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1 INLEIDING 

1.1 Gebied en project 

Het plangebied ligt ten oosten van Ulvenhout en omvat het dal van de Bavelsche 
Leij/Broekloop en de zuidrand van het Ulvenhoutse bos. (Zie Figuur 1 in hoofdstuk 2.) De 
maatregelen zijn er op gericht om de kwelinvloed in het Ulvenhoutse bos te herstellen. In de 
onderzoeksuitvraag is dit als volgt verwoord: 
Voor het Natura 2000-Natuurherstelproject Ulvenhouts Bos, wordt momenteel gewerkt aan 
een ProjectPlan WaterWet, een Provinciaal InpassingsPlan en een Milieu Effect Rapportage. 
Nadat in de voorgaande jaren de planvorming en uitvoering op het Ulvenhoutse bos intern 
was gericht, is nu sprake van plannen buiten het bos. Hydrologisch onderzoek heeft aange-
toond, dat vernatting buiten het bos de kwelstromen in het bos kunnen stimule-
ren/herstellen. Streven is daarbij gericht op instandhouding van beekbegeleidend bos en ei-
ken-haagbeukenbos en mogelijk op termijn uitbreiding van deze natuurdoeltypen. De voor-
genomen maatregelen kennen drie componenten.  

• Vernatting van het beekdal van de Broekloop ten zuiden en ten noorden van de A58.  

• Vernatting van het St. Annabosch.  

• Aanleg van een infiltratiebekken voor hemelwater van de wijk Kraaijenberg. 
 
Daarnaast gaat de gemeente Breda twee deelprojecten uitvoeren. Dit betreft het infiltreren 
van water uit de woonwijk Craenlaer in het Ulvenhoutse bos en het aanleggen van een riool 
om hemelwater vanuit de wijk Kraaijenberg tot aan de Pennendijk te leiden, alwaar een 
overstort wordt aangelegd. Dit vormt de aansluiting op het project Waterwet waarin een 
persleiding onder de Kerkdreef wordt gelegd die het water naar het infiltratiebekken leidt. 
 
In het kaartje op de volgende pagina zijn de globale contour van het projectgebied waterwet 
en de tracés van kwelscherm en hemelwaterriool aangegeven. Het gebied en de maatrege-
len worden in hoofdstuk 2 nader toegelicht. 
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Figuur 1: Ligging plangebied kwelherstel Staatsbosbeheer (lichtblauwe contour) en gemeentelijke 
maatregelen (kwelscherm en regenwaterriool). De paars omlijnde delen zijn (zelf benoemde) 
gebieden die in de tekst geregeld worden genoemd. 

1.2 Onderzoek beschermde en bijzondere soorten 

Een van de zaken die in de voorbereiding van het project aan de orde komen zijn de mogelij-
ke effecten van de uitvoering van deze maatregelen op beschermde, of anderszins bescher-
menswaardige, flora en fauna en of daarbij sprake is van een overtreding van de Wet na-
tuurbescherming. Om deze vragen te beantwoorden heeft Staatsbosbeheer aan Ecologica 
opdracht gegeven tot een quickscan flora en fauna. 
 
Het natuuronderzoek moet uitwijzen of: 

• de voorgenomen ingrepen kunnen leiden tot negatieve effecten op beschermde 
soorten waarbij de Wet natuurbescherming wordt overtreden,  

• deze effecten te voorkomen of te verzachten zijn 

• een ontheffing van de Wnb vereist is en verleend zou kunnen worden.  
Wanneer dat laatste het geval is dienen een projectplan en een ecologisch werkprotocol met 
de nodige maatregelen te worden opgesteld. Met deze documenten kan vervolgens een 
ontheffing worden aangevraagd.  
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Naast de wettelijk beschermde soorten zijn ook andere beschermenswaardige soorten in de 
quickscan meegenomen. Dit betreft de bedreigde soorten van Rode Lijsten en de voormalig 
beschermde soorten van de Flora- en faunawet. Wanneer de maatregelen negatieve effec-
ten op deze soorten kunnen hebben, kan ervoor gekozen worden deze proberen te voorko-
men of te verzachten. Daarmee wordt invulling gegeven aan de zorgplicht. 

Onderzoeksvragen 
Het hoofddoel van het bronnenonderzoek en inventarisaties is te beoordelen of de geplande 
ingrepen negatieve effecten kunnen hebben op beschermde soorten. Daarbij komen de vol-
gende vragen aan de orde: 

1. Welke beschermde soorten komen (mogelijk) voor in het plangebied en de invloeds-
sfeer daarvan? Primair betreft dit de strenger beschermde soorten (Europees be-
schermd en Nationaal beschermd zonder algemene vrijstelling).  

2. Van de licht beschermde soorten wordt de aanwezigheid op een globaler niveau be-
schouwd. Daarnaast wordt ook gekeken naar voormalig beschermde soorten (Flora- 
en faunawet) en Rode Lijst-soorten. Deze kunnen handvatten bieden om invulling te 
geven aan de algemene zorgplicht. 

3. Welke functie(s) vervult het gebied voor deze soorten, bijvoorbeeld voortplanting, 
foerageren of doortrek, en welke locaties en elementen zijn daarbij van belang? 

4. Kan de uitvoering van de geplande ingrepen negatieve effecten hebben op be-
schermde soorten? 

5. Betekenen deze effecten een overtreding van de Wet natuurbescherming? 
6. Kunnen deze effecten voorkomen worden en zo ja, welke maatregelen kunnen daar-

bij worden toegepast? 
7. Is nader onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten, de functionaliteit 

van het terrein voor deze soorten of effecten van de ingrepen noodzakelijk? 
8. Dient een ontheffing te worden aangevraagd? 

 
Voor de andere beschermenswaardige soorten (RL en FFW) worden, met uitzondering van 5 
en 8, dezelfde vragen doorlopen. 
 
De gebiedsbescherming (NNB en N2000) valt buiten de vraagstelling van deze quickscan. 

Aanpak 
De aanpak is verdeeld in een aantal te nemen stappen welke hieronder beknopt worden 
besproken. 
 
1. Bronnenonderzoek 
Er is een bronnenonderzoek uitgevoerd naar beschikbare gegevens. In de Nationale Databa-
se Flora en Fauna (NDFF) is een zeer groot aantal waarnemingen van flora en fauna opgeno-
men, die worden beheerd door BIJ12 en via het Natuurloket kunnen worden geleverd. Eco-
logica heeft een abonnement op de NDFF. Van het plangebied en de (ruime) omgeving bekij-
ken zijn waarnemingen van flora en fauna geselecteerd, op kaart gezet en nader geanaly-
seerd.  
Er is zowel gekeken naar waarnemingen in het plangebied zelf, maar ook in de ruime omge-
ving, om het mogelijk voorkomen van soorten beter in te kunnen schatten. 
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2. Veldbezoek  
Op 11-2-2020 is het gebied bezocht om een goede indruk te krijgen van de (mogelijk) aan-
wezige natuurwaarden. In februari zijn de meeste soorten weliswaar nog niet te vinden, 
maar de kwaliteit van de diverse biotopen laat zich wel vrij goed beoordelen. Het is wel een 
goed moment om bomen te contoleren op jaarrond beschermde nesten en holen. Dit is ge-
daan ter plekke van het kwelscherm waar bomen verwijderd moeten worden.  
 
3. Uitvoeringsmaatregelen 
Voor de uitvoeringsmaatregelen zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

• Tekening ‘ Maatregelenkaart t.b.v. projectplan waterwet (Brinkhuis, 21-11-2019) 

• Tekening ‘Maatregelen om drainagewater vanuit Craenleer te infiltreren in vak 76A 
van het Ulvenhoute voorbos. (SBB, geen datum) 

• Riooltracé handmatig ingetekend op plattegrond gemeente Breda afdeling beheer 
(PR18-0010520013110590.pdf) 

De tekeningen met de maatregelen van Staatsbosbeheer is geraadpleegd om te bepalen. Op 
basis hiervan is geïnventariseerd waar in het gebied welke maatregelen worden uitgevoerd. 
Door dit te combineren met de gegevens van de NDFF is beoordeeld op welke soorten effec-
ten te verwachten zijn. 
 
4. Interpretatie voorkomen beschermde soorten 
De verspreidingsgegevens van de NDFF vormen de basis voor de analyse van de aanwezige 
soorten. In het ideale geval van een ‘uitgekamd’ gebied, zijn alle voorkomens van de relevan-
te soorten bekend. Wanneer een gebied minder volledig is onderzocht zijn de soorten wel 
bekend, maar niet alle voorkomens. Of wanneer een gebied recent niet meer is geïnventari-
seerd is het onzeker of soorten nog op hun oude vindplaatsen aanwezig zijn. In die gevallen 
kunnen de ‘witte vlekken’ tot op zekere hoogte op basis van de ecologie en leefwijze van de 
soort en de huidige terreingesteldheid (veldbezoek) worden ingevuld met de mate waarin de 
soort op een locatie verwacht kan worden. Wanneer weinig gegevens bekend zijn kan het 
zelfs zo zijn dat er soorten te verwachten zijn die nog niet waren geregistreerd.  
In een deel van de gevallen kan worden onderbouwd dat een soort zo goed als zeker niet of 
wel in het gebied of op een bepaalde locatie aanwezig is. Vaak zal de onzekerheid te groot 
zijn om duidelijke conclusies over aanwezigheid, effecten, mitigerende maatregelen en een 
ontheffing op te baseren. De verwachtingen geven wel duidelijkheid over de aandachtspun-
ten en zaken die nader onderzocht moeten worden. Ulvenhoutse bos 
5. Beoordelen effecten inrichtingsmaatregelen noodzaak ontheffing 
Per beschermde soort is aangegeven onder welke beschermingsstatus de soort valt volgens 
de provinciale verordening van Noord-Brabant. Er wordt ingeschat wat globaal de te ver-
wachten effecten op beschermde planten en dieren zijn. Vervolgens wordt aangegeven of 
negatieve effecten op beschermde soorten kunnen worden voorkomen of gemitigeerd. Mo-
gelijke mitigerende maatregelen zijn daarbij genoemd. Op basis van de verwachte effecten 
en de mogelijkheden deze te voorkomen of mitigeren wordt beoordeeld of de Wet natuur-
bescherming (mogelijk) wordt overtreden en of een ontheffingsaanvraag noodzakelijk is. 
Indien nader onderzoek nodig is, hangt de eindconclusie af van de resultaten van dit onder-
zoek. 
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1.3 Wettelijk kader soortenbescherming 

De Wet natuurbescherming kent diverse belangrijke elementen, maar de werking van de wet 
wordt hier uitgewerkt aan de hand van: 

1. Aanwezige beschermde soorten; wat komt waar voor. 
2. Welke effecten zijn te verwachten in relatie tot de verbodsbepalingen. 
3. De verplichting om voldoende zorg in acht te nemen voor alle in het wild levende 

dieren en planten. 
 
