveringsi
nstallatie westkant
gebied en langs de
watergang in de
oostkant van het
gebied

Hoog: door kap van
bomen gaan
mogelijk geschikte
nestlocaties voor
vogels met jaarrond
beschermde nesten
verloren.

Grote gele
kwikstaart

Geschikte oevers
met boomwortels en
bij de duiker.

Oevers
watergangen
westkant gebied

Ooievaar

Geen geschikte
hoge bomen, daken
of kunstmatige
nesten waar de
ooievaar in kan
broeden.

Buizerd, havik en
sperwer

Boomvalk en ransuil

Roek en wespendief

Gierzwaluw,
huismus

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

Geen

Rioolwaterzuivering
sinstallatie westkant
gebied

Geen: er wordt
vanuit gegaan dat
de
rioolwaterzuivering
niet wordt gesloopt.
Hoog: door
werkzaamheden
rondom de oevers
en het dempen van
de watergang gaan
mogelijk
nestlocaties van de
grote gele
kwikstaart verloren.
Geen: geen
geschikte
nestlocaties
aanwezig
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Soort(groep)

Vogels
zonder
jaarrond
beschermd
nest

Vleermuizen

Grondgebon
den
zoogdieren

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
Steenuil (NDFF)
kerkuil (SOVON)

Groene specht

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

In de bebouwing zijn
mogelijk rustige
hoeken en nissen
aanwezig die een
geschikte
broedplaats bieden.
Bos- en
struweelvogels

De
rioolwaterzuiveringsi
nstallatie (rwzi)

Geen: Er wordt
vanuit gegaan dat
de rwzi blijft staan.

Bomen langs de
rioolwaterzuiveringsi
nstallatie, bomen en
ruigtes langs de
watergang in het
oosten van het
plangebied en
losstaande bomen
in weilanden
Mogelijk in rwzi.

Geen: bij zorgvuldig
uitvoering zijn
effecten grotendeels
te voorkomen.

Kauw

Gebouwbewonende
soorten

Knobbelzwaan,
kuifeend en
meerkoet
Kievit

Watervogels zoals
de eend, meerkoet
en fuut.
Weidevogels

Watervleermuis,
laatvlieger, ruige
dwergvleermuis,
gewone
dwergvleermuis,
gewone
grootoorvleermuis,
meervleermuis en
rosse vleermuis.
(verspreidingsatlas)

Lijnvormige
structuur die
fungeert als
vliegroute
Mogelijke
verblijfplaatsen in
bebouwing
aanwezig
Bomenrij die
fungeert als
vliegroute en
foerageergebied

Egel, haas,
huisspitsmuis, ree,
vos
Woelrat
(verspreidingsatlas)

Open graslanden
met geschikt
leefgebied
Het water in de
watergang is
schoon en stilstaand
en de oevers zijn
steil. Dit is geschikt
voor de woelrat.
Geen sporen of
burchten
aangetroffen.
Daarnaast ligt het
gebied te ver
landinwaarts en is
omgeven door open
landbouwgebieden
met weinig geschikt
foerageergebied.
Niet relevant

Bever
(verspreidingsatlas)

Reptielen

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

In dit deel van de
provincie Noord-

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

Langs de
watergangen
Aangrenzende
akkers
Watergang en dijk

Geen: Er wordt
vanuit gegaan dat
de rwzi blijft staan.
Geen: bij zorgvuldig
uitvoering zijn
effecten grotendeels
te voorkomen
Geen: watergang en
dijk worden
teruggebracht

Rwzi in het westen
van het gebied

Geen: bewoonde
bebouwing wordt
niet gesloopt

Bomenrij langs de
rwzi

Hoog: door kap
bomen gaan
mogelijk essentieel
foerageergebied en
vliegroutes verloren
Geen: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten. Daarnaast
hebben de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.

Dijk en
landbouwgrond
Watergang oostkant
gebied

-

Geen

-

Geen
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Soort(groep)

Amfibieën

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
Brabant komen
vrijwel geen
11
reptielen voor.
Alpenwatersalaman
der

Bruine kikker,
gewone pad, kleine
watersalamander
(NDFF), middelste
groene kikker
(verspreidingsatlas)

Vissen

Insecten

11

Grote
modderkruiper
(verspreidingsatlas)

In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Helderwater met
vegetatierijke
oevers biedt
geschikt leefgebied
voor de
alpenwatersalaman
der

Watergang ten
noorden van de dijk

Deze watergangen
staan sterk onder
invloed van het
omliggende
landbouwgebied en
hebben beperkt
ontwikkelde
oevervegetatie. Zijn
derhalve
ongeschikt.
Helder water met
vegetatierijke
oevers
Watergangen staan
sterk onder invloed
van omliggend
landbouwgebied.
Oevers met beperkt
ontwikkelde
vegetatie.
Helder water met
vegetatierijke
oevers.

Watergang ten
zuiden van de dijk
Watergang is het
oosten van het
gebied

Laag: watergang
wordt terug
gebracht en voor
deze soort is het
voldoende om
mitigerende
maatregelen te
treffen.
Geen: geen
geschikt leefgebied
aanwezig

Sloten die sterk
onder invloed staat
van omliggende
landbouwgebied
met beperkt
ontwikkelde
oevervegetatie
Beschoeid, breed
en mogelijk diep. Is
geschikt
overwinteringsgebied voor grote
modderkruiper
Niet relevant

Watergang ten
zuiden van de dijk

Watergang ten
noorden van de dijk
Watergang ten
zuiden van de dijk
Watergang is het
oosten van het
gebied

Watergang ten
noorden van de dijk

Geen: Geen
geschikt habitat
aanwezig. In het
geval dat er toch
een soort aanwezig
is in de watergang
zijn er voldoende
uitwijkmogelijkheden voor de
soort.
Laag: watergang
wordt teruggebracht
en voor deze soort
is het voldoende om
mitigerende
maatregelen te
treffen.
Geen: geen
geschikt leefgebied
aanwezig.

Watergang is het
oosten van het
gebied

Laag: watergang
wordt teruggebracht
en er zijn voldoende
uitwijkmogelijkheden.

-

Geen

Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen).
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Soort(groep)

7.1.3

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
vrijwel geen
beschermde
insecten voor

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Risico’s en maatregelen

Figuur 27 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de
kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of
naar buiten wordt versterkt.

Figuur 27: Risicokaart deelgebied 4.1. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor
Beschermde soorten.

Tabel 22 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen. Wanneer bij versterkingen
risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden
uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden
specifieke maatregelen bepaald. Bij permanent verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn
mogelijk naast mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist.
Tabel 22: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 4.1.

Risico

Ontstaat door

Natuurwaarde

Beschermingscategorie

Laag

Werkzaamheden
in watergangen

Alpenwatersalamander

Habitatrichtlijn

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

Tevens risico
voor (gaat om
natuurwaarden
waarvan het
risico overlapt)
-

Te nemen
maatregelen

Werk buiten de
gevoelige
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Risico

Midden

Hoog

Ontstaat door

Natuurwaarde

Beschermingscategorie

ten noorden van
dijk
Werkzaamheden
in het NNB

Grote
modderkruiper
N13.01 en
N12.02

Kap bomen
langs de rwzi

Oevers
watergangen
oostkant gebied
Werkzaamheden
in NNB

Te nemen
maatregelen

Andere soort

Tevens risico
voor (gaat om
natuurwaarden
waarvan het
risico overlapt)
-

NNB

-

Vogels met
jaarrond
beschermd nest
Vleermuizen
Grote gele
kwikstaart

Vogelrichtlijn

Algemene
zoogdieren

Voor afname van
oppervlakte NNN
is compensatie
vereist
Soortgericht
onderzoek
waaruit te
nemen
maatregelen
volgen

N10.02

NNB

Habitatrichtlijn
Vogelrichtlijn

Grote
modderkruiper
-

perioden

Voor afname van
oppervlakte NNN
is compensatie
vereist

Aanbeveling: vanuit het aspect natuur is het aan te raden om ruimtebeslag op het NNB-gebieden te
beperken en de dijkversterking aan de zuidkant van de dijk te concentreren.

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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7.2

Deelgebied 4.2

7.2.1

NNB

Figuur 28: Aanwezigheid NNB-gebieden en beschermde soorten binnen deelgebied 4.2.

Binnen of nabij deelgebied 4.2 liggen geen NNB-gebieden (zie Figuur 28), effecten zijn uitgesloten.

7.2.2

Beschermde soorten

Tabel 23 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden.
Tabel 23: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling
voor deelgebied 3.2. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven.