Hieronder wordt toegelicht hoe men met elk van deze drie hoofdelementen van de Wet 
natuurbescherming moet omgaan. Deze stappen zijn in het onderzoek gevolgd.  

1. Aanwezige beschermde soorten 
Naast de algemene zorgplicht die geldt voor alle inheemse soorten in Nederland, zijn enkele 
honderden soorten specifiek beschermd onder de Wet natuurbescherming. Onder de be-
schermde soorten vallen voor het grootste deel alle van nature in Nederland voorkomende 
zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Daarnaast is een selectie zeldzame en bedreigde 
planten (veelal zeldzame en bedreigde akkeronkruiden), enkele veelal zeldzame dagvlinders, 
libellen en andere ongewervelden, en een aantal vissoorten beschermd. Soorten kunnen 
beschermd zijn conform de Europese Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn of middels een lijst na-
tionaal beschermde soorten. Dit heeft invloed op de mate van bescherming en de exacte 
verbodsbepalingen. Bij vogels wordt hierbij nog onderscheid gemaakt tussen de bescher-
ming van in gebruik zijnde nesten in het broedseizoen (alle vogelsoorten) en soorten waar-
van het nest het hele jaar door beschermd is.  
 
De soorten zijn beschermd door een aantal verbodsbepalingen voor het uitsteken, verstoren, 
aantasten, doden en verhandelen van beschermde soorten, inclusief hun leefgebied. De aan 
te houden verbodsbepalingen verschillen enigszins per beschermingsregime (Vogelrichtlijn, 
Habitatrichtlijn of nationaal beschermde soorten). De Wet natuurbescherming verplicht ie-
dereen om bij het nemen van inrichtings- en beheermaatregelen rekening te houden met 
alle (streng) beschermde soorten die door de ingreep beïnvloed kunnen worden.  
 
Het uitgangspunt is dus altijd te weten welke soorten waar voorkomen (zorgplicht). Om uit 
te sluiten dat beschermde dieren, hun holen, nesten en eieren en beschermde planten wor-
den verstoord of gedood, moet je weten waar de holen, nesten en rustplaatsen van de be-
schermde dieren zijn en waar de beschermde planten groeien.  
Als beheerder van een specifiek gebied is het haalbaar om te (laten) onderzoeken welke 
soorten voorkomen en/of zijn te verwachten. Afhankelijk van de situatie kan dit op basis van 
reeds beschikbare informatie (NDFF of andere bronnen) en inschattingen (expert judgement) 
of is een combinatie nodig met aanvullende (veld)onderzoeken. 

2. Effectinschatting en verbod op doden, verstoren en beschadigen 
Het is niet voldoende om te weten of een dier of plant aanwezig is of kan zijn, maar je moet 
ook de functie van het (plan)gebied voor de soort kennen. Wanneer dat duidelijk is kan er 
een effectinschatting worden opgesteld. Hierin wordt vastgesteld welke soorten bij welke 
maatregelen welke schade (kunnen) oplopen. Dit geldt zowel voor soorten binnen het plan-
gebied als voor soorten die er buiten voorkomen, maar toch schade kunnen ondervinden 
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van de maatregelen. Dit vraagt een behoorlijke mate van kennis van het gedrag en biotoop-
voorkeur van dieren en van groeiplaatsen van planten. Ook de interpretatie van de verbods-
bepalingen speelt hierbij een rol (wat is bijvoorbeeld een voortplantings- of rustplaats en wat 
niet). Uiteindelijk is het de vraag of een negatief effect ook een overtreding van een ver-
bodsbepaling is of zou kunnen zijn. De voor deze ruimtelijke ingreep relevante verbodsbepa-
lingen zijn in de onderstaande tabel opgenomen. De bepalingen voor de Europees en de 
nationaal beschermde soorten zijn in verschillende artikelen opgenomen. 
 

onder 
werp 

Beschermingsregime 
soorten 
Vogelrichtlijn § 3.1 Wn 

Beschermingsregime soor-
ten 
Habitatrichtlijn § 3.2 Wn 

Beschermingsregime 
andere soorten 
 § 3.3 Wn 

doden en 
vangen 

Artikel 3.1 lid 1 
Het is verboden opzettelijk van 
nature in Nederland in het 
wild levende vogels te doden 
of te vangen. 

Artikel 3.5 lid 1 
Het is verboden soorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te doden of te vangen 

Art 3.10 lid 1a 
Het is verboden soorten 
opzettelijk te doden of te 
vangen 

verstoren Artikel 3.1 lid 4+5 
Het is verboden vogels opzet-
telijk te storen indien dit van 
wezenlijke invloed is op de 
staat van instandhouding van 
de desbetreffende vogelsoort.  

Art 3.5 lid 2 
Het is verboden dieren opzettelijk 
te verstoren 

Niet van toepassing 

verblijf-
plaatsen 

Artikel 3.1 lid 2 
Het is verboden opzettelijk 
nesten, rustplaatsen en eieren 
van vogels te vernielen of te 
beschadigen, of nesten van 
vogels weg te nemen. 

Art 3.5 lid 4 
Het is verboden de voortplan-
tingsplaatsen of rustplaatsen van 
dieren te beschadigen of te ver-
nielen 

Art 3.10 lid 1b 
Het is verboden de vaste 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren op-
zettelijk te beschadigen of te 
vernielen 

eieren Artikel 3.1 lid 3 
Het is verboden eieren van 
vogels als bedoeld in het eer-
ste lid te rapen en deze onder 
zich te hebben. 

Art 3.5 lid 3 
Het is verboden eieren van dieren 
in de natuur opzettelijk te vernie-
len of te rapen  

Niet van toepassing 

planten Nvt. Art 3.5 lid 5 
Het is verboden planten van soor-
ten, genoemd in bijlage IV, onder-
deel b, bij de Habitatrichtlijn of 
bijlage I bij het Verdrag van Bern, 
in hun natuurlijke verspreidings-
gebied opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te ont-
wortelen of te vernielen. 

Art 3.10 lid 1c 
Het is verboden vaatplanten 
van beschermde soorten in 
hun natuurlijke versprei-
dingsgebied opzettelijk te 
plukken en te verzamelen, af 
te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen. 

 
‘Opzettelijk’ betreft hier niet alleen ‘met de opzet om’ (waar bij inrichting doorgaans geen 
sprake van is), maar ook de zogenaamde voorwaardelijk opzet. Hiervan is sprake als iemand 
een handeling verricht en daarbij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat zijn gedragin-
gen schadelijke gevolgen hebben voor een dier of een plant.  

3. Vrijstellingsverordeningen, gedragscodes en zorgplicht 
Er geldt voor een aantal algemeen voorkomende nationaal beschermde soorten een alge-
mene vrijstelling voor bestendig beheer, bestendig gebruik en ruimtelijke ontwikkeling. Deze 
lijst vrijgestelde soorten verschilt per provincie. In dit project is de lijst van de Provincie 
Noord-Brabant aangehouden. De vrijstelling zorgt ervoor dat het voor die handelingen is 
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toegestaan de verbodsbepalingen te overtreden, ook zonder een ontheffing. Wel geldt de 
zorgplicht.  
Ook voor andere Europees beschermde en nationaal beschermde soorten kan een vrijstelling 
gelden, mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode die van toepassing is 
voor de handelingen die worden verricht. Is er geen geldige gedragscode beschikbaar, dan is 
een ontheffing nodig als er verbodsbepalingen worden overtreden.  

Ontheffing 

De wet kent de mogelijkheid om ontheffing te verlenen voor het overtreden van verbodsbe-
palingen. Het verlenen van een ontheffing gebeurt in het overgrote deel door de provincie of 
in sommige gevallen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van het Minis-
terie van EZK. In het geval van het plangebied is dat de provincie. Het bevoegd gezag beoor-
deeld of de aanvraag juridisch en ecologisch correct is. Een aanvraag kan sinds eind 2010 
zowel via de gemeente lopen (via de WABO) als direct bij de provincie of het ministerie wor-
den ingediend (indien geen onderdeel van de omgevingsvergunning). 
  
Om te bepalen of een ontheffing nodig is en verleend kan worden, is het nodig om een goe-
de inschatting te maken van de negatieve effecten van de maatregelen. Daarnaast moet er 
voor alle beschermde soorten worden gekeken onder welk ‘wettelijk belang’ het project valt. 
Een wettelijk belang moet gezien worden als een in de wet omschreven ‘reden’ waarom het 
initiatief nodig is, zoals ‘een groot maatschappelijk belang’ of ‘volksgezondheid’. Ook moet er 
bekeken worden welke alternatieven er voorhanden zijn en de mogelijkheden voor mitigatie 
(voorkomen of beperken van effecten) en compensatie (vervanging bij schade aan een leef-
gebied of een populatie) moeten worden uitgewerkt. 
 
Daarna kan zo nodig overgegaan worden naar de daadwerkelijke aanvraag. Afhankelijk van 
het bevoegd gezag, kan een aanvraag óf alleen digitaal worden ingediend, óf zowel digitaal 
als analoog. 
 
Normaal gesproken wordt alleen ontheffing aangevraagd wanneer het niet anders kan, dus 
wanneer het wijzigen van de plannen of werken met een goedgekeurde gedragscode niet 
mogelijk zijn.  
 
Er wordt voor ontheffingsverlening in principe geen onderscheid gemaakt tussen een toets 
voor Europees beschermde soorten of nationaal beschermde soorten. De toetsing van de 
beschermingsregimes zijn in principe gelijkgesteld: 
- Er is geen andere bevredigende oplossing; 
- Er is sprake van een geldig wettelijk belang; én 
- De gunstige staat van instandhouding van de soort komt niet in gevaar. 
 
Wel verschilt de uitkomst sterk, doordat de verbodsbepalingen en de geldige wettelijke be-
langen verschillen per beschermingsregime. Ook is aangegeven dat met betrekking tot de 
nationaal beschermde soorten, de gunstige staat van instandhouding op landelijk niveau 
moet worden getoetst en de Europees beschermde soorten op regionaal of lokaal niveau.  
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING EN MAATREGELEN 

Het plangebied beslaat in hoofdzaak het beekdal van de Bavelsche Leij/ Broekloop. Staats-
bosbeheer gebruikt de naam Broekloop. Op de topografische kaart en de legger van het wa-
terschap heet de beek Bavelsche Leij. Omdat Staatsbosbeheer opdrachtgever is wordt in dit 
rapport de naam Broekloop gebruikt. 
Hieronder worden van de verschillende deelgebieden en korte beschrijving gegeven en zijn 
de voorgenomen maatregelen vermeld. Alle maatregelen leiden tot hogere grondwaterpei-
len. 
De start van de uitvoering is gepland eind augustus 2020. 

2.1 Plangebied en maatregelen beekdal Broekloop  

Beekdal zuid en Sint Annabosch 
 

 
Figuur 2: De extensieve zuidelijke graslanden tegen het Sint Annabosch en rechts de bovenloop van 
de Broekloop. 

In het zuidoosten begint het plangebied bovenstrooms ten noorden van de Valkenburgse-
weg. De Broekloop is hier +/- een meter breed en loopt op 150 meter afstand parallel aan de 
rand van het Sint Annabosch. Het bos bestaat grotendeels uit naaldhout afgewisseld met 
stukken gemengd/loofbos. De vochtige graslanden aan weerszijden van de beek (‘zuidelijke 
graslanden’ in Figuur 1) zijn grotendeels extensief beheerd. Pitrus bepaalt het beeld en dat 
suggereert nog beperkte botanische kwaliteiten, maar in slootjes en natte plekken zijn toch 
vlottende bies, moerashertshooi en moeraskartelblad aanwezig. Verder lopen er een aantal 
houtsingels dwars op de beek, vooral aan de westzijde.  
 
Op ca. 400 meter voor de snelweg ligt aan de oostzijde een loofbos en een perceel met di-
verse poelen. Het maaiveld ligt hier wat hoger en de beek heeft steile kanten. In de hoek 
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tegen de snelweg heeft Staatsbosbeheer in 2004 brede waterlopen aangelegd voor vogels. 
Dit terrein wordt in het rapport aangeduid als de ‘Vogelhoek’ (zie Figuur 1). In deze wateren 
is de invasieve exoot watercrassula massaal aanwezig. 
 

 
Figuur 3: De 'Vogelhoek' met veel water, vanaf de beek bekeken. 

Maatregelen zuidelijke beekdal 

 

 
Figuur 4: Maatregelen zuidelijke beekdal. 
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De maatregelen bestaan hier uit: 

• Verondiepen Broekloop over hele lengte 

• verbreden zuidoostelijke helft Broekloop 

• Inrichtingsmaatregelen t.b.v. ontwikkeling van natte schraalgraslanden 

• Opschonen en verruimen van enkele zijsloten 

• Dempen van een paar hooggelegen greppels 

• Aanleg van een paar korte stukken sloot 

• Aanplant van bos op een graslandperceel in het dal 

• Aanleg van cascade voor duiker onder de snelweg 
 

Maatregelen Sint Annabosch 

 

 
Figuur 5: Maatregelen Sint Annabosch. 

De maatregelen bestaan hier uit: 

• Aanplant van bos op open gekapte plekken in het Sint Annabosch 

• Afdammen van greppels 
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Beekdal noord 
Ten noorden van de A27/58 gaat de beek langs een bungalowparkje en loopt daarna een 
kleine 400 meter door loofbos. De Broekloop is dan ongeveer 2,5 meter breed en heeft steile 
kanten tot een meter hoogte.  

 
Figuur 6: De Broekloop ter hoogte van de Sint Annadreef. 

Daarna komt de beek weer in open veld met aan de noordoostzijde redelijk kruidrijk gras-
land, maisakkers en percelen met coniferen. Aan de zuidwestzijde, tussen de beek en het 
Ulvenhoutse bos, ligt grasland met hierin een lage strook nat en zeer soortenrijk schraalgras-
land, met orchideeën, van ongeveer 350 meter lang en 40 meter breed. In 2009 is hier paral-
lel aan de rechtgetrokken Broekloop een meanderende loop van ruim 300 meter aangelegd 
die nu het meeste water voert. De oude loop is nog als vrijwel stilstaand water aanwezig.  
 

 
Figuur 7: Het zoekgebied omvorming bos. Vlnr. het oostelijke grasland, de splitsing van de 
Broekloop aan de zuidzijde in het meanderende deel en de oude loop, en de stilstaande oude loop 
met het natte schraalgrasland op de achtergrond. 

De graslandstrook langs het bos versmalt geleidelijk tot dat de beek direct langs het bos 
loopt. Ze is hier ongeveer 3 meter breed. De graslanden aan de oostzijde lijken recent uit 
agrarisch gebruik te zijn genomen en vertonen al wat variatie in begroeiing met onder ande-
re pitrus en veldrus. 
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Daarna gaat de Broekloop tussen het bos en een begraafplaats door om dan de Rouppe van 
der Voortlaan te passeren. In het laatste traject is de beek ruim 4 meter breed en wordt be-
geleid door nat bos en rietruigte aan de westzijde en door nat/vochtig en matig productief 
grasland met veel echte koekoeksbloem aan de oostzijde.  
Over de hele lengte van het beekdal is de kwelinvloed duidelijk. De Broekloop is een echte 
‘rode beek’ waarin het water roestbruin is van het uitgevlokte ijzer dat met het grondwater 
is aangevoerd. 

Maatregelen noordelijke beekdal 

 

 
Figuur 8: Maatregelen in noordelijke beekdal. 

De maatregelen bestaan hier uit: 

• Verondiepen en verbreden Broekloop tussen snelweg en Sint Annadreef, deel langs 
begraafplaats en ten noorden van Rouppe van der Voortlaan. 

• Verondiepen van meanderende traject in het middendeel 

• Dempen van de oude rechte loop parallel aan het meanderende deel.. 

• Dempen van deel langs bos tussen nat schraalland en begraafplaats.. 

• Aanleggen van kade ten oosten van gedempte traject. 

• Aanleggen van drie eilandjes met wilgen in gedempte traject.  

• Aanleg van een lage kade ten oosten van het gedempte traject. 

• Verondiepen van enkele zijsloten. 

• Plaatsen van dammen en stuwen in deze zijsloten. 

• Ontwikkeling van bos in zoekgebied dat de graslanden en akkers in het middendeel 
beslaat. Dit betreft geen actieve aanplant maar de verwachte ontwikkeling die zal 
optreden door de vernatting en jaarlijkse inundatie van dit dal. Het huidige maaibe-
heer van het natte schraalland kan in die situatie niet worden voortgezet. Het terrein 
zal daarom verruigen tot moeras en struweel waarbij de verwachting is dat uiteinde-
lijk moerasbos zal ontstaan. 

• Aanleg van cascade ten noorden van Rouppe van der Voortlaan. 
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De meest in het oog springende maatregel is het dempen van een deel van de beek. De beek 
zal dan haar weg door het lage dal zoeken en zo ontstaat dan een doorstroommoeras. Om 
wateroverlast voor de percelen aan de oostzijde te voorkomen wordt een kade van 0,4 hoog 
aangelegd op 50-90 meter afstand van de beek. Deze komt ten westen van de aanwezige 
sloot zodat de afwatering van de percelen gehandhaafd blijft. 

2.2 Plangebied en maatregelen infiltratie regenwater  

Hemelwaterriool en infiltratiebekken 
Het terrein in de hoek van de Kerkdreef en Geersbroekseweg waar het infiltratiebekken is 
gepland, bestaat uit regulier soortenarm agrarisch grasland. De op te schonen en verruimen 
sloot aan de oostrand van het gebied heeft een aardige begroeiing met veel egelboterbloem, 
moeraswalstro en mannagras. De uit te graven greppel tussen het bekken en de Geersbroek-
se weg is grotendeels begroeid met braam. Op de plankaart is niet aangegeven of het bek-
ken van 1,7 ha wordt verdiept off om van een ringkade wordt voorzien. Een kade is minder 
ingrijpen en ligt het meest voor de hand. 
 

 
Figuur 9: Tracé hemelwateriool en persleiding en ligging infiltratiebekken. 
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Figuur 10: Links het perceel voor het infiltratiebekken en rechts de te vergroten greppel aan de 
oostzijde. 

Het regenwaterriool begint bij de weg Hertespoor en steekt dan door een strook bos door 
naar de Torendreef waar het onder of naast het fietspad wordt gelegd. Dan gaat het linksaf 
naar de Kerkdreef. Hier wordt het riool onder het zandpad geplaatst en loopt door tot de 
Pennendijk. Daar wordt een overstort aangelegd die aansluit op een persleiding onder de 
Kerkdreef die het water naar het infiltratiebeken leidt. 
 

 
Figuur 11: Van links naar rechts: de doorsteek van Hertenspor, Torenweg en Kerkdreef. 

Kwelscherm 
Het kwelscherm wordt langs de Bosrand wordt in de berm tussen de weg en het bos ge-
plaatst. Hiervoor is een werkbreedte van 1,5 meter buiten de huidige wegrand nodig. Op dit 
moment (19-2) is de inschatting dat een kleine 50 bomen die te dicht op de weg staan ver-
wijderd moeten worden. Aan het westelijke einde van het kwelscherm bij Wolvenhoek 
maakt dit een hoek en steek het ongeveer 100 meter het bos in. Hiervoor zullen 13 bomen 
moeten wijken afhankelijk van het exacte tracé. In de bosrand staan vooral eiken waaronder 
een aantal grote exemplaren. Iets meer het bos in staan minder bomen, vooral grove den, en 
deze zijn ook een stuk dunner. Wanneer het scherm hier wordt geplaatst kunnen de grote 
eiken blijven staan. Verder worden in het bos een pad verhoogd en een duiker en een stuw-
tje geplaatst. 
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Figuur 12: Maatregelen kwelscherm. 

 

 
Figuur 13: Van links naar rechts: locatie westelijk hoek kwelscherm in bos,, grote eiken in westelijke 
bosrand en berm met bomen langs de Bosrand. 

2.3 Juridische aspecten 

Wettelijke belangen 
De hierboven aangegeven maatregelen worden hier beoordeeld op mogelijke effecten op 
voorkomende beschermde soorten van de Wet natuurbescherming.  
In de Wet natuurbescherming zijn diverse wettelijke belangen opgesomd die als geldig be-
lang van een project vallen om ontheffing te kunnen verlenen. In een ontheffingsaanvraag 
moet goed zijn onderbouwd dat aangevoerde belangen ook werkelijk op het project van 
toepassing zijn. In dit geval worden diverse ruimtelijke ingrepen gedaan ten behoeve van de 
bijzondere natuurwaarden van het Ulvenhoutse bos. De volgende twee belangen zijn dan 
van toepassing: 
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1. ‘ter bescherming van flora en fauna’ (art. 3.3, lid 4, onderdeel b, onder 4⁰ en art. 3.8, 
lid 5, onderdeel b, onder 1⁰) 

2. ‘Ruimtelijke inrichting en ontwikkeling’ (artikel 3.10, lid 2, onderdeel a). 
 