Soort(groep)

Flora

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
Drijvende
waterweegbree,
glad biggenkruid en
kleine wolfsmelk
(verspreidingsatlas)

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Het nutriëntgehalte
van de bodem en
het water is door
omliggende
landbouw te hoog
om geschikt
leefgebied te bieden
voor de soorten.
Daarnaast groeien
deze soorten op
zandige kalkarme
dan wel venige
bodems, welke niet

-

Geen: Geen
geschikt habitat
aanwezig

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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Soort(groep)

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)

Vogels met
jaarrond
beschermd
nest

Buizerd (NDFF),
havik, sperwer,
kerkuil, steenuil,
boomvalk en ransuil
(SOVON)

Vogels
zonder
jaarrond
beschermd
nest
Vleermuizen

Groene specht

Grondgebon
den
zoogdieren

Knobbelzwaan,
kuifeend en
meerkoet
Watervleermuis,
laatvlieger, ruige
dwergvleermuis,
gewone
dwergvleermuis,
gewone
grootoorvleermuis,
meervleermuis en
rosse vleermuis.
(verspreidingsatlas)
Haas, egel, konijn,
veldmuis
(verspreidingsatlas)
Reeën, bosmuis,
konijn, vos en wezel
(verspreidingsatlas)

Bever
(verspreidingsatlas)

Reptielen

Amfibieën

12

In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen
vrijwel geen
12
reptielen voor.
Bruine kikker,
gewone pad, kleine
watersalamander,
middelste groene
kikker

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

aanwezig zijn
binnen het gebied.
Bomen zijn te klein
en liggen te
geïsoleerd om
geschikte
nestlocaties te
bieden voor vogels
met jaarrond
beschermde nesten.
Bos- en
struweelvogels
Watervogels zoals
de eend, meerkoet
en fuut.
Lijnvormige
structuur die
fungeert als
vliegroute
Er zijn geen bomen
of bebouwing
aanwezig die
geschikt
verblijfplaatsen
bieden voor
vleermuizen
Open graslanden
met geschikt
leefgebied
Het bosje biedt
beschutting voor
algemeen
voorkomende
zoogdieren.
Geen sporen of
burchten
aangetroffen.
Daarnaast ligt het
gebied te ver
landinwaarts en is
omgeven door open
landbouwgebieden
met weinig geschikt
foerageergebied.
Niet relevant

Sloot die sterk
onder invloed van
omliggend
landbouwgebied
staat, zonder oever

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Geen: geen
geschikte
nestlocaties
aanwezig.

Bomen en
ruigtestrook
Langs de
watergangen

Geen: bij zorgvuldig
uitvoering zijn
effecten grotendeels
te voorkomen

Dijk

Geen: watergang en
dijk worden
teruggebracht

-

Geen: geen
geschikt leefgebied
aanwezig

Dijk en
landbouwgrond

-

Geen: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten. Daarnaast
hebben de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.
Geen

-

Geen

Watergang ten
noorden van de dijk

Geen: Er geldt een
vrijstelling voor de
amfibiesoorten die
voorkomen in dit
deel van provincie

Bosje oostkant
gebied

Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen).
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Soort(groep)

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
(verspreidingsatlas)

Vissen

Grote
modderkruiper
(verspreidingsatlas)

Insecten

In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen
vrijwel geen
beschermde
insecten voor.

7.2.3

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

en watervegetatie.
Ongeschikt voor
amfibieën.
Algemene soorten
kunnen sporadisch
voorkomen.
Sloot die sterk
onder invloed van
omliggend
landbouwgebied
staat.
Niet relevant

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden
Noord-Brabant.
Daarnaast is er
geen optimaal
leefgebied
aanwezig.

Watergang ten
noorden van de dijk

Geen: geen
geschikt leefgebied
aanwezig

-

Geen

Risico’s en maatregelen

Figuur 29 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de
kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of
naar buiten wordt versterkt.

Figuur 29: Risicokaart deelgebied 4.2. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor
Beschermde soorten.

Zolang er wordt gewerkt volgens de zorgplicht en buiten het vogelbroedseizoen zijn er binnen deelgebied
4.2 geen risico‟s voor natuur aanwezig.
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7.3

Deelgebied 4.3

7.3.1

NNB

Figuur 30: Aanwezigheid NNB-gebieden en Beschermde soorten binnen deelgebied 4.3.

Binnen het onderzoeksgebied ligt NNB-gebied met natuurbeheertype N03.01 Beek en bron. Tijdens het
veldbezoek is vastgesteld dat het natuurbeheertype in het NNB-gebied voldoet aan de criteria zoals
beschreven in de Index Natuur en Landschap.
Effecten
Voor N03.01 Beek en bron wordt ervan uit gegaan dat watergangen weer teruggebracht worden. Zolang de
„nieuwe‟ watergang voldoet aan de eigenschappen van de huidige watergang (denk aan breedte, diepte,
waterkwaliteit) dan gaat in de permanente situatie geen NNB-gebied verloren.
Alleen voor de Mark kan er niet zomaar worden uitgegaan dat de watergang weer verbreed wordt, omdat
daar geen ruimte voor is op de locatie. Voor het ruimtebeslag zal ergens anders gecompenseerd moeten
worden. Dit levert een middengroot risico op.
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7.3.2

Beschermde soorten

Tabel 24 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden.
Tabel 24: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling
voor deelgebied 4.3. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven.

Soort(groep)

Flora

Vogels met
jaarrond
beschermd
nest

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
Drijvende
waterweegbree,
glad biggenkruid en
kleine wolfsmelk
(verspreidingsatlas)

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Het nutriëntgehalte
van de bodem en
het water is door
omliggende
landbouw te hoog
om geschikt
leefgebied te bieden
voor de soorten.
Daarnaast groeien
deze soorten op
zandige kalkarme
dan wel venige
bodems, welke niet
aanwezig zijn
binnen het gebied.
Geschikte locaties
voor vogels met een
jaarrond beschermd
nest zoals, de
buizerd en sperwer
kunnen broeden.
Bomen waar
mogelijk kraaien
en/of eksternesten
in kunnen zitten met
voldoende
beschutting.
Hoge bomen met
vertakkingen en
genoeg beschutting
Broedt in
uitgestrekte bossen,
niet hier aanwezig.
Geschikte
bebouwing
aanwezig

-

Geen: Geen
geschikt habitat
aanwezig

Bomen in het
westen van
onderzoeksgebied
(Laakdijk, Kleine
Schans, haven,
Haagse Beemden)

Hoog: door kap van
de bomen kan
mogelijk essentieel
leefgebied verloren
gaan van vogels
met een jaarrond
beschermd nest.

Ooievaar

Geschikte hoge
bomen aanwezig,
maar kans dat soort
hier broedt is klein.

Bomen langs de
Kleine Schans

Groene specht

Bos- en
struweelvogels

Bosstrook,
bomenrijen, ruigtes
en tuinen

Kauw

Gebouwbewonende

Aangrenzende

Buizerd (NDFF) en
havik (SOVON)

Ransuil (NDFF) en
boomvalk (SOVON)

Sperwer

Wespendief

Gierzwaluw,
huismus (NDFF),
kerkuil en steenuil
(SOVON)

Vogels
zonder
jaarrond
beschermd
nest

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

Bomen langs de
kleine schans
-

Geen

Woonhuizen
verspreid over het
hele gebied

Geen: Er wordt
vanuit gegaan dat
de bewoonde
bebouwing niet
wordt gesloopt.
Laag: door kap van
de bosstrook kan
mogelijk essentieel
leefgebied verloren
gaan van vogels
met een jaarrond
beschermd nest.
Geen: bij zorgvuldig
uitvoering zijn
effecten grotendeels
te voorkomen
Geen: bewoonde
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Soort(groep)

Vleermuizen

Grondgebon
den
zoogdieren

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

soorten

bebouwing

Knobbelzwaan,
kuifeend en
meerkoet
Kievit

Watervogels zoals
de eend, meerkoet
en fuut.
Weidevogels

Langs de
watergangen

bebouwing wordt
niet gesloopt
Geen: bij zorgvuldig
uitvoering zijn
effecten grotendeels
te voorkomen

Blauwe reiger,
bosrietzanger,
kleine karekiet

Moerasvogels

Watervleermuis,
laatvlieger, ruige
dwergvleermuis,
gewone
dwergvleermuis,
gewone
grootoorvleermuis,
meervleermuis en
rosse vleermuis.
(verspreidingsatlas)

Lijnvormige
structuur die
fungeert als
vliegroute
Mogelijke
verblijfplaatsen in
bebouwing
aanwezig
Bomenrij die
fungeert als
vliegroute en
foerageergebied
Bos waar geschikte
verblijfsplaatsen en
foerageergebied
aanwezig is voor
vleermuizen.
Binnen het hele
plangebied is
geschikt leefgebied
aanwezig voor de
egel en
huisspitsmuis.

Egel, huisspitsmuis

Reeën, bosmuis,
konijn, vos en wezel
(verspreidingsatlas)

Het bos biedt
beschutting voor
algemeen
voorkomende
zoogdieren.

Hermelijn
(verspreidingsatlas)

Het bos biedt
voldoende
beschutting en
foerageergebied
voor de hermelijn
Hoge bomen met
voldoende voedsel
en verblijfplaatsen
Open graslanden
met geschikt
leefgebied
Beschutting,

Eekhoorn
(verspreidingsatlas)
Haas, egel, konijn,
veldmuis
(verspreidingsatlas)
Egel, konijn, wezel,

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

Aangrenzende
landbouwgrond
Langs de Mark en
langs de
watergangen tussen
de Laakdijk en de
Schans
Watergang en dijk

Geen: watergang en
dijk worden
teruggebracht

Bebouwing
verspreid over het
hele plangebied

Geen: bewoonde
bebouwing wordt
niet gesloopt.

Bomenrij langs de
Mark, haven en
woonwijk.

Hoog: door kap
bomen en bosstrook
gaan mogelijk
verblijfplaatsen en
essentieel
leefgebied verloren

Bosstrook langs de
Kleine Schans

Hele plangebied

Bosstrook langs de
Kleine Schans

Dijk en
landbouwgrond
Tuinen,

Geen: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten. Daarnaast
hebben de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.
Laag: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten, echter door
kap van het bos
gaat er een
substantieel deel
van het habitat
verloren
Hoog: door kap van
de bosstrook kan
mogelijk essentieel
leefgebied verloren
gaan van
beschermde
zoogdiersoorten.
Geen: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten. Daarnaast
hebben de soorten
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Soort(groep)

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
aardmuis, veldmuis
(verspreidingsatlas)

Bunzing en woelrat
(verspreidingsatlas)

Reptielen

Amfibieën

Vissen

13

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

foerageerplekken en
verblijfsplaatsen in
tuinen en
groenstruiken.
Rijk begroeide
oevers met
beschoeiing

groenstroken
verspreid over het
hele gebied.

voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.