Om ontheffing ten aanzien van Europees beschermde soorten te kunnen verlenen dienen 
zwaardere belangen met de ingreep te worden gediend dan voor nationaal beschermde 
soorten. Het eerste belang is wel geldig voor Europees beschermde soorten, maar ‘ruimtelij-
ke ontwikkeling’ kan alleen bij nationaal beschermde soorten worden aangevoerd. 

Vrijstelling in geval van maatregelen Natura 2000-beheerplan  

Instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen die zijn aangegeven in een Natura 
2000-beheerplan zijn algemeen vrijgesteld van de verbodsbepalingen conform art. 3.3, lid 7 
en art. 3.8, lid 7 en 8. Dan is een ontheffing niet nodig. Het blijft echter wel nodig de maatre-
gelen te toetsen op alternatieven, wettelijk belang en waarborg van een gunstige staat van 
intandhouding. 
Veel van de voorgestelde maatregelen zijn ook in het Natura 2000 Beheerplan Ulvenhoutse 
bos (DLG en Sbb, 2015) als te nemen maatregel aangeven. In die gevallen is dus geen onthef-
fing vereist. 
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3 SOORTEN EN EFFECTEN 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanwezigheid van beschermde en andere bijzondere 
soorten in het plangebieden de functies en het relatieve belang die dit voor de soorten ver-
vullen. Aansluitend worden de mogelijke effecten en daaruit volgende wettelijke aspecten 
behandeld.  
De maatregelen vinden plaats in bepaalde biotopen en aan de hand daarvan kan afgeleid 
worden op welke soortgroepen effecten te verwachten zijn. Dit is in de volgende tabel weer-
gegeven. 
 

biotoop ingrepen relevante soortgroepen 

wateren; de beek 
en sloten  

wijziging natte profiel, dempen, 
afdammen en opschonen  

vissen, libellen, amfibieën, water- 
en oeverplanten, watergebonden 
zoogdieren 

graslanden  m.n. omvorming naar bos,  
ook vernatting en verschraling  

planten, dagvlinders, zoogdieren 
en reptielen 

bos en bosrand beplanten van open plekken, 
verwijderen bomen en vernatting  

vleermuizen, broedvogels (m.n. 
jaarrond beschermde nesten), 
eekhoorn, reptielen, dagvlinders 
en planten 

 
Het Ulvenhoutse bos en het grootste deel van het beekdal is goed onderzocht blijkens de 
vele waarnemingen in de NDFF. Alleen in het zuidelijke beekdal lijkt niet op amfibieën te zijn 
geïnventariseerd. Daarom zijn hier ten aanzien van de aanwezige soorten enige aannamen 
gedaan. Verder gaven de NDFF gegevens voldoende basis voor de beoordeling. Er zijn geen 
beschermde soorten toegevoegd die hier wel verwacht kunnen worden, maar nooit zijn 
waargenomen. 
 
De resultaten uit de gegevensanalyse en het veldbezoek worden per soortgroep toegelicht. 
Daarbij komen eerst de soorten aan bod die onder de Wet natuurbescherming zijn be-
schermd, dan de voormalig onder de Flora- en faunawet (FFW) beschermde soorten en ten-
slotte de Rode Lijst-soorten. In de soorttabellen is de beschermingsstatus als volgt aangege-
ven: 

• ‘Wnb-HR’: de soorten die conform de verbodsbepalingen uit de Europese Habitat 
Richtlijn zijn beschermd (Wnb artikel 3.5)  

• ‘Wnb-NL’: de nationaal beschermde soorten (Wnb artikel 3.10) zonder vrijstelling. 

• ‘Wnb-NL vrij’: de nationaal beschermde soorten (Wnb artikel 3.10) met algemene 
vrijstelling in de Provincie Noord-Brabant. 

• FFW-1-3: Voormalig beschermde soort onder de FFW van ‘Tabellen 1, 2 en 3’. 

• RL: Rode Lijst-status 
Verder is het voorkomen in het plangebied kort aangegeven. In de kolom ’Relevantie; is aan-
gegeven in hoeverre een soort negatieve effecten van de maatregelen kan ondervinden. 
Daarbij is een driedelige indeling gehanteerd: 
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relevantie code betekenis 

1; zeer relevant R ++ Soort komt (waarschijnlijk) bestendig in terreindelen voor waar direct 
wordt ingegrepen. Effecten zijn te verwachten. 

2; relevant R + Soort komt bestendig in directe omgeving voor en kan indirecte effecten 
ondervinden (vernatting). Of soort komt onbestendig in terrein voor 
waar direct wordt ingegrepen. 

3; enigszins 
relevant 

 R+/- Soort komt (on)bestendig in directe omgeving voor, maar effecten zijn 
niet te verwachten. 

 
Bij deze beoordeling is uitgegaan van een uitvoering in de herfst conform de planning en in 
ieder geval niet in het voorjaar (voortplantingsseizoen van vogels, amfibieën enz.)  

3.1 Vaatplanten 

Voorkomende soorten 
In de onderstaande tabel zijn de (voormalig) beschermde en bedreigde plantensoorten uit 
het plangebied en de omgeving opgenomen. Dit is gebaseerd op de verspreidingsgegevens in 
de NDFF vanaf 2010. In de losse kaartbijlage is een kaart met deze gegevens opgenomen. 
 

status RL Naam Wetenschappelij-
ke naam 

voorkomen in plangebied relevan-
tie 

FFW-2  gevlekte orchis / 
bosorchis 

Dactylorhiza ma-
culata 

Weinig in het natte schraalland R ++ 

FFW-2  kleine zonnedauw Drosera interme-
dia 

Algemeen in Vogelhoek en lokaal 
in het natte schraalland 

R ++ 

FFW-2 KW moeraswes-
penorchis 

Epipactis palustris Redelijke aantallen in natte 
schraalland 

R ++ 

FFW-2  rietorchis Dactylorhiza prae-
termissa subsp. 
praetermissa 

Veel in natte schraalland R ++ 

FFW-1  brede wes-
penorchis 

Epipactis hellebo-
rine subsp. helle-
borine 

Schaars in bos R +/- 

FFW-1  daslook Allium ursinum Veel bij Wolfslaar, schaars in bos R + 

FFW-1  gewone dotter-
bloem 

Caltha palustris 
subsp. palustris 

Plaatselijk veel in noordelijk deel 
bij sloten, aan de beek of in nat 
bos 

R ++ 

FFW-1  gewone vogelmelk Ornithogalum 
umbellatum 

Enkele plekken, bij Wolfslaar, 
langs Huisdreef. 

R +/- 

FFW-1  koningsvaren Osmunda regalis Verspreid in gebied, vooral in 
bos. enkele plekken in Vogel-
hoek en zuidelijke graslanden. 

R + 

FFW-1  slanke sleutel-
bloem 

Primula elatior Plaatselijk veel in bos ter hoogte 
begraafplaats, hier 1x aan beek. 
Elders in bos verspreide kernen 

R + 

RL GE dubbelloof Blechnum spicant Zeer algemeen in bos op grep-
pelkanten ed. Aan de beek 
plaatselijk veel aan deel en 

R ++ 
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status RL Naam Wetenschappelij-
ke naam 

voorkomen in plangebied relevan-
tie 

bermsloot ten noorden van Sint 
Annaweg en geregeld in stuk 
door loofbosje in het zuidelijke 
deel (1 stip op kaart) 

RL KW gulden boter-
bloem 

Ranunculus auri-
comus 

Plaatselijk algemeen in bos ten 
zuiden van Wolfslaar. Daar 1x 
aan de beek. 

R + 

RL GE kamgras Cynosurus crista-
tus 

Algemeen in het natte schraal-
land en verspreid in grasland 
langs beek tot begraafplaats 

R ++ 

RL KW knikkend nagel-
kruid 

Geum rivale Talrijk in klein kerngebied in bos, 
daarbuiten zeer schaars.  

R + 

RL KW moeras-hertshooi Hypericum elodes Veel in Vogelhoek. Ook verspreid 
in zuidelijke graslanden, daar 
waarschijnlijk in greppels. 

R ++ 

RL KW moeraskartelblad Pedicularis palus-
tris 

Vrij algemeen in het natte 
schraalland en in de zuidelijke 
graslanden 

R ++ 

RL GE stekelbrem Genista anglica Zeldzaam, alleen in Vogelhoek. R + 

RL GE stijve ogentroost Euphrasia stricta Zeldzaam, 2 plekken in het natte 
schraalland. 

R ++ 

RL KW vlottende bies Eleogiton fluitans Veel in Vogelhoek en  in zuidelij-
ke graslanden, daar waarschijn-
lijk in greppels. 

R ++ 

RL BE witte rapunzel Phyteuma spica-
tum subsp. spica-
tum 

Verspreid in het bos met drie 
grotere kernen. Bij begraafplaats 
en Wolfslaar ook langs de beek. 

R + 

 
In de gegevens van de NDFF zijn geen waarnemingen van onder de Wet natuurbescherming 
beschermde plantensoorten aanwezig. Omdat het gebied goed op planten is onderzocht is 
de kans nihil dat dergelijke bijzondere soorten niet zijn aangetroffen. Bovendien zijn op basis 
van de landelijke verspreiding en/of standplaatseisen maar een beperkt aantal soorten in 
deze omgeving te verwachten. Deze worden hieronder besproken. 

Niet aanwezige soorten 

Van de Europees beschermde soorten zijn drijvende waterweegbree, kruipend moeras-
scherm en groenknolorchis gebonden aan beken of natte graslanden. Drijvende waterweeg-
bree is in 2015 in een poel aan de Broeksche beek ten zuiden van Snijders Chaam gevonden 
op 2 km ten zuidoosten van het plangebied. De Broeksche beek loopt parallel ten zuiden van 
de Broekloop naar het westen om bij Ulvenhout in de Boven Mark uit te monden. Beide be-
ken staan dus niet met elkaar in contact. Het voorkomen van drijvende waterweegbree in 
het goed onderzochte plangebied kan daarom worden uitgesloten. Kruipend moerasscherm 
en groenknolorchis komen in de wijde omgeving van het plangebied niet voor. 
 