Oevers langs de
watergangen tussen
de Laakdijk en de
Schans.
Watergang langs de
Schans.

Waterspitsmuis
(verspreidingsatlas)

Watergang met
helder water met
vegetatierijke
oevers met een
flauw talud vormt
potentieel
leefgebied.

Dwergspitsmuis
egel, wezel, konijn,
bosmuis
(verspreidingsatlas)
Bunzing en woelrat
(verspreidingsatlas)

Beschutting in
schuurtjes, ruigtes
en tuinen.

Bever
(verspreidingsatlas)

Geen sporen of
burchten
aangetroffen.
Daarnaast is
omgeven door
stedelijk gebied met
weinig geschikt
foerageergebied.
Niet relevant

-

Hoog: door
werkzaamheden
aan de watergang
kan mogelijk
essentieel
leefgebied voor de
waterspitsmuis
verdwijnen.
Geen: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten. Daarnaast
hebben de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken
Geen

-

Geen

Watergangen met
helder water en
oevervegetatie,
geschikt voor
algemene
amfibiesoorten

De watergangen
(niet de Mark en
haven)
De Mark

Beschoeid, diep,
geen oever of
onderwatervegetatie
De watergangen zijn
geschikt leefgebied

De haven

Geen: Er geldt een
vrijstelling voor de
amfibiesoorten die
voorkomen in dit
deel van provincie
Noord-Brabant.
Daarnaast hebben
de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.
Geen: geen
geschikt leefgebied
aanwezig
Laag: Door
mitigerende

In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen
vrijwel geen
13
reptielen voor.
Bruine kikker,
gewone pad
(NDFF), kleine
watersalamander en
middelste groene
kikker
(verspreidingsatlas)

Grote
modderkruiper

Rijk begroeide
oevers met
beschoeiing

Oevers en
groenstroken langs
de jachthaven en
oevers langs de
Mark

De watergangen
(niet de Mark en de

Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen).
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Soort(groep)

Insecten

7.3.3

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
(verspreidingsatlas)

In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen
vrijwel geen
beschermde
insecten voor.

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

voor de grote
modderkruiper.

haven)

Watergangen zijn te
diep en
snelstromend,
zonder onderwaterof oevervegetatie.
Deze zijn niet
geschikt als
leefgebied.
Niet relevant

Rivier de Mark en
de haven

maatregelen toe te
passen en het terug
te brengen van de
watergangen zijn
blijvende effecten
op de soort te
voorkomen.
Geen: geen
geschikt leefgebied
aanwezig.

-

Geen

Risico’s en maatregelen

Figuur 31 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de
kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of
naar buiten wordt versterkt.

Figuur 31: Risicokaart deelgebied 4.3. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor
Beschermde soorten.

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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Tabel 25 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen. Wanneer bij versterkingen
risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden
uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden
specifieke maatregelen bepaald. Bij permanent verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn
mogelijk naast mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist.
Tabel 25: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 4.3.

Risico

Ontstaat door

Natuurwaarde

Beschermingscategorie

Laag

Werkzaamheden in het
NNB

N03.01

Ruimtebeslag op alle
watergangen binnen het
plangebied behalve de
haven en de mark
Kap bomen in het
onderzoeksgebied
(Laakdijk, kleine
Schans, haven, Haagse
Beemden)
Bos langs de kleine
Schans

Hoog

Bomenrij langs de Mark,
haven en woonwijk
Watergang langs de
kleine Schans

Te nemen
maatregelen

NNB

Tevens risico
voor (gaat om
natuurwaarden
waarvan het
risico overlapt)
-

Grote
modderkuiper

Andere soort

-

Werk buiten
gevoelige
perioden

Vogels met
jaarrond
beschermd nest

Vogelrichtlijn

Algemene
zoogdieren

Vogels met
jaarrond
beschermd nest
Vleermuizen
Hermelijn en
eekhoorn
Vleermuizen

Vogelrichtlijn

Soortgericht
onderzoek
waaruit te
nemen
maatregelen
volgen

Waterspitsmuis

Andere soort

Voor afname
van
oppervlakte
NNB is
compensatie
vereist

Habitatrichtlijn
Andere soort
Habitatrichtlijn
Grote
watersalamander

Aanbeveling: vanuit het aspect natuur zijn tijdens de dijkversterking aan beide kanten van e dijk risico‟s voor
natuur aanwezig. Probeer vooral om ruimtebeslag te beperken in het bos langs de kleine Schans.
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7.4

Deelgebied 4.4

7.4.1

NNB

Figuur 32: Aanwezigheid NNB-gebieden en beschermde soorten binnen deelgebied 4.4.

Binnen het onderzoeksgebied ligt NNB-gebied met natuurbeheertype N03.01 Beek en bron. Tijdens het
veldbezoek is vastgesteld dat dit NNB-gebied voldoet aan de criteria zoals beschreven in de Index Natuur en
Landschap.
Effecten
Er kan niet zomaar worden uitgegaan dat de watergang weer verbreed wordt, omdat daar geen ruimte voor
is op de locatie. Voor het ruimtebeslag zal ergens anders gecompenseerd moeten worden. Dit levert een
middengroot risico op.

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

90 van 115

VERBETERING REGIONALE KERINGEN BRABANTSE DELTA

7.4.2

Beschermde soorten

Tabel 26 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden.
Tabel 26: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling
voor deelgebied 4.4. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven.

Soort(groep)

Flora

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
Drijvende
waterweegbree,
glad biggenkruid en
kleine wolfsmelk
(verspreidingsatlas)

Vogels met
jaarrond
beschermd
nest

Buizerd, havik en
sperwer
(SOVON)
Boomvalk en ransuil
(SOVON)

Vogels
zonder
jaarrond
beschermd
nest

Groene specht

Vleermuizen

Grondgebon
den

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Het nutriëntgehalte
van de bodem en
het water is door
omliggende
landbouw te hoog
om geschikt
leefgebied te bieden
voor de soorten.
Daarnaast groeien
deze soorten op
zandige kalkarme
dan wel venige
bodems, welke niet
aanwezig zijn
binnen het gebied.
Hoge bomen met
vertakkingen.

-

Geen: Geen
geschikt habitat
aanwezig

Zuidoostelijk deel
van het
onderzoeksgebied.
Tussen de
bebouwing en de
Mark

Hoog: door kap van
de bomen kan
mogelijk essentieel
leefgebied verloren
gaan van vogels
met een jaarrond
beschermd nest.

Bomen, ruigtes en
tuinen

Geen: bij zorgvuldig
uitvoering zijn
effecten grotendeels
te voorkomen.
Geen: bewoonde
bebouwing wordt
niet gesloopt.
Geen: bij zorgvuldig
uitvoering zijn
effecten grotendeels
te voorkomen.

Bomen waar
mogelijk kraaien
en/of eksternesten
in zitten met
voldoende
beschutting.
Bos- en
struweelvogels

Kauw

Gebouw
bewonende soorten

Aangrenzende
bebouwing

Knobbelzwaan,
kuifeend en
meerkoet
Blauwe reiger,
bosrietzanger,
kleine karekiet
Watervleermuis,
laatvlieger, ruige
dwergvleermuis,
gewone
dwergvleermuis,
gewone
grootoorvleermuis,
meervleermuis en
rosse vleermuis.
(verspreidingsatlas)

Watervogels zoals
de eend, meerkoet
en fuut.
Moerasvogels

Langs de
watergangen

Bomen met
geschikte
verblijfplaatsen.

Zuidoostelijk deel
van het
onderzoeksgebied.

Lijnvormige
structuur die
fungeert als
vliegroute.
Bomen en ruigte
met beschutting

Watergang en dijk.

Reeën, bosmuis,
konijn, vos en wezel

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

Moerassige oevers
langs de Mark

Oeverzone aan de
noordwestkant van

Hoog: Door kap
bomen gaan
mogelijk
verblijfplaatsen en
leefgebied voor
vleermuizen
verloren.
Geen: watergang en
dijk worden
teruggebracht.
Geen: Er geldt een
vrijstelling voor deze
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Soort(groep)

zoogdieren

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
(verspreidingsatlas)

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

voor algemeen
voorkomende
zoogdieren.

het
onderzoeksgebied.

Hermelijn
(verspreidingsatlas)

Bomen en ruigte
met voldoende
beschutting en
foerageergebied
voor de hermelijn

Dwergspitsmuis
egel, wezel, konijn,
bosmuis
(verspreidingsatlas)

Beschutting in
schuurtjes, ruigtes
en tuin met
foerageergebied.

Noordwestelijk deel
onderzoeksgebied:
dijk grenst aan
tuinen van
woonwijk.

Rijk begroeide
oevers met
beschoeiing
Open graslanden
met geschikt
leefgebied

Oevers langs de
Mark in de westkant
van het gebied
Dijk

Geen sporen of
burchten
aangetroffen.
Daarnaast is er
weinig geschikt
foerageergebied.
Niet relevant

-

soorten. Daarnaast
hebben de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.
Hoog: door kap van
de bosstrook kan
mogelijk essentieel
leefgebied verloren
gaan van
beschermde
zoogdiersoorten.
Geen: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten. Daarnaast
hebben de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.
Hoog: door beslag
te leggen op de
tuinen gaan
mogelijk
verblijfsplaatsen
verloren.
Geen: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten. Daarnaast
hebben de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.
Geen

-

Geen

De oevers langs de
dijk hebben een
flauw talud en een
rijke oevervegetatie.
Deze oevers zijn
geschikt voor
algemene amfibieën
zoals de gewone

De Mark

Geen: Er geldt een
vrijstelling voor de
amfibiesoorten die
voorkomen in dit
deel van provincie
Noord-Brabant.
Daarnaast hebben
de soorten

Hermelijn
(verspreidingsatlas)

Bunzing en woelrat
(verspreidingsatlas)
Haas, egel, konijn,
veldmuis
(verspreidingsatlas)

Bever
(verspreidingsatlas)

Reptielen

Amfibieën

14

In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen
vrijwel geen
14
reptielen voor.
Bruine kikker,
gewone pad, kleine
watersalamander,
middelste groene
kikker
(verspreidingsatlas)

Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen).
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Soort(groep)

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

pad, bruine kikker
en bastaardkikker.

Vissen

Insecten

7.4.3

Grote
modderkruiper
(verspreidingsatlas)
Insecten

De rivier is te
snelstromend en
diep.
In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen
vrijwel geen
beschermde
insecten voor

De Mark

-

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken
Geen: geen
geschikt leefgebied
aanwezig
Geen

Risico’s en maatregelen

Figuur 33 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de
kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of
naar buiten wordt versterkt.

Figuur 33: Risicokaart deelgebied 4.4. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor
Beschermde soorten.

Tabel 27 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen. Wanneer bij versterkingen
risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden
Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018
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uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden
specifieke maatregelen bepaald. Bij permanent verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn
mogelijk naast mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist.
Tabel 27: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 4.4

Risico

Ontstaat door

Natuurwaarde

Beschermingscategorie

Laag

Werkzaamheden in het
NNB

N03.01

NNB

Hoog

Kap bomen in het
zuidoostelijke deel van
het onderzoeksgebied

Vogels met
jaarrond
beschermd nest
Vleermuizen
Hermelijn
Hermelijn

Vogelrichtlijn

Ruimtebeslag op
schuurtjes, ruigtes en
tuinen

Habitatrichtlijn
Andere soort
Andere soort

Tevens risico
voor (gaat om
natuurwaarden
waarvan het
risico overlapt)
-

Te nemen
maatregelen

Algemene
zoogdieren

Soortgericht
onderzoek
waaruit te
nemen
maatregelen
volgen

Voor afname
van
oppervlakte
NNB is
compensatie
vereist

Aanbeveling: vanuit het aspect natuur zijn er tijdens de dijkversterking aan beide kanten van de dijk risico‟s
voor natuur aanwezig. Er wordt met name aangeraden om ruimtebeslag bij de bomen in het oosten van het
plangebied te beperken.
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7.5

Deelgebied 4.5

7.5.1

NNB

Aanwezigheid

Figuur 34: Aanwezigheid NNB-gebieden en Beschermde soorten binnen deelgebied 4.5.

Het dijktraject ligt ingeklemd tussen NNB-gebieden. De aanwezige natuurbeheertypen zijn N03.01 Beek en
bron, N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland en N14.03 Haagbeuken en -essenbos. Tijdens het veldbezoek
is vastgesteld dat dit NNB-gebied voldoet aan de criteria zoals beschreven in de Index Natuur en
Landschap.
In één van de alternatieven voor dit gebied is er sprake van een alternatief tracé van de waterkering, waarbij
niet de kering direct langs de Mark versterkt wordt, maar er een nieuwe kering is westwaartse richting wordt
aangelegd, die aansluit op een bestaande kering bij de Vierde Bergboezem. Zie de groene stippellijn in
Figuur 35. Dit tracé loopt door het gebied dat is aangeduid met code N12.02
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Figuur 35: Potentieel alternatief tracé waterkering.

Risico’s
Elke uitbreiding van de dijk leidt tot ruimtebeslag op het NNB. Ruimtebeslag op Kruiden- en faunarijk
grasland en Haagbeuken en -essenbos resulteert niet in het verlies van de gehele functionele eenheid, het is
wel nodig om voor het ruimtebeslag te compenseren. Dit risico is als middelgroot.
Er kan niet zomaar worden uitgegaan dat de watergang weer verbreed wordt, omdat daar geen ruimte voor
is op de locatie. Voor het ruimtebeslag zal ergens anders gecompenseerd moeten worden. Dit levert een
middengroot risico op.
Het alternatief met de dijkverlegging loopt dwars door een (nog niet volledig ingericht) NNB gebied wat valt
onder N12.02 kruiden- en faunarijkgrasland. Dat is niet een erg gevoelig natuur type voor verstoringen. De
dijk brengt een scheiding aan in het hele NNB-gebied, echter op een locatie waar in de huidige situatie door
watergangen ook al een scheiding is. De versterking/verlegging zorgt nauwelijks voor extra versnippering.
Omdat er toch permanent NNB-gebied verloren gaat is er een midden risico.
NDFF waarnemingen geven aan dat er verschillende roofvogels met een jaarrond beschermd nest in dit
gebied voorkomen (buizerd, havik en boomvalk). De westelijke bomen kunnen mogelijk geschikt zijn voor
roofvogelnesten en dan geldt er voor de kap van die bomen een hoog risico. Ruigte rond deze bomen kan
geschikt leefgebied zijn voor beschermde zoogdiersoorten zoals de hermelijn.
Aanpassingen aan de watergangen geven een laag risico voor soorten als de grote modderkruiper.
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7.5.2

Beschermde soorten

Tabel 28 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden.
Tabel 28: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling
voor deelgebied 4.5. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven

Soort(groep)

Flora

Vogels met
jaarrond
beschermd
nest

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
Drijvende
waterweegbree,
glad biggenkruid en
kleine wolfsmelk
(verspreidingsatlas)

Buizerd, havik en
sperwer
Boomvalk en ransuil
(SOVON)

Ooievaar

Vogels
zonder
jaarrond
beschermd
nest

Vleermuizen

Groene specht
Knobbelzwaan,
kuifeend en
meerkoet
Kievit
Blauwe reiger,
bosrietzanger,
kleine karekiet
Watervleermuis,
laatvlieger, ruige
dwergvleermuis,
gewone
dwergvleermuis,
gewone
grootoorvleermuis,
meervleermuis en
rosse vleermuis.
(verspreidingsatlas)

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Het nutriëntgehalte
van de bodem en
het water is door
omliggende
landbouw te hoog
om geschikt
leefgebied te bieden
voor de soorten.
Daarnaast groeien
deze soorten op
zandige kalkarme
dan wel venige
bodems, welke niet
aanwezig zijn
binnen het gebied.
Hoge bomen met
vertakkingen.

-

Geen: Geen
geschikt habitat
aanwezig

Stuk bos aan de
westkant van de
dijk.

Hoog: door kap van
de bosstrook kan
mogelijk essentieel
leefgebied verloren
gaan van vogels
met een jaarrond
beschermd nest.

-

Geen: geen
geschikte
nestlocaties
aanwezig

Bosstrook

Geen: bij zorgvuldig
uitvoering zijn
effecten grotendeels
te voorkomen

Bomen waar
mogelijk kraaien
en/of eksternesten
in kunnen zitten met
voldoende
beschutting.
Er zijn binnen het
onderzoeksgebied
geen geschikte
nestlocaties
aanwezig voor de
ooievaar.
Bos- en
struweelvogels
Watervogels zoals
de eend, meerkoet
en fuut.
Weidevogels
Moerasvogels

Langs de
watergangen
Aangrenzende
landbouwgrond
Moerassige oevers
langs de Mark

Bos waar geschikte
verblijfsplaatsen en
foerageergebied
aanwezig is voor
vleermuizen

Bosstrook westkant
gebied

Lijnvormige
structuur die
fungeert als
vliegroute

Watergang en dijk

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

Hoog: door kap van
de bosstrook gaan
mogelijk
verblijfplaatsen en
essentieel
leefgebied verloren .
Geen: watergang en
dijk worden
teruggebracht.
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Soort(groep)

Grondgebon
den
zoogdieren

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)
Reeën, bosmuis,
konijn, vos en wezel
(verspreidingsatlas)

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

Locatie

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden

Het bos biedt
beschutting voor
algemeen
voorkomende
zoogdieren.

Bosstrook westkant
gebied

Hermelijn
(verspreidingsatlas)

Het bos biedt
voldoende
beschutting en
foerageergebied
voor de hermelijn
Hoge bomen met
voldoende voedsel
en verblijfplaatsen
Open graslanden
met geschikt
leefgebied

Laag: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten, door kap
van het bos gaat
echter een
substantieel deel
van het habitat
verloren.
Hoog: door kap van
de bosstrook kan
mogelijk essentieel
leefgebied verloren
gaan van
beschermde
zoogdiersoorten.

Dijk en
landbouwgrond

Eekhoorn
(verspreidingsatlas)
Haas, egel, konijn,
veldmuis
(verspreidingsatlas)

Bever
(verspreidingsatlas)

Reptielen

Amfibieën

Vissen

15

In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen
vrijwel geen
15
reptielen voor.
Bruine kikker,
gewone pad, kleine
watersalamander,
middelste groene
kikker
(verspreidingsatlas)

Grote
modderkruiper
(verspreidingsatlas)

Geen sporen of
burchten
aangetroffen.
Daarnaast is er
weinig geschikt
foerageergebied
aanwezig.
Niet relevant

-

Geen: Er geldt een
vrijstelling voor deze
soorten. Daarnaast
hebben de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.
Geen

-

Geen

Helder water en
vegetatierijke
oevers. Hier is
geschikt leefgebied
aanwezig voor
algemene
amfibiesoorten.
Vegetatierijke
oevers,
snelstromend diep
water. Alleen
geschikt voor
algemene
amfibiesoorten
watergang heeft
helder water met
vegetatierijke
oevers met een

Watergang langs
westkant dijk

Geen: Er geldt een
vrijstelling voor de
amfibiesoorten die
voorkomen in dit
deel van provincie
Noord-Brabant.
Daarnaast hebben
de soorten
voldoende
leefgebied in de
omgeving om naar
uit te wijken.