De Nationaal beschermde plantensoorten van Bijlage B van de Wet natuurbescherming zijn 
doorgaans zeer zeldzaam en veelal gebonden aan kalkgraslanden en akkers. Geen van de 
soorten kan op basis van standplaats of de verspreiding in het plangebied worden verwacht. 
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Effecten op voormalig beschermde- en Rode Lijst-soorten 
Beschermde soorten komen niet in het plangebied voor en effecten daarop zijn dus uitgeslo-
ten. 
In het kader van de zorgplicht zijn de voormalig beschermde soorten en Rode Lijst-soorten 
van belang. In de volgende tabel zijn de soorten opgenomen waarvoor negatieve effecten te 
verwachten zijn en deze toegelicht. Voor de overige soorten zijn de effecten positief door de 
vernatting van bos en grasland, of neutraal. 
 

status soorten Effect voorgestelde ingrepen mitigerende 
maatregelen 

overtreding 
Wnb 

FFW/RL gevlekte/bos orchis, 
moeraswespenorchis, 
rietorchis, kamgras, 
stijve ogentroost 

Enige groeiplaats nat schraal-
grasland in gebied verdwijnt 
i.g.v. ontwikkeling bos 

nat schraal-
grasland hand-
haven 

Geen over-
treding 

FFW/RL kleine zonnedauw, 
moeraskartelblad,  

Groeiplaats nat schraalgras-

land verdwijnt i.g.v. ontwik-

keling bos. Soorten komen 

elders ook voor. 

nat schraal-
grasland hand-
haven 

Geen over-
treding 

FFW/RL gewone dotterbloem, 
witte rapunzel, moe-
rashertshooi dubbelloof 

Groeiplaatsen op beekoevers 
verdwijnen i.g.v. dempen of 
verbreding profiel. Kanten 
met dubbelloof blijven al 
gespaard 

groeiplaatsen 
handhaven, 
m.n. rapunzel 

Geen over-
treding 

 
Omdat beschermde soorten niet voorkomen, zijn effecten daarop uitgesloten. Een onthef-
fing of gedragscode zijn niet aan de orde.  
 
Voor de voormalig beschermde en Rode Lijst-soorten zijn de effecten als volgt. 
De soorten die alleen in het natte schraalgrasland voorkomen zullen uit het gebied verdwij-
nen wanneer dit verruigt naar moeras en struweel. Vooral het voorkomen van moeraswes-
penorchis in een beekdal is zeer bijzonder. In het ´binnenland´ van de provincie is de soort 
zeldzaam en komt deze op een kleine 15 plekken voor. Deze orchidee groeit op open en 
zonnige standplaatsen met een sterke invloed van basenrijke kwel. Of voor deze soorten 
mogelijkheden liggen in de zuidelijke graslanden is de vraag. De indicatieve soorten die daar 
nu voorkomen (vlottende bies, moerashertshooi en moeraskartelblad) indiceren neutraal tot 
licht zuur water. 
In de Vogelhoek gaan bij het dempen van de stukken sloot, groeiplaatsen van moerasherts-
hooi verloren. De soort komt echter op meer plekken in de Vogelhoek voor en het verlies 
van deze groeiplaatsen heeft een beperkt effect op de populatie ter plekke.  
Gewone dotterbloem en dubbelloof staat plaatselijk in de oever van de Broekloop. Witte 
rapunzel heeft één groeiplaats aan de beek. De groeiplaatsen van dotterbloem en rapunzel 
gaan verloren door het verruimen van het beekprofiel. Vooral bij de rapunzel is het de moei-
te waard dit deel te ontzien. Aan de kanten met dubbelloof wordt niet ingegrepen. 

Conclusies vaatplanten 
Beschermde soorten zijn niet aanwezig. Een ontheffing of gedragscode zijn niet aan de orde. 
Nader onderzoek naar beschermde soorten is niet nodig. 
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Voor de voormalig beschermde soorten en Rode Lijst soorten treden de volgende grote ef-
fecten op: 

• Bij verruiging en verbossing van het natte schraalgrasland zullen zeven FFW-RL soor-
ten, met moeraswespenorchis als meest bijzondere soort, ter plaatse verdwijnen en 
voor het merendeel daarvan is dit de enige groeiplaats in het gebied.  

• Bij verruiming van het beekprofiel gaan groeiplaatsen verloren van dotterbloem en 
één van witte rapunzel.  

 
Nader onderzoek naar de overige soorten kan gewenst zijn wanneer er voor gekozen wordt 
groeiplaatsen te sparen, te verplaatsen/elders te ontwikkelen. Deze maatregelen dienen dan 
ook in het ecologisch werkprotocol te worden opgenomen. 

3.2 Vleermuizen 

Voorkomende soorten 
De meeste maatregelen grijpen niet direct in op het leefgebied van vleermuizen en hebben 
daarop dus geen (negatief) effect. Wel relevant is de kap van bomen ten behoeve van het 
kwelscherm. De aandacht gaat daarom uit naar soorten die in die bomen verblijfplaatsen 
kunnen hebben. In 2016 is het Ulvenhoutse bos goed op vleermuizen onderzocht. Daarbij 
zijn 8 soorten vastgesteld. De soorten daarvan die verblijfplaatsen in bomen hebben zijn in 
de volgende tabel opgenomen. Alle vleermuizen zijn Europees beschermd en geen van de 
vermelde soorten staat op de Rode Lijst. In de losse kaartbijlage is een kaart met NDFF gege-
vens van vleermuizen opgenomen. 
 
Naam Wetenschappelijke 

naam 
voorkomen in plangebied relevantie 

gewone dwerg-
vleermuis 

Pipistrellus pipistrel-
lus 

Zeer Algemeen in het bos (foeragerend) en 
ongetwijfeld ook in de woonwijken.  

R +/++ 

gewone grootoor-
vleermuis 

Plecotus auritus ssp. 
auritus 

Vrij schaars. Wel nabij kwelscherm een 
kraamverblijf aangetroffen. 

R +/++ 

ruige dwergvleer-
muis 

Pipistrellus nathusii Algemeen in het bos. Vooral foeragerend, 
maar ook wel baltsend in noordelijk deel 
bos 

R +/++ 

watervleermuis Myotis daubentonii vrij algemeen foeragerend in het bos, en 
enkele kraamverblijven 

R + 

baard vleermuis Myotis mystacinus Vrij schaars waargenomen, enkele zomer-
verblijven in bomen 

R +/- 

franjestaart Myotis nattereri Vrij schaars waargenomen, foeragerend  

rosse vleermuis Nyctalus noctula Eén nestboom in NW van bos R +/- 

 
De laatvlieger is hier niet genoemd omdat deze nooit verblijfplaatsen in bomen heeft. 

Effecten op vleermuizen 
Effecten op vleermuizen treden op wanneer in de te kappen bomen verblijfplaatsen aanwe-
zig zijn. De kans daarop verschilt per soort en wordt bepaald door de mate van voorkomen 
en de mate waarin de soort van kleine verblijfplaatsen, zoals spleten en onder losse schors 
gebruik maakt. In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de effecten, noodzaak tot 
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nader onderzoek, mogelijke mitigerende maatregelen en de betekenis vanuit de Wet na-
tuurbescherming. Voor sommige soorten is een kennisdocument (KD) gemaakt en dit fun-
geert dan als kader voor de mitigerende maatregelen. 
 
status soorten Effect voorgestelde ingre-

pen 
nader 
ondz 

mitigerende 
maatregelen 

Wnb 

Wnb-HR, 
met KD 

gew. dwergvlm, 
gew. grootoorvlm, 
ruige dwergvlm 

Mogelijk vernielen van zo-
mer/balts verblijfplaatsen  

ja Tijdig plaatsen 
extra verblijven 
conform KD 

Geen over-
treding. 

Wnb-HR, 
geen KD 

watervleermuis, 
baard vleermuis, 
franjestaart, rosse 
vlm 

Zeer kleine kans op vernie-
len van zomer/balts ver-
blijfplaatsen 

ja Tijdig plaatsen 
extra verblijven 

Overtreding. 
Ontheffing 
vereist 

 
De gewone dwergvleermuis komt het meest talrijk voor. Het is een gebouwbewoner, maar 
spleten en losse schors in bomen worden wel in de nazomer-herfst als paarverblijven ge-
bruikt. De ruige grootoorvleermuis is vrij algemeen in het bos. Deze boombewonende soort 
gebruikt ook spleten en losse schors als paarverblijf. Deze kunnen in de bomen aan de Bos-
rand aanwezig zijn, maar de kans lijkt niet erg groot omdat baltsende ruige vleermuizen al-
leen in het noordelijk deel van het bos zijn waargenomen. De watervleermuis is vrij alge-
meen in het bos. Het is een boombewonende soort in hoofdzakelijk grotere boomholten en 
gebruikt minder vaak kleine verblijfplaatsen in boomspleten. De baardvleermuis is relatief 
weinig waargenomen. De kans op een verblijfplaats aan de Bosrand is zeer klein. De rosse 
vleermuis bewoont grotere boomholten. In 2016 is een verblijfplaats aan NW zijde van bos 
gevonden. De kans op een verblijfplaats aan de Bosrand is zeer klein. 

Nader onderzoek en mitigatieplan 
Voor de plaatsing van het kwelscherm moeten bomen wijken, maar tijdens het veldbezoek 
voor de quickscan was dit voor de bomen langs de Bosrand nog niet voldoende duidelijk. Bij 
navraag liep het aantal te kappen bomen op tot 50. In een vervolgonderzoek worden de te 
kappen bomen grondig geïnspecteerd op mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen. De 
grotere holtes worden daarbij in ieder geval opgespoord. Van de kleine spleten zal een deel 
buiten beeld blijven, maar de mate waarin deze aanwezig zijn wordt wel duidelijk. Met deze 
informatie kan worden bepaald welke soorten wel en niet kunnen worden verwacht en kan 
een inschatting van het aantal aanwezige verblijfplaatsen worden gemaakt. Vervolgens kun-
nen mitigerende maatregelen worden bepaald. Het is mogelijk om op basis van de boomin-
spectie een (ruime) schatting te maken van het aantal verblijfplaatsen van de te verwachten 
soorten en vervolgens volgens de geldende normen in de betreffende kennisdocumenten 
van BIJ12 in het voorjaar van 2020 extra verblijfplaatsen in de vorm van vleermuiskasten in 
de overblijvende bomen te plaatsen. De vleermuizen kunnen deze vervolgens ontdekken en 
gaan gebruiken. Wanneer dan na de actieve periode (vanaf eind oktober) de bomen worden 
gekapt is geen sprake van aantasting van verblijfplaatsen omdat deze vooraf zijn gemitigeerd 
door effectief bewezen maatregelen conform de kennisdocumenten van BIJ12. In dat geval is 
geen sprake van een overtreding en is geen ontheffing nodig. Deze lijn is alleen mogelijk voor 
soorten waarvoor een kennisdocument is opgesteld en bewezen effectieve maatregelen 
voorhanden zijn. Wanneer sprake is van verblijfplaatsen van watervleermuis, franjestaart, 
baardvleermuis of rosse vleermuis is wel een ontheffing nodig. 
 