De Mark

Watergang langs
westkant dijk

Laag: watergang
wordt
teruggebracht.
Daarnaast is het

Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen).
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Soort(groep)

Insecten

7.5.3

Bureaustudie
(NDFF tenzij
anders
aangegeven)

In dit deel van de
provincie NoordBrabant komen
vrijwel geen
beschermde
insecten voor

Habitatgeschiktheid (veldbezoek)

flauw talud. Dit is
aantrekkelijk voor
beschermde
vissoorten als grote
modderkruiper.
De Mark is te diep
en snelstromend
voor de grote
modderkruiper.
Niet relevant

Locatie

De Mark

-

Risico bij
ruimtebeslag of
werkzaamheden
treffen van
mitigerende
maatregelen voor
deze soort
voldoende
Geen: geen
geschikt leefgebied
aanwezig
Geen

Risico’s en maatregelen

Figuur 35 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de
kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of
naar buiten wordt versterkt.

Figuur 36: Risicokaart deelgebied 4.5. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor
Beschermde soorten.
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Bij de niet in de figuur weergegeven optie van een alternatief tracé voor de dijk, zijn er verschillende risico‟s
die als „middelhoog‟ worden aangemerkt.
Tabel 29 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen. Wanneer bij versterkingen
risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden
uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden
specifieke maatregelen bepaald. Bij permanent verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn
mogelijk naast mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist.
Tabel 29: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 4.5.

Risico

Ontstaat door

Natuurwaarde

Beschermingscategorie

Laag

Dempen watergang
langs de westkant
van de dijk

Grote
modderkruiper

Midden

Werkzaamheden in
het NNB

Hoog

Kap bos aan de
westkant van de dijk

Werkzaamheden in
het NNB

Te nemen
maatregelen

Andere soort

Tevens risico
voor (gaat om
natuurwaarden
waarvan het
risico overlapt)
-

N12.02 en
N14.03

NNB

-

Voor afname van
oppervlakte NNB
is compensatie
vereist

Vogels met
jaarrond
beschermd nest
Vleermuizen
Hermelijn en
eekhoorn
N03.01

Vogelrichtlijn

Algemene
zoogdieren

Soortgericht
onderzoek
waaruit te nemen
maatregelen
volgen

-

Voor afname van
oppervlakte NNB
is compensatie
vereist

Habitatrichtlijn
Andere soort
NNB

Werk buiten de
gevoelige
perioden

Aanbeveling: vanuit het aspect natuur zijn er tijdens de dijkversterking aan beide kanten van de dijk risico‟s
voor natuur aanwezig. Beperk met name ruimtebeslag in het bos aan de westkant van de dijk.
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8

CONCLUSIE

8.1

Per beschermingsregime

8.1.1

Natura 2000

Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied ligt op minimaal 5 km afstand van het plangebied, daarmee zijn alle
directe effecten ten gevolge van de dijkversterking binnen het plangebied uitgesloten. Alleen de uitstoot van
stikstof tijdens de werkzaamheden heeft mogelijk een effect. Uit een Aerius-berekening (zie Bijlage B) blijkt
echter dat effecten van stikstofdepositie zijn uitgesloten. De risico van de dijkversterking ten aanzien van
nabijgelegen Natura 2000-gebieden is uitgesloten.

8.1.2

NNB

Binnen de deelgebieden liggen NNB-gebieden waar de dijkversterking mogelijk leidt tot ruimtebeslag.
Wanneer er ruimtebeslag plaatsvindt op NNB-gebieden moet er gecompenseerd worden.
Voor NNB-gebieden van het natuurbeheertype N03.01 Beek en bron betreft in vrijwel alle deelgebieden een
watergang die wordt teruggebracht na de uitgevoerde werkzaamheden. Voor dit natuurtype is derhalve
meestal een laag risico ingeschat. In een aantal gevallen wordt er op slechts een deel van het NNB-gebied
ruimtebeslag gelegd. Dit betekent dat niet de hele functionele eenheid van het NNB-gebied verloren gaat.
Voor deze gevallen geldt een midden risico. Tenslotte zijn er een aantal NNB-gebieden waarbij dusdanig
veel ruimtebeslag wordt gelegd op het NNB-gebied dat mogelijk de gehele functionele eenheid wordt
aangetast en er een permanente wijziging in de waarden en kernmerken van het NNB-gebied optreedt. Voor
deze gebieden geldt een hoog risico.

8.1.3

Soorten

Met behulp van uitvoerig bureauonderzoek en een globale veldinventarisatie is per deelgebied het risico in
kaart gebracht voor soorten die vallen onder de Wet natuurbescherming. Hieronder is kort samengevat waar
de belangrijkste risico‟s liggen voor de verschillende soortgroepen.
Tabel 30: Samenvatting risico per soortgroep.

Soortgroep
Flora
Vogels met jaarrond beschermde nesten

Vogels zonder jaarrond beschermd nest

Vleermuizen

Grondgebonden zoogdieren

Reptielen
Amfibieën

Vissen

Insecten

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

Risico
Geen risico
Kap bomen en bos
Ruimtebeslag tuinen en erven
Sloop bebouwing
Kunnen overal voorkomen maar door het nemen
van maatregelen zijn er vrijwel geen risico‟s voor
deze soortgroep.
Kap bomenrijen
Kap bos
Sloop gebouwen (alleen in deelgebied 3.6)
Aantasten vegetatierijke oevers met flauw talud
Kap bos, houtwallen, en ruigtes.
Ruimtebeslag tuinen en erven.
Geen risico
Kunnen overal voorkomen maar door het nemen
van maatregelen zijn er vrijwel geen risico‟s voor
deze soortgroep.
Ruimtebeslag op geïsoleerde watergangen en
brede watergangen met een overwinteringsfunctie
voor grote modderkruiper.
Geen risico
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8.2

Per deelgebied

2.2
2.1

4.2
3.3

3.2
3.1

4.3

3.4

4.4
3.5

4.1

3.6

4.5

Figuur 37: Locatie onderzoeksgebied met daarin de deelgebieden aangegeven.

Na analyse van het risico per beschermingsregime is voor elk deelgebied (zie figuur 37) in kaart gebracht
waar de hoogste risico‟s liggen. Voor elk beschermingsregime zijn vier risiconiveaus gehanteerd; hoog,
midden, laag en geen risico. In sommige gevallen overlappen de risico‟s van verschillende
beschermingsregimes, in dat geval wordt aangehouden dat het hoogste risico maatgevend is. In
onderstaande tabel is per deelgebied samengevat waar de risico‟s voor natuur liggen.
Tabel 31: Samenvatting risico buiten- en binnendijks van het plangebied. De nummers en namen van de
natuurbeheertypen staan onder de tabel.

Deelgebied
1
2.1

Samenvatting risico
Buitendijks
Hoog risico voor de watergang langs de
volledige lengte van de dijk.
Geen risico

2.2

•
•
•

Hoog risico voor het bosgebied en
natuurbeheertypen N16.04 en L01.02.
Midden risico voor de tuinen, struiken,
houtwallen en erven aan noordwestkant.
Laag risico voor N03.01 aan zuidoostkant.

Binnendijks
Hoog risico voor bosstrook.
•
•

Midden risico voor tuinen noordoostkant
Laag risico bomenrij noordoostkant

•
•

Hoog risico voor de bomenrij op de dijk.
Midden risico voor de tuinen en erven
boerderijen noordwestkant gebied.
Laag risico voor watergang en N03.01
aan de zuidoostkant.

•

3.1

Laag risico voor N03.01 (de Mark)

•
•

3.2

•

Hoog risico voor het bos en de tuin, boerderij
en ruigtes om de boerderij en bomenrij op de
dijk.

•

Hoog risico voor het bos en de tuin, boerderij
en ruigtes om de boerderij.
Laag risico voor N03.01 (de Mark)
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Hoog risico voor het bos
Midden risico voor N16.04 (overlapt deels
met bos)
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Deelgebied
3.3
3.4

Samenvatting risico
Buitendijks
Laag risico voor N03.01 (de Mark)
Laag risico voor N03.01 (de Mark)

3.5

Hoog risico voor N12.01.

3.6

•

Binnendijks
Hoog risico voor het stukje bos oostkant dijk.
Hoog risico kap bosstroken, verwijderen
houtwal en ruigtes noorden gebied, kap
bomenrijen noordkant en oostkant,
ruimtebeslag poel oostkant gebied.
Hoog risico bos, watergangen en bomenrij op
dijk.
Hoog risico voor kap bosstroken, kap
bomenrij op de dijk westkant gebied, kap
bomenrij op dijk oostkant gebied,
ruimtebeslag bebouwing westkant gebied,
ruimtebeslag op tuin boerderij oostkant
gebied en N12.01.
Hoog risico voor bomenrij langs
rioolwaterzuiveringsinstallatie en
watergangen oostkant.

•

Hoog risico voor N14.03, bomen westkant en
bomenrij oostkant. Tevens hoog risico voor
watergang westkant.
Midden risico voor N01.04.

4.1

•
•
•

Hoog risico N10.02.
Midden risico N13.01 en N12.02.
Laag risico voor watergang westkant.

4.2
4.3

Geen risico
• Hoog risico voor kap bos langs de kleine
Schans, bomen westkant, bomenrij langs de
haven en watergang langs de kleine Schans.
• Laag risico voor alle watergangen (behalve
de Haven).