In het Natura 2000-Beheerplan Ulvenhoutse bos is als een van de maatregelen aangeven:  
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“Onderzoek naar externe infiltratiemogelijkheden en uitvoering op basis van uitkom-
sten onderzoek.” 

Dat betekent dat het plaatsen van het kwelscherm in principe niet ontheffingsplichtig is. Wel 
moet in het plan duidelijk zijn dat er geen bevredigende alternatieven voor de maatregel zijn 
en dat de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soorten is gewaarborgd. 

Conclusies vleermuizen 

• In de te kappen bomen kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Dit 
betreft vooral paar- en zomerverblijven omdat daarvoor allerlei kleine ruimtes kun-
nen worden gebruikt. 

• Van de soorten die bekend zijn van het Ulvenhoutse bos, zijn met name de gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis in de bomen 
aan de Bosrand te verwachten. 

• Ten tijde van de quickscan was nog onvoldoende duidelijk welke bomen langs de 
bosrand verwijderd moeten worden. Wanneer dit duidelijk is, wordt een nadere in-
spectie van deze bomen op holtes uitgevoerd. 

• Op basis van de inspectie kan worden bepaald welke soorten verwacht kunnen wor-
den, en hoeveel verblijfplaatsen aanwezig kunnen zijn. Daarop kan een mitigatieplan 
worden gemaakt waarmee de functie van de bosrand als verblijfplaats kan worden 
gewaarborgd. 

• Met een goed onderbouwd plan en tijdig uitgevoerde effectief bewezen maatrege-
len conform de kennisdocumenten van BIJ12 is geen sprake van een overtreding van 
de Wet natuurbescherming en is geen ontheffing nodig. 

3.3 Grondgebonden zoogdieren 

Voorkomende soorten 
In de gegevens van de NDFF zijn van 18 soorten zoogdieren waarnemingen uit het plange-
bieden directe omgeving bekend. Op veruit de meeste daarvan grijpen de maatregelen niet 
in in essentiële delen van het leefgebied en zijn geen effecten te verwachten. In de onder-
staande tabel zijn de relevante soorten opgenomen met de beschermingsstatus en het voor-
komen in het plangebied weergegeven.  
 

categorie Naam Wetenschap-
pelijke naam 

Rode 
Lijst 

voorkomen relevan-
tie 

Wnb-NL bunzing Mustela putorius 
ssp. putorius 

 
Weinig waarnemingen, maar komt 
waarschijnlijk in het gebied voor. De 
bunzing heeft een voorkeur voor nat 
terrein. Het werkgebied is foerageerge-
bied. Verblijfplaatsen zijn niet aanwezig. 

R +/- 

Wnb-NL eekhoorn Sciurus vulgaris 
 

Algemeen in het bos en ongetwijfeld 
ook in de woonwijken.  

R + 

Wnb-NL hermelijn Mustela erminea  1x waargenomen in faunatunnel onder 
Roupe vd Voortlaan. Waarneming moet 
nog bevestigd worden (med W. Schui-
tema). 

R +/- 

Wnb-NL-
vrij 

veldmuis Microtus arvalis 
 

Waarschijnlijk algemeen in de vochtige 
graslanden. Natte graslanden zijn min-

R +/- 
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categorie Naam Wetenschap-
pelijke naam 

Rode 
Lijst 

voorkomen relevan-
tie 

der geschikt. 

 

Niet aanwezige soorten 

Streng beschermde en watergebonden soorten als de bever, otter (beide Wnb-HR) en water-
spitsmuis (Wnb-NL) komen in deze omgeving niet voor. Naar de aanwezigheid van water-
spitsmuis in de Beekloop is gericht onderzoek gedaan met de eDNA methode, maar de soort 
is daarbij niet vastgesteld.  

Effecten op grondzoogdieren 
In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de effecten, noodzaak tot nader onder-
zoek, mogelijke mitigerende maatregelen en de betekenis vanuit de Wet natuurbescher-
ming. 
 

status soorten Effect voorgestelde ingre-
pen 

nader 
ondz 

mitigerende 
maatregelen 

Wnb 

Wnb-NL eekhoorn Geen. Zeer kleine kans op 
nest moment uitvoering 

ja nest sparen geen over-
treding 

Wnb-NL  bunzing mogelijk enige verstoring 
foerageergebied, loopplank 
onder R. dv Voorstlaan 
mogelijk niet functioneel 

nee Nvt Geen over-
treding. 

Wnb-NL hermelijn loopplank onder R. dv 
Voorstlaan mogelijk niet 
functioneel 

  Geen over-
treding. 

Wnb-NL-
vrij 

veldmuis aantasten leefgebied i.g.v. 
bosontwikkeling 

nee nee Geen over-
treding. 

 
Hoewel de bunzing graag langs oevers foerageert hebben de ingrepen daaraan geen of wei-
nig effect op de bunzing omdat voldoende ander foerageergebied voorhanden blijft. Van 
verblijfplaatsen is in het werkgebied geen sprake. 
Voor de looprichel in de duiker onder de Roupe vd Voortlaan is op de maatregelenkaart aan-
gegeven dat deze zo nodig aangepast wordt wanneer deze vaker zal overstromen. Tijdens 
het veldbezoek bleek dat deze onder water stond (zie foto op volgende pagina). De situatie is 
besproken met Wouter Schuitema (ecoloog van de gemeente Breda) en hij gaf aan dat deze 
loopplank geregeld onder water staat. Er is nu al weinig ruimte boven de richel en is daarom 
is het geen oplossing om de plank te verhogen. 
Over het gebruik van de looprichel zijn geen gegevens bekend en ook niet van verkeerslacht-
offers ter plekke. De huidige waarde als passage is dus lastig te bepalen, maar lijkt beperkt. 
Het effect van een nog slechter functioneren door een frequentere inundatie is dan ook be-
perkt Op ruim 200 ten westen van de Beekloop ligt een goed functionerende faunatunnel 
onder de weg (zie Figuur 15). Wellicht is het zinvol nabij de beek een faunatunnel aan te 
leggen zodat dieren een alternatief hebben wanneer de loopplank overstroomd is. 
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Figuur 14: De looprichel onder de Roupe vd Voortlaan was tijdens het bezoek op 11-2-2020 
ondergelopen. Verder is er weinig ruimte boven de richel. 

 
Figuur 15: Ligging faunapassages. De gele ruiten markeren de slecht functionerende loopplank, de 
groene de goed functionerende faunatunnel. (Gegevens gemeente Breda, ondergrond Open topo) 
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De bomen langs de bosrand zijn geïnspecteerd op eekhoornnesten. Deze zijn niet aangetrof-
fen. Het is niet uit te sluiten dat in het komende jaar alsnog een eekhoornnest in de bomen 
aan de bosrand wordt gemaakt. Daarom dienen kort voor de kap de bomen worden gecon-
troleerd. Een probleem is dan wel dat een boom met een bewoond eekhoornnest niet kan 
worden gekapt. 
Van de veldmuis zijn weinig waarnemingen bekend, maar deze komt ongetwijfeld voor in de 
drogere graslanden in het beekdal. Wanneer deze worden omgevormd tot bos verdwijnt dit 
leefgebied en moeten de dieren wegtrekken. Omdat de soort is vrijgesteld heeft dit effect 
geen wettelijke consequenties. 

Conclusies grondzoogdieren 

• Watergebonden en streng beschermde grondzoogdieren komen in het plangebied niet 
voor. 

• Bij de kap van bomen kunnen nesten van eekhoorns verloren gaan. Op dit moment is in 
de bomen langs de Bosrand geen eekhoornnest aanwezig. Dit moet voor de kap nog-
maals worden gecontroleerd. 

• Wanneer in de duiker onder de Roupe van der Voortlaan vaker hoge peilen optreden zal 
de looprichel voor kleine zoogdieren vaker onderlopen wat de functie daarvan beperkt. 
Het is mogelijk dat dieren dan vaker de weg oversteken enis er een grotere kans op ver-
keersslachtoffers. Aangezien het huidige functioneren niet optimaal is en daarmee het 
gebruik waarschijnlijk beperkt, is dit effect naar verwachting gering. 

• Verder hebben de ingrepen geen effecten op streng beschermde grondzoogdieren. 

3.4 Vogels 

Voorkomende soorten 
De werkzaamheden worden buiten de broedtijd uitgevoerd en verstoring van nestelende 
vogels is daardoor uitgesloten. Wel kan sprake zijn van effecten op jaarrond beschermde 
nesten. In deze situatie zijn de volgende soorten relevant 
Naam Wetenschappelijke 

naam 
voorkomen relevan-

tie 

grote gele kwikstaart Motacilla cinerea In najaar 2018 handvol waarnemingen 
in Wolfslaar. Geen broedvogel aan 
Broekloop 

R +/- 

buizerd Buteo buteo In 2016 in bos één territorium vastge-
steld 

 

havik Accipiter gentilis In 2016 in bos één nest vastgesteld  

sperwer Accipiter nisus In 2016 in bos één territorium vastge-
steld 

 

 
Bij de controle van de bomen aan de Bosrand is geen nest van een buizerd of andere roofvo-
gel aangetroffen. Effecten op jaarrond beschermde nesten zijn daarom uitgesloten. 

Conclusies vogels 

• Omdat buiten de broedtijd wordt gewerkt zijn effecten op nestelende vogels uitgesloten.  

• In de te kappen bomen aan de Bosrand zijn geen jaarrond beschermde nesten aanwezig. 

• De uitvoering van het project heeft geen negatieve effecten op vogels. 
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• Nader onderzoek of een ontheffingsaanvraag zijn niet aan de orde. 

3.5 Amfibieën en reptielen 

Voorkomende soorten 
In de gegevens van de NDFF zijn van 7 soorten amfibieën en 2 reptielen waarnemingen uit 
het plangebieden directe omgeving bekend. In de onderstaande tabel zijn deze soorten met 
de beschermingsstatus en het voorkomen in het plangebied weergegeven. In de losse kaart-
bijlage is een kaart met deze gegevens opgenomen. 
 

status Naam Wetensch. naam voorkomen in plangebied relevan-
tie 

Wnb HR poelkikker Pelophylax lessonae Alleen in wateren bij Wolfslaar. Niet 
in de Broekloop, hooguit als zwer-
ver. Mogelijk aanwezig in zuidelijke 
deel. 