Geen risico
Hoog risico bomenrij langs de Mark en
woonwijken en westkant van gebied.

4.4

Laag risico voor N03.01 (de Mark)

4.5

Hoog risico voor NNB-gebied N03.01 (de Mark)

Hoog risico voor bomen in zuidoostelijke
deelgebied en schuurtjes, ruigtes en tuinen
westkant gebied.
• Hoog risico voor bosstrook.
• Midden risico voor N12.02 en N14.03.
• Laag risico voor watergang.

N01.04
N03.01
N10.02
N12.01
N12.02
N13.01
N14.03
N16.04
L01.02

Zand- en kalklandschap
Beek en bron
Vochtig hooiland
Bloemdijk
Kruiden- en faunarijk grasland
Vochtig weidevogelgrasland
Haagbeuken- en essenbos
Vochtig bos met productie
Houtwal en houtsingel
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8.3

Vervolgonderzoek

Voor een aantal locaties kan het naar aanleiding van VKA keuze noodzakelijk zijn soortgericht onderzoek uit
te voeren, onder meer in relatie tot aan te vragen vergunningen. Hoe meer in risicogebieden gewerkt wordt,
hoe groter de kans dat vervolgonderzoeken noodzakelijk zijn, zie ook § 8.2. Ook een dijkverlegging kan
aanleiding zijn tot nader onderzoek. In Tabel 32 is weergegeven hoeveel veldbezoeken noodzakelijk zijn en
in welke periode voor specifieke soorten.
Tabel 32: Tijd en duur mogelijke veldbezoeken voor soortgericht onderzoek.

Soortgroep
Vogels met jaarrond beschermde nesten
Vogels zonder jaarrond beschermde nesten
Vleermuizen

Grondgebonden
zoogdieren

Hermelijn en
steenmarter
Waterspitsmuis

Eekhoorn
Vissen

Grote modderkruiper

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

Veldwerk
2-4 veldbezoeken zoeken
naar nesten
1 veldbezoek zoeken naar
nesten
2 veldbezoeken
2 veldbezoeken
6 weken monitoring met
vallen
Óf 12 weken
2 nachten
vallenonderzoek
e-DNA of braakbal
onderzoek (minder
accuraat)
2 veldbezoeken zoeken
naar nesten
Verschillende methodes
mogelijk

Periode
Februari t/m
augustus
15 maart – 15 juli
Half mei – half juni
Half augustus – half
oktober
Maart t/m augustus
Augustus t/m maart
Juli t/m november
Hele jaar

Herfst/winter
Aanwezigheid: Hele
jaar afhankelijk van
gebruikte methode
Winterverblijfplaats:
november t/m
februari
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BRONNEN
•
•

Arcadis, 2018, Nota Integrale Projectopgave; Regionale keringen Brabantse Delta, referentie 079680866,
12 februari 2018
Provincie Noord-Brabant, 2017. Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017. Provinciale Staten
van Noord-Brabant hebben op 8 juli 2017 de „Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017‟
vastgesteld, met planidn NL.IMRO.9930.wijzvr14act2017-va01.
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BIJLAGE A JURIDISCH KADER
Natura 2000-gebieden
Algemeen
De Wet natuurbescherming (Wnb) is op 1 januari 2017 in werking getreden. De wet is in de plaats gekomen
van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De wet is ingedeeld in
hoofdstukken en kent een algemeen deel (hoofdstuk 1), delen over Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 2),
soorten (hoofdstuk 3), houtopstanden, hout en houtproducten (hoofdstuk 4), verder delen die gaan over
vrijstellingen, beschikkingen en verplichtingen (hoofdstuk 5), financiële bepalingen (hoofdstuk 6), handhaving
(hoofdstuk 7), overige bepalingen (hoofdstuk 8) en tot slot een beschrijving van het overgangsrecht
(hoofdstuk 9) en een beschrijving van de wijziging van overige wetten (hoofdstuk 10). In volgende
paragrafen is een samenvattende beschrijving van de voor dit rapport relevante delen van de wet gegeven.
De Wnb schrijft een nationale en provinciale natuurvisie voor. De nationale natuurvisie bevat de hoofdlijnen
van het rijksbeleid op het gebied van natuur en natuurbescherming (art 1.5). De provinciale natuurvisies
beschrijven het provinciale beleid op dit gebied (art 1.7).
De Wnb kent een algemene zorgplicht. Deze houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht neemt voor
Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en soorten (ook soorten die niet beschermd
zijn!) (art 1.11, lid 1). Dit houdt in ieder geval in dat handelen of nalaten van handelen dat schadelijk kan zijn
zo veel mogelijk achterwege gelaten dient te worden (art 1.11, lid 2). Deze algemene zorgplicht geldt altijd
en overal, met slechts als uitzondering handelingen die op grond van de Visserijwet worden uitgevoerd (art
1.11, lid 3).
In het eerste hoofdstuk van de wet wordt ook ingegaan op de beschermingsmaatregelen waarvoor
gedeputeerde staten van de provincies zorg moeten dragen (art 1.12, lid 1). Het gaat daarbij om:
• de biotopen en leefgebieden van alle in Nederland voorkomende soorten vogels;
• behoud en herstel van soorten, habitats en leefgebieden van soorten van bijlage I, II, IV en V van de
Habitatrichtlijn;
• behoud en herstel van soorten die opgenomen zijn op de bij de natuurvisie horende rode lijst.

Beschermde gebieden
De Wet Natuurbescherming (Wnb) maakt het mogelijk gebieden aan te wijzen als beschermde
natuurgebieden. De Wnb noemt daarbij verschillende soorten gebieden.
• De provincies (gedeputeerde staten) dragen zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een
samenhangend landelijk ecologisch netwerk, het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (art 1.12, lid 2).
• Buiten het NNN kunnen gedeputeerde staten gebieden aanwijzen met bijzondere natuurwaarden of
landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Deze gebieden worden “bijzondere provinciale
natuurgebieden” en “bijzondere provinciale landschappen” genoemd (art 1.12, lid 3).
• De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wijst gebieden aan ter uitvoering van de
verplichtingen die voortvloeien uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze gebieden zijn de Natura 2000gebieden (art. 2.1, lid 1).
• De Minister van LNV kan -buiten bestaande Natura 2000-gebieden- een gebied aanwijzen als “bijzonder
nationaal natuurgebied” (art. 2.11, lid 1).

De Wnb kent alleen voor de Natura 2000-gebieden een toetsingskader. De bescherming van het NNN
verloopt via het planologische spoor. Ten aanzien van de bescherming van bijzondere nationale en
provinciale natuurgebieden en bijzondere provinciale landschappen is in de Wnb geen regeling opgenomen.
Provincies kunnen -wanneer zij een dergelijk gebied aan zouden wijzen- daarvoor zelf een regeling
opstellen.
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Regels
De Minister van LNV wijst Natura 2000-gebieden aan. In ieder besluit tot aanwijzing van een Natura 2000gebied zijn de instandhoudingsdoelstellingen voor het betreffende gebied beschreven. Daarbij gaat het in
ieder geval om instandhoudingsdoelen ten aanzien van de leefgebieden van vogels, voor zover nodig ter
uitvoering van de Vogelrichtlijn en/of ten aanzien van habitats en habitats van soorten, voor zover nodig ter
uitvoering van de Habitatrichtlijn. Op de aanwijzing of wijziging van de aanwijzing van gebieden is afdeling
3.5 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing (deze besluiten staan dus open voor bezwaar en
beroep), tenzij het een wijziging van ondergeschikte aard is.
Gedeputeerde staten zijn verplicht zorg te dragen voor het treffen van instandhoudingsmaatregelen ten
aanzien van de in de provincie gelegen Natura 2000-gebieden en moeten ook -indien daar aanleiding voor
bestaat- passende maatregelen nemen om verslechtering van de kwaliteit van Natura 2000-gebieden te
voorkomen. Daarnaast moet er voor ieder Natura 2000-gebied een beheerplan worden opgesteld.

Plan, project of andere handeling?
De Wnb maakt onderscheid in plannen, projecten en andere handelingen. Het verschil tussen een plan
enerzijds en project en andere handeling anderzijds is wel duidelijk. Een plan gaat over het voornemen tot
het verrichten van een handeling of om het scheppen van een (planologisch) kader voor een toekomstige
handeling. Een project of andere handeling gaat altijd om een daadwerkelijk uit te voeren handeling.
Het verschil tussen een project en een andere handeling is lastiger. Kort gezegd komt het erop neer dat er
sprake is van een project in geval van een “fysieke ingreep in het natuurlijk milieu” en dat “activiteiten waarbij
geen sprake is van werken of ingrepen die de materiële toestand van een plaats veranderen”, niet kunnen
worden aangemerkt als een project”. Bouw-, aanleg- of sloopwerkzaamheden zijn bijvoorbeeld wel
projecten. Een activiteit waarbij slechts gebruik wordt gemaakt van een bepaalde locatie, zonder dat deze
locatie feitelijk wijzigt, kan niet als project worden aangemerkt. Zo heeft de ABRvS geoordeeld, toen een
Nbw-vergunning voor het uitvoeren van strandexcursies met een strandbus aan de orde was dat het een
“andere handeling” betrof. Deze activiteit, net als bijvoorbeeld het openstellen van een reeds bestaande
weg, kwalificeert dus niet als project. Ook het verlenen van toestemming om de exploitatie van een vliegveld
voort te zetten is geen project. Het verlengen van een start- en landingsbaan van een vliegveld is dan wel
weer een project.