R +/- 

Wnb-NL hazelworm Anguis fragilis ssp. 
fragilis 

Verspreid in de bossen waargeno-
men. Leeft verborgen. Waarschijn-
lijk wel op open plekken in bos aan-
wezig. 

R +/++ 

Wnb-NL,  
RL 4, GE 

levendbarende  
hagedis 

Zootoca vivipara Eén waarneming in het 'Nieuw 
Bosch' ten oosten van plangebied. 

R +/- 

Wnb-NL Alpenwater 
 salamander 

Mesotriton alpestris 
ssp. alpestris 

Veel bij Wolfslaar en verder ver-
spreid in bos. Vooral in poelen, 
maar ook in sloten.  

R +/++ 

Wnb-NL,  
RL 3, KW 

vinpootsala-
mander 

Lissotriton helveticus 
ssp. helveticus 

Bij Wolfslaar en verder verspreid in 
bos. Vooral in poelen, maar ook in 
sloten. 

R +/++ 

Wnb-NL-vrij bastaard- 
kikker 

Pelophylax kl. escu-
lentus 

Algemeen bij Wolfslaar en ook bij de 
Vogelhoek. 

R + 

Wnb-NL-vrij bruine kikker Rana temporaria Algemeen bij Wolfslaar en bij de 
Vogelhoek. Daarnaast verspreid in 
bos aangetroffen. 

R +/++ 

Wnb-NL-vrij gewone pad Bufo bufo Algemeen bij Wolfslaar, daarbuiten 
incidenteel. 

R +/- 

Wnb-NL-vrij kleine water 
salamander 

Lissotriton vulgaris Algemeen bij Wolfslaar, daarbuiten 
los verspreid, vooral bi knooppunt 
St Annabosch. 

R +/++ 

 
Bij sommige soorten is bij de relevantie ‘+/++’ ingevuld. Dit is in verband met de onzekerheid 
over de functie van de te greppels en slootjes waar wordt ingegrepen. Die kan variëren van 
voortplantingsplaats tot geen functie. Voor de strenger beschermde soorten is dit onder-
werp van nader onderzoek. 
Een kanttekening bij is het aangegeven voorkomen is dat het er sterk op lijkt dat het zuidelij-
ke deel van het plangebied niet (goed) is geïnventariseerd. Hier zijn helemaal geen waarne-
mingen van amfibieën bekend terwijl het gebied goed geschikt is en allerlei slootjes en poel-
tjes geschikte voorplantingsplekken bieden voor in ieder geval bruine kikker en kleine water-
salamander en mogelijk groene kikkers. De poelkikker zou hier gezien de aanwezige bioto-
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pen voor kunnen komen en dan poelen gebruiken voor de voortplanting. Alpenwatersala-
mander en vinpootsalamander hebben een voorkeur voor een bosrijke omgeving. Deze zijn 
in het zuidelijke gebied vooral in poeltjes nabij het bos te verwachten. De kans dat ze in de 
slootjes en poeltjes in het open grasland aanwezig zijn is klein, maar niet uit te sluiten. 

Niet aanwezige soorten 

Andere streng beschermde amfibieën en reptielen komen niet in het plangebied of directe 
omgeving voor. Vochtig bos is een voorkeurslandbiotoop van de kamsalamander en het Ul-
venhoutse bos zou een goede leefomgeving kunnen vormen. De soort heeft een groot kern-
gebied in de bossen bij Dorst op 6 km ten noordoosten van het plangebied. Dichterbij, op 3-
3,5 km, zijn enkele waarnemingen gedaan in het Mastbosch en de aanliggende wijk Ruiter-
wijk. In het Ulvenhoutse bos is de soort echter nooit waargenomen. 
De boomkikker is afhankelijk van zon en heeft een voorkeur voor halfopen gebieden met 
veel poelen. In ‘Het Broek’ bij Chaam op 2,5 km ten zuidoosten van het plangebied leeft een 
grote populatie. De boomkikker is een goede migrator, maar mijdt donkere bossen. Daar-
door zal vestiging in het zuidelijke beekdal (nog?) niet hebben plaatsgevonden, maar dit ge-
bied heeft goede potenties als leefgebied. Zeker wanneer grotere ondiepe poelen worden 
aangelegd. 
De heikikker heeft twee populaties in het Mastbosch, maar is in het Ulvenbosch slechts en-
kele keren gemeld waaronder een waarneming bij de Broekloop in 1994. De soort komt niet 
bestendig in of nabij het plangebied voor. 
De rugstreeppad is recent in de wijde omgeving slechts enkele malen aangetroffen ten noor-
den van Breda. De gladde slang leeft op 20 km afstand bij de grens met België. Andere soor-
ten amfibieën en reptielen komen in N-Brabant niet, of op grote afstand, voor. 

Effecten op amfibieën en reptielen 
In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de effecten, noodzaak tot nader onder-
zoek, mogelijke mitigerende maatregelen en de betekenis vanuit de Wet natuurbescher-
ming.  
 
status soorten Effect voorgestelde in-

grepen 
nader 
ondz 

mitigerende 
maatregelen 

Wnb 

Wnb-HR poelkikker niet te verwachten nee n.v.t. Geen overtre-
ding. 

Wnb-NL Alpenwater-
salamander, 
vinpoot-
salamander 

Mogelijk doden dieren en 
beschadiging verblijf-
plaatsen 

ja timing uitvoe-
ring, ontzien 
habitats, nader 
te bepalen 

Mogelijk  
overtredingen. 
Gedragscode 
toepassen 

Wnb-NL  hazelworm  mogelijk doden dieren nee voorzichtige 
werkwijze 

Geen overtre-
ding. 

Wnb-NL-
vrij 

bastaardkikker, 
bruine kikker, 
kleine watersala-
mander 

Mogelijk doden dieren en 
beschadiging verblijf-
plaatsen 

(ja) idem salaman-
ders 

Geen overtre-
ding. 

 
De poelkikker komt voor bij de vijvers in Wolfslaar, maar de Broekloop vormt geen geschikt 
biotoop. Daar is de soort hooguit als zwerver te verwachten. De aanwezigheid in het slecht 
onderzochte zuidelijke beekdal is niet geheel uit te sluiten, maar de daar te dempen greppels 
zijn niet geschikt zijn als voorplantingswater. Nader onderzoek is daarom niet nodig. 
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De Alpenwatersalamander en vinpootsalamander komen algemeen in het gebied voor. De 
Broekloop is geen geschikt biotoop, maar beide soorten kunnen wel in sloten waar wordt 
ingegrepen, voorkomen en planten zich daar mogelijk ook voort. Dit speelt vooral in het cen-
trale deel van het plangebied. In het noordelijke deel worden geen sloten gedempt. In het 
zuidelijke beekdal zijn beide salamanders aan de rand van het Sint Annabosch te verwach-
ten. De te dempen slootjes liggen aan de westzijde van de beek en de aanwezigheid hier kan 
worden uitgesloten. 
Nader onderzoek naar de functie en mate van aanwezigheid van beide salamanders in de 
sloten en andere relevante terreindelen waar wordt ingegrepen is noodzakelijk om de effec-
ten goed te kunnen beoordelen. 
In geval negatieve effecten dienen mitigerende maatregelen te worden bepaald. Daarbij kan 
worden gedacht aan het volgen van een specifieke planning van de werkzaamheden (voor-
keursperiode augustus t/m oktober), het vooraf ongeschikt/onaantrekkelijk maken van het 
terrein en het wegvangen van dieren voor de ingreep, al dan niet in combinatie met uitraste-
ren. De te volgen werkwijze wordt in een ecologisch werkprotocol vastgelegd.  
Wanneer verbodsbepalingen ten aanzien van beide salamanders worden overtreden kan een 
ontheffing aan de orde zijn. Wanneer volgens een relevante en goedgekeurde gedragscode 
wordt gewerkt is een ontheffing niet vereist. De richtlijnen van de gedragscode worden dan 
in het ecologisch werkprotocol geïmplementeerd. 
 
Bij de hazelworm is er een risico op het verstoren en doden van dieren bij de aanplant van 
boompjes in open plekken in Sint Annabosch. De hazelwormen kunnen zich hier in de zode 
bevinden en bij het uitgraven van de plantgaten met een spade worden geraakt. In welke 
mate hazelwormen in de open plekken aanwezig zijn is onbekend. Het is op zich mogelijk om 
dit met behulp van het uitleggen van ‘plaatjes’ zoals tapijttegels te onderzoeken, en wanneer 
dieren aanwezig blijken de plekken af te schermen en vervolgens dieren weg te vangen. Dit 
vraagt echter een forse tijdsinvestering waarvan het de vraag is of die in verhouding is met 
het risico. Een pragmatischer alternatief is om bij het planten de zode/strooisellaag van het 
plantgat met een spitvork weg te halen en het gat dan verder met en spade uit te graven. Dit 
maakt het planten wat omslachtiger en zal wat extra tijd vragen, maar het risico op het do-
den van hazelwormen is dan wel voldoende geminimaliseerd. De werkwijze wordt ook in het 
ecologisch werkprotocol opgenomen. 
 
In het kader van de zorgplicht zijn de licht beschermde soorten van belang. Deze komen al-
gemeen in het gebied voor. De te verwachten effecten zijn echter zeer beperkt. Er is een 
kleine kans dat bruine kikker en kleine watersalamander zich in te dempen sloten/greppels 
voortplanten. Dit betreft dan een zeer klein deel van de beschikbare voortplantingswateren. 
Daarnaast worden deze werkzaamheden buiten de voortplantingsperiode uitgevoerd. 

Conclusies amfibieën en reptielen 

• Van de streng beschermde amfibieën zijn poelkikker (Europees beschermd), vinpootsa-
lamander en Alpenwatersalamander (beide National beschermd) in of nabij het plange-
bied aanwezig. 

• Op de poelkikker zijn geen effecten te verwachten. 

• Vinpootsalamander en Alpenwatersalamander kunnen in te wijzigen sloten voorkomen 
en kunnen afhankelijk van de functie en mate van aanwezigheid, effecten ondervinden 
(doden en beschadigen vaste verblijfplaats). 

• Nader onderzoek naar de beide salamanders is noodzakelijk.  

• In geval van negatieve effecten dient een ecologisch werkprotocol met mitigerende 
maatregelen te worden opgesteld. 
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• Wanneer overtredingen van de Wnb niet geheel te voorkomen zijn, maar wel volgens 
een relevante en goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt is een ontheffing niet ver-
eist. 