Beoordeling van plannen
Een plan dat niet direct verband houdt met, of nodig is voor het beheer van een gebied, en dat afzonderlijk of
in cumulatie significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, mag door het betreffende
bestuursorgaan pas worden vastgesteld nadat uit een passende beoordeling is gebleken dat de natuurlijke
kenmerken van het gebied niet worden aangetast. Een uitzondering is een plan dat een herhaling of
voortzetting is van een ander plan waarvoor al een passende beoordeling is gemaakt en een nieuwe
passende beoordeling geen nieuwe gegevens op inzichten op kan leveren.
Wanneer de zekerheid dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast niet is verkregen,
mag het plan alleen worden vastgesteld wanneer er geen alternatieve oplossing is, er een dwingende reden
van groot openbaar belang wordt gediend en er compenserende maatregelen worden getroffen (de ADCtoets). Wanneer er sprake is van significante gevolgen voor een prioritair habitat of prioritaire soort en de
dwingende reden van groot openbaar belang is een reden van sociale of economische aard, dient in
aanvulling op de ADC-toets door de minister van LNV een advies gevraagd te worden aan de Europese
Commissie voordat het plan wordt vastgesteld. De te nemen compenseren maatregelen moeten onderdeel
uitmaken van het betreffende plan. Een eventueel in te richten compensatiegebied dient de status van
Natura 2000-gebied te krijgen (art 2.7 lid 1 en 2.8 lid 1-8).
Voorafgaand aan het vaststellen van een plan hoeft dus geen vergunning aangevraagd te worden. Wel dient
het bestuursorgaan indien nodig middels een passende beoordeling de effecten op Natura 2000-te toetsen.

Onze referentie: 079894723 B - Datum: 17 oktober 2018

107 van 115

VERBETERING REGIONALE KERINGEN BRABANTSE DELTA

Natuurnetwerk Nederland
Rijksbeleid
Het Rijk heeft de bepalingen van het NNN in het BARRO vastgelegd. Het BARRO stelt regels betreffende
het nationaal ruimtelijk beleid. Het bevat regels die de beleidsruimte van andere overheden ten aanzien van
de inhoud van ruimtelijke plannen inperken, daar waar nationale belangen dat noodzakelijk achten.
Het BARRO dient ervoor te zorgen dat het nationaal ruimtelijk beleid geborgen blijft (conform art. 10.8 Wet
ruimtelijke ordening). De regels uit titel 2.10 „Natuurnetwerk Nederland‟ van het BARRO beperkt de vrijheid
van initiatiefnemers ten aanzien van de inhoud van ruimtelijke plannen. Wanneer een ruimtelijk plan van
initiatiefnemers in strijd is met de NNN-bepalingen zal het BARRO hiervoor randvoorwaarden stellen of het
zelfs verbieden. Op grond van het BARRO moeten provincies bij provinciale verordeningen de NNNgebieden aanwijzen en nauwkeurig begrenzen, art. 2.10.2 BARRO. Daarnaast moeten de provincies ook de
wezenlijke kenmerken en waarden vastleggen, art. 2.10.3 BARRO. Het BARRO dient de NNN-gebieden te
beschermen. Dit betekent dat er geen toestemming mag worden verleend aan ruimtelijk plannen die leiden
tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken of waarden, of tot een significante vermindering
van de oppervlakte van of samenhang tussen die gebieden, art. 2.10.4, eerste lid BARRO. Echter kent het
BARRO een „Nee, tenzij‟-bepaling. Deze houdt in dat in eerste instantie niet tot uitvoering van het ruimtelijk
plan overgegaan mag worden wanneer dit negatieve effecten heeft voor het NNN, tenzij er sprake is van;
1. groot openbaar belang,
2. er geen reële alternatieven zijn, en
3. de negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden, oppervlakten en samenhang wordt
beperkt en de overblijvende effecten gelijkwaardig worden gecompenseerd.

Externe werking
Wanneer mogelijke ruimtelijke plannen in uitvoering treden, dienen deze plannen in overeenstemming te zijn
met NNN-bepalingen (titel 2.10 Natuurnetwerk Nederland) van het BARRO en aansluitend de provinciale
ruimtelijke verordeningen. Bij uitvoering van deze plannen mag geen sprake zijn van significante aantasting
van de wezenlijke kenmerken en waarden. Echter wat nu als er mogelijk ruimtelijke plannen uitgevoerd
worden in gebieden die niet vallen onder het NNN, maar toch significantie aantasting veroorzaken aan deze
natuurgebieden? Worden deze gebieden dan toch beschermd?
Wanneer deze plannen in strijd zijn met bovengenoemde wet- en regelgeving vindt er in beginsel geen
doorgang plaats. Het „Nee, tenzij‟-principe kan hier uitzondering op bieden. Deze regels zijn alleen van
toepassing op de vastgestelde NNN-gebieden, zoals vastgelegd op de natuurbeheerkaarten van de
provincies. Externe werking treedt op wanneer er aantasting aan gebieden ontstaat als gevolg van het
uitvoeren van ruimtelijke plannen buiten een NNN-gebied. Deze ruimtelijke plannen kunnen ervoor zorgen
dat er negatieve effecten aan flora en fauna toegebracht worden. De vraag is nu of deze gebieden óók op
grond van titel 2.10 Natuurnetwerk Nederland van het BARRO beschermd worden. De wet kent geen
uitwerking van deze „externe werking‟.
In kamerstuk 2012/13, 30 825, nr. 192 heeft staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en
Innovatie vragen beantwoord betreft „externe werking‟. In het kamerstuk wordt verklaard dat de EHS geen
externe werking heeft. Echter wordt er wel verwezen naar de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. In samenhang kunnen deze twee wetten beperkingen opleggen aan activiteiten
en functies in aangrenzende gronden.
De BARRO bevat geen bepaling die voorschrijft dat het beschermingsregime van het NNN tevens geldt voor
gebieden die buiten het NNN vallen. Echter heeft een enkele provincie toch een bepaling opgenomen in
haar ruimtelijke verordening die externe werking toelaat. In lid 6 van art. 5.1 VR van de provincie NoordBrabant staat de „externe werking‟ beschreven. Dit betekent wanneer een bestemmingsplan buiten het
Natuurnetwerk Brabant (hierna: NNB) ligt en leidt tot een aantasting van de ecologische kenmerken en
waarden van het NNB anders dan door de verspreiding van stoffen in de lucht of water, deze negatieve
effecten waar mogelijk worden beperkt en de overblijvende, negatieven effecten worden gecompenseerd.
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Provinciaal beleid
Uitwerking van de NNN in Noord-Brabant, hier Natuur Netwerk Brabant: NNB genoemd, heeft
plaatsgevonden in de Verordening Ruimte (Provincie Noord-Brabant, 2017) en het Natuurbeheerplan. In de
volgende artikelen zijn de relevante regels voor bescherming van het NNB (voorheen EHS) opgenomen
(artikel 5). In artikel 11 zijn aanvullende regels ten aanzien van ecologische verbindingszones opgenomen.
5.1 Bescherming Natuur Netwerk Nederland
1. Een bestemmingsplan gelegen in het Natuur Netwerk Brabant:
a. strekt tot het behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken van de
onderscheiden gebieden;
b. stelt regels ter bescherming van de ecologische waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden en houdt
daarbij rekening met de overige aanwezige waarden en kenmerken, waaronder de cultuurhistorische waarden en
kenmerken;
c. bepaalt dat zolang het Natuur Netwerk Brabant niet is gerealiseerd, de bestaande bebouwing en de bestaande
planologische gebruiksactiviteit zijn toegelaten.
2. Als ecologische waarden en kenmerken als bedoeld in het eerste lid gelden de natuurbeheertypen zoals
vastgelegd op de beheertypenkaart en de ambitiekaart van het natuurbeheerplan.
3. […]
4. […]
5. […]
6. […]
7. Een bestemmingsplan dat is gelegen buiten het Natuur Netwerk Brabant en leidt tot een aantasting van de
ecologische waarden en kenmerken van het Natuur Netwerk Brabant anders dan door de verspreiding van stoffen in
lucht of water, strekt ertoe dat de negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en de overblijvende, negatieve
effecten worden gecompenseerd overeenkomstig artikel 5.6 (compensatieregels).
5.3 Wijziging van de begrenzing op verzoek met toepassing nee-tenzij principe
1. Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant op verzoek van de gemeente
wijzigen in geval van een ruimtelijke ontwikkeling met toepassing van het nee-tenzij principe.
2. Een verzoek om herbegrenzing, als bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van een bestemmingsplan waaruit
blijkt dat:
a. er sprake is van een groot openbaar belang;
b. er voor de ontwikkeling geen alternatieve locaties voorhanden zijn buiten het Natuur Netwerk Brabant;
c. er geen andere oplossingen voorhanden zijn waardoor de aantasting van het Natuur Netwerk Brabant wordt
voorkomen;
d. de negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en de overblijvende, negatieve effecten worden
gecompenseerd, waarbij wordt voldaan aan de regels inzake het compenseren als bedoeld in artikel 5.6
(compensatieregels).
3. […]
4. Aan het onderzoek naar alternatieve locaties bedoeld in het tweede lid, onder b, liggen de volgende
uitgangspunten ten grondslag:
a. gezocht wordt naar alternatieve locaties binnen de gemeente en in omliggende gemeenten;
b. een alternatieve locatie moet overwegend dezelfde functie kunnen vervullen;
c. tijdverlies en meerkosten ten gevolge van de ontwikkeling van een alternatieve locatie zijn op zichzelf geen reden
om dat alternatief af te wijzen.
5. […]
6. […]
11.1 Natuur Netwerk Brabant - ecologische verbindingszone
1. In aanvulling op hoofdstuk 3 'Structuren' strekt een bestemmingsplan ter plaatse van de aanduiding 'Natuur
Netwerk Brabant - ecologische verbindingszone' tot de verwezenlijking, het behoud en het beheer van een
ecologische verbindingszone met een breedte van:
a. ten minste 50 meter in bestaand stedelijk gebied en zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling;
b. ten minste 25 meter in alle overige gebieden
2. Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid, stelt regels voor zover dat nodig is om te voorkomen dat het
gebied minder geschikt wordt voor de verwezenlijking, het behoud en het beheer van een ecologische
verbindingszone, waarbij in ieder geval:
a. beperkingen worden gesteld aan stedelijke, agrarische en recreatieve ontwikkelingen, in het bijzonder wat betreft
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de daarmee verband houdende bebouwing;
b. regels ten aanzien van het aanbrengen van oppervlakteverhardingen of verharde oppervlakten van meer dan 100
2
m , anders dan een bouwwerk.
3. Na realisatie van de ecologische verbindingszone is artikel 5.1 (bescherming NNB) van overeenkomstige
toepassing.

Beschermde soorten
Algemeen
Een algemene beschrijving van de Wnb is opgenomen onder het kader “Natura 2000-gebieden”.
Relevant in het kader van soortbescherming is dat de Wnb een algemene zorgplicht kent. Deze houdt in dat
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen om schade aan soorten te voorkomen, ook voor soorten die
niet beschermd zijn (art 1.11, lid 1). Dit houdt in ieder geval in dat handelen of nalaten van handelen dat
schadelijk kan zijn zo veel mogelijk achterwege gelaten dient te worden (art 1.11, lid 2). Deze algemene
zorgplicht geldt altijd en overal, met slechts als uitzondering handelingen die op grond van de Visserijwet
worden uitgevoerd (art 1.11, lid 3).

Categorieën
De wet maakt onderscheid in drie categorieën van beschermde soorten, namelijk:
•
•
•

Soorten Vogelrichtlijn (Wnb paragraaf 3.1)
Soorten Habitatrichtlijn (Wnb paragraaf 3.2)
Andere soorten (Wnb paragraaf 3.3)

Soorten Vogelrichtlijn
Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de
Vogelrichtlijn zijn in Nederland beschermd. De soorten van artikel 1 van Vogelrichtlijn zijn alle vogelsoorten
die op het Europese grondgebied van de lidstaten van de EU voorkomen. Het deel daarvan dat van nature in
Nederland voorkomt, is dus beschermd (art. 3.1 lid 1).

Soorten Habitatrichtlijn
In deze categorie vallen alle in het wild levende dieren zoals genoemd in:
•
•
•

bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn,
bijlage II bij het Verdrag van Bern of;
bijlage I bij het Verdrag van Bonn; (art. 3.5 lid 1)

en (in hun natuurlijke verspreidingsgebied) planten van soorten, genoemd in:
•
•

bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of;
bijlage I bij het Verdrag van Bern; (art. 3.5, lid 5)

Het gaat hierbij dus om meer dan alleen de soorten van de Habitatrichtlijn (namelijk ook soorten van de
conventies van Bern en Bonn). Omdat echter in de Wnb paragraaf 3.2 “soorten Habitatrichtlijn” als titel heeft,
wordt dit ook hier zo gebruikt om deze groep van beschermde soorten aan te duiden.

Andere soorten
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Naast de soorten waarvan de bescherming op Europees niveau verplicht is gesteld, is er ook een aantal
soorten op nationaal niveau beschermd. Dit is dus een “nationale kop” op de Europese bescherming. Het
gaat hierbij om soorten die zeer zeldzaam en/of bedreigd zijn, en waarvan het duurzaam voortbestaan niet is
verzekerd als geen beschermingsmaatregelen worden getroffen. De soorten waar het om gaat zijn
opgenomen op de bijlage bij de wet (art. 3.10, lid 1 onder a en c). Deze lijst is opgenomen als Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden..

Verbodsbepalingen
Ten aanzien van soorten van de Vogelrichtlijn verbiedt de wet het opzettelijk doden of vangen (art. 3.1 lid 1),
het opzettelijk vernielen van nesten, rustplaatsen en eieren (art. 3.1 lid 2), het rapen of onder zich hebben
van eieren (art. 3.1 lid 3) en het opzettelijk storen van vogels (art. 3.1lid 4). Het verbod tot opzettelijk storen
geldt niet in het geval de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de
desbetreffende vogelsoort (art. 3.1 lid 5).
Ten aanzien van de soorten van de Habitatrichtlijn beschermde diersoorten verbiedt de wet het opzettelijk
doden of vangen (art 3.5 lid 1), het opzettelijk verstoren (art 3.5 lid 2), het opzettelijk vernielen of rapen van
eieren (art 3.5 lid 3) en het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen (art 3.5 lid
4). Ten aanzien van de Europees beschermde plantensoorten verbiedt de wet het opzettelijk te plukken en
verzamelen, afsnijden, ontwortelen en vernielen (art 3.5 lid 5).
Ten aanzien van de andere beschermde diersoorten geldt slechts een verbod tot het opzettelijk doden of
vangen (art 3.10 lid 1 onder a) en het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen (art 3.10 lid 1 onder b). Ten aanzien van de andere beschermde plantensoorten geldt een
verbod tot opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen (art 3.10 lid 1 onder c).

Gedragscodes, vrijstellingen en ontheffingen
Gedragscode
De in het voorgaande beschreven verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op handelingen die zijn
beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd volgens een door de minister van EZ vastgestelde
gedragscode (art. 3.31 lid 1). Het moet dan gaan om handelingen die plaatsvinden in het kader van:
a. een bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken,
oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
b. een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of de bosbouw;
c. een bestendig gebruik;
d. ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.

Vrijstelling
Provinciale staten en de minister van EZ kunnen vrijstelling verlenen van de verbodsbepalingen (art 3.3 lid 24; 3.8 lid 2-5, 3.10 lid 2). Voor zover het gaat om de hiervoor beschreven verbodsbepalingen, kan in het
kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting een ontheffing worden verleend van de verbodsbepalingen
van artikel 3.1, 3.5 en 3.10, dus ten aanzien van alle beschermde soorten. Een vrijstelling mag alleen
worden verleend wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze zijn gelijk aan de voorwaarden
waaronder een ontheffing verleend kan worden (zie hier onder).
Voor welke soorten een vrijstelling geldt, verschilt per bevoegd gezag (ministerie van EZ en de afzonderlijke
provincies). De lijst met vrijgestelde soorten van het ministerie is alleen van toepassing op handelingen
waarvoor de minister van EZ het gevoegd gezag is. Voor handelingen waarvoor gedeputeerde staten het
bevoegd gezag zijn, geldt de vrijstellingslijst van de betreffende provincie. De provincie Noord-Brabant heeft
in Verordening natuurbescherming Noord-Brabant een algemene vrijstelling verleend voor onderstaande
soorten:
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Bruine kikker
Gewone pad
Kleine watersalamander
Meerkikker
Middelste groene kikker (of bastaardkikker)
Aardmuis
Bosmuis
Dwergmuis
Dwergspitsmuis
Egel
Gewone bosspitsmuis
Haas
Huisspitsmuis
Konijn
Ondergrondse woelmuis
Ree
Rosse woelmuis
Tweekleurige bosspitsmuis
Veldmuis
Vos
Wild zwijn
Woelrat

Ontheffing
Voor soorten waarvoor (in de betreffende provincie) geen vrijstelling geldt, moet wanneer niet volgens een
gedragscode wordt gewerkt een ontheffing worden aangevraagd wanneer er een handeling wordt uitgevoerd
waardoor een verbodsbepalingen van artikel 3.1, 3.5 of 3.10 van de Wnb wordt overtreden (art 3.3 lid 1,3;
3.8 lid 1,3, 3.10 lid 2). Of deze ontheffing kan worden verleend, hangt af of voldaan wordt aan de
voorwaarden. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan, verschillen per categorie.
De eerste eis die wordt gesteld, is dat er geen andere bevredigende oplossing mag zijn. Dat betekent -ook in
combinatie met de in artikel 1.11 beschreven zorgplicht- dat wanneer een overtreding redelijkerwijs te
voorkomen is, en ontheffing niet mogelijk is. De werkzaamheden moeten dan op zodanige wijze worden
uitgevoerd dat er geen overtreding van de wet plaatsvindt. Te denken valt aan het kappen van bomen buiten
het broedseizoen, of het afzetten van en het wegvangen van soorten in het werkgebied. Verder kan een
ontheffing alleen worden verleend wanneer is aangetoond dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de
gunstige staat van instandhouding van de betreffende soort. Daarnaast gelden er per categorie verschillende
aanvullende voorwaarden.
Voor soorten van de Vogelrichtlijn kan alleen een ontheffing worden verleend in het geval van: (art 3.3 lid 4):
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.
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Voor soorten van de Habitatrichtlijn kan alleen een ontheffing worden verleend in het geval van: (art 3.8 lid
5):
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.

Voor de andere beschermde soorten, gelden de voorwaarden die gelden voor de overige Europees
beschermde soorten aangevuld met: (art 3.10 lid 2):
6. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop
volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
7. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen,
industrieterreinen, kazernes of begraafplaatsen;
8. 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;
9. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
10. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
11. 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;
12. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald
gebied, of
13. in het algemeen belang.
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BIJLAGE B STIKSTOFDEPOSITIE NATURA 2000-GEBIEDEN
In deze bijlage gevoegd:
• De memo met de uitgangspunten voor de berekeningen 14-12-2017
• De Aerius-berekening 20 maart 2018 (kenmerk: RtQhVAYE8T72).
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