• De hazelworm kan in de te beplanten open plekken aanwezig zijn. Door een voorzichtige 
werkwijze te volgen wordt het risico op slachtoffers geminimaliseerd. Nader onderzoek 
is dan niet nodig. 

• Op licht beschermde soorten zijn kleinschalig effecten mogelijk. Wanneer in de minst 
verstorende periode (augustus t/m oktober) wordt gewerkt zijn de effecten zeer beperkt 
en is voldoende zorgvuldigheid in acht genomen. 

3.6 Vissen 

Voorkomende soorten 
Uit de NDFF gegevens blijkt dat in en nabij het plangebied geen beschermde vissoorten 
voorkomen. Wel is de voormalig beschermde (FFW-2) kleine modderkruiper (Cobitis taenia) 
recent bekend uit de Broekloop ter hoogte van Wolfslaar.  
 
Het blijkt dat de Broekloop weinig vissen herbergt. Van het bermpje zijn wel vrij veel waar-
nemingen gedaan aan weerszijden van de Roupe van der Voortlaan en een handvol vangsten 
nabij de A58, vooral aan de zuidzijde. Hier is de snoek ook vrij veel aangetroffen en dan 
vooral in de waterlopen in de Vogelhoek. Dit betreft waarschijnlijk vooral juvenielen. Snoe-
ken zwemmen vaak voor de paai smalle waterlopen op om buiten hun normale leefgebied te 
paaien. Tenslotte zijn een handvol verspreid liggende waarnemingen van tiendoornige ste-
kelbaars is sloten en poeltjes gedaan. 
 
In de losse kaartbijlage is een kaart met deze gegevens opgenomen. 

Niet aanwezige soorten 

Beschermde vissen zijn niet in het plangebied aanwezig. Voor de NDFF-gegevens is een groot 
zoekgebied met een straal van 10 km rondom het plangebied bekeken. Daarbij zitten Intrige-
rende waarnemingen zoals die van de grote modderkruiper. Daarvan is één waarneming uit 
1928 bekend en nota bene uit de Broekloop in het plangebied nabij Wolfslaar. De kwabaal is 
in hetzelfde jaar iets verderop stroomafwaarts bij Bieberg aangetroffen.  
Van de beekprik is ook slechts één oude waarneming bekend bij Strijbeek op grote afstand. 
Ook de voormalig beschermde rivierdonderpad is in 1928 in de Broekloop aangetroffen. 
Recent is deze nog veel waargenomen in natuurlijke parallellopen van de Boven-Mark bij 
Bouvigne.  

Effecten op vissen 
Beschermde soorten komen niet in het plangebied voor en effecten daarop zijn dus uitgeslo-
ten. 
De voorheen beschermde kleine modderkruiper is hooguit in het meest benedenstroomse 
deel bij Wolfslaar te verwachten. Ter hoogte van de Roupe van der Voortlaan ontbreekt de 
soort. Hier zijn veel bermpjes gevangen en geen kleine modderkruipers. De maatregelen 
hebben daarom geen of een zeer beperkt effect op de kleine modderkruiper. 
 
Vissen in het algemeen, in dit geval bermpje en snoek, ondervinden enig effect van de werk-
zaamheden. Het bermpje verschuilt zich in holle oevers en onder planten, hout en stenen en 
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kan bij het graafwerk worden opgeschept. Dit zal echter een beperkt aantal dieren betreffen. 
De snelle snoekjes zullen zich niet laten verrassen. Verder kan door verondieping de beek 
vaker droogvallen en wordt door het plaatsen van stuwen de migratie gehinderd. In het plan 
zijn daarom hier en daar diepere plekken opgenomen om perioden van droogval te overle-
ven. De stuwing van de beek wordt door middel van structuurrijke cascades bereikt die goed 
door de vissen te passeren zijn.  
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Conclusies vissen 

• In het plangebied komen geen beschermde vissen voor. 

• De voorheen beschermde kleine modderkruiper is zeer lokaal aanwezig en ondervindt 
geen effecten van de ingrepen. 

• Van de onbeschermde en onbedreigde vissen komt het bermpje algemeen in de beek 
voor en gebruikt de snoek de beek en vooral de Vogelhoek als paai- en opgroeigebied. 

• De ingrepen hebben enig effect op exemplaren van het bermpje 

• In het plan zijn reeds maatregelen opgenomen die de watervoerendheid en optrekbaar-
heid van de beek voor vissen in de toekomst waarborgen. 

• Een ontheffing, gedragscode, extra mitigerende maatregelen of nader onderzoek zijn 
voor vissen niet aan de orde. 

3.7 Insecten 

Voorkomende soorten 
In de NDFF gegevens van het plangebied zijn waarnemingen van 5 (voormalig) beschermde 
of bedreigde insectensoorten aanwezig. Dit betreft twee libellen en drie dagvlinders. In de 
losse kaartbijlage is een kaart met deze gegevens opgenomen. 
 
Status Naam Wetensch. naam Rode 

Lijst 
voorkomen relevantie 

Wnb 
HR 

gevlekte 
witsnuitlibel 

Leucorrhinia 
pectoralis 

RL 3, 
KW  

Enkele waarnemingen bij 
Wolfslaar. Populatie in Mastbos. 
Geen relatie met beek en plange-
bied. 

R +/- 

Wnb-
NL 

bosbeekjuffer Calopteryx virgo 
ssp. virgo 

RL 2,BE Veel In Broekloop vanaf nat 
schraalgrasland tot voorbij Woflf-
slaar. Meeste waarnemingen bij 
Wolfslaar 

R ++ 

FFW-3 keizersmantel Argynnis paphia 
 

Enkele waarnemingen bij Wolfslaar 
waarvan één aan beek Zwervend, 
plangebied heeft geen functie. 

R +/- 

RL bruin blauw-
tje 

Aricia agestis RL 4, 
GE 

Enkele waarnemingen langs beek. 
Soort van droge graslanden heeft 
geen relatie met plangebied. 

R +/- 

RL oranje zand-
oogje 

Pyronia tithonus RL 4, 
GE 

Algemeen in halfopen terreindelen R + 

 
Van andere Europees of Nationaal beschermde komen in de ruime omgeving nog een hand-
vol soorten voor, maar met enkele waarnemingen en ver verwijderd van het plangebied. 

Effecten op insecten 
In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de effecten, noodzaak tot nader onder-
zoek, mogelijke mitigerende maatregelen en de betekenis vanuit de Wet natuurbescher-
ming.  
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status soorten Effect voorgestelde in-

grepen 
nader 
ondz 

mitigerende maat-
regelen 

Wnb 

Wnb-NL bosbeek-
juffer 

Mogelijk doden dieren en 
beschadiging verblijf-
plaatsen 

ja timing uitvoering, 
ontzien habitats, 
nader te bepalen 

Waarschijnlijk  
overtredingen. 
Gedragscode toe-
passen. 

RL  oranje 
zandoogje 

Afname foerageergebied 
door bosontwikkeling 

nee n.v.t. Geen overtreding. 

 
De geplande ingrepen hebben zeer waarschijnlijk grote effecten op de bosbeekjuffer die 
stroomafwaarts vanaf het natte schraalgrasland geregeld- en ter hoogte van Wolfslaar veel-
vuldig is waargenomen. Ongetwijfeld is de Broekloop het voortplantingswater, maar is het 
mogelijk dat hiervoor bepaalde delen van de beek worden gebruikt en andere niet. De adul-
ten kunnen ook buiten de voortplantingsplekken vliegen, dit doen vooral de mannetjes. De 
waarnemingen van vrouwtjes vormen de beste voorhanden zijnde indicatie van voortplan-
tingslocaties. Deze zijn vooral gezien bij Wolfslaar en het deel van de Broekloop tussen het 
natte schraalgrasland en de begraafplaats.  
De bosbeekjuffer is kritisch op een voldoende hoog zuurstofgehalte in het water en heeft 
daarom een voorkeur voor voedselarme en koele, dus beschaduwde, beken. De eitjes wor-
den afgezet op waterplanten die vooral op zonnige plekken groeien. De larven van de bos-
beekjuffer leven tussen de wortels en takken van bomen op de steile of zelfs uitgeholde oe-
ver. De larven leven doorgaans twee jaar in het water voordat ze uitsluipen en gehele droog-
val van de beek is daarom funest (Heefer, J. en R. Ketelaar. Bosbeekjuffer, 2002).  
Bij de ingrepen wordt het beekprofiel ondieper en breder gemaakt en daarmee wordt de 
beek minder of ongeschikt voor de bosbeekjuffer. Ook is de variatie in het profiel verdwe-
nen. Dit effect speelt vooral op de korte termijn. Met verloop van tijd zal door erosie de beek 
weer geschikter worden.  
Om de effecten goed in te kunnen schatten is nader onderzoek nodig naar de voortplanting 
van de bosbeekjuffer en de geschiktheid van de beek voor ei-afzet en opgroei van de larven.  
Wanneer door de werkzaamheden overtredingen plaatsvinden als het doden van exempla-
ren (larven) en vernieling van voortplantingsplekken, is het raadzaam om volgens een rele-
vante en goedgekeurde gedragscode te werken. In dat geval is een ontheffing niet vereist. 
Op dit moment is er echter nog geen gedragscode die voor de bosbeekjuffer gebruikt kan 
worden. De meest  relevante gedragscode is die van de Waterschappen, maardeze is voor 
ruimtelijke ingrepen nog niet goedgekeurd. Tot die tijd is de oude gedragscode Flora- en 
fauna te gebruiken, maar die is niet getoetst aan de bosbeekjuffer omdat die onder de FFW 
niet beschermd was.  
Waarschijnlijk zijn alle voorgestelde aanpassingen aan de Broekloop te beschouwen als 
maatregelen van het Beheerplan en in dat geval is een ontheffing niet vereist. Wel moet de 
staat van instandhouding zijn gegarandeerd. Op basis van het nader onderzoek zal een plan 
voor uitvoering worden opgesteld dat daarin voorziet. 
 
Van de overige genoemde insecten zijn de meeste niet gebonden aan de beek en de te ver-
bossen graslanden in verband met een ander biotoop of onbestendig voorkomen.  
Het oranje zandoogje komt wel geregeld voor in de graslanden. Bij omvorming naar bos zul-
len deze percelen eerst geschikter worden door meer structuur en ruigtekruiden, maar uit-
eindelijk niet meer geschikt zijn voor het oranje zandoogje. De soort komt in Noord-Brabant 
algemeen voor en er is geen aanleiding de plannen voor het oranje zandoogje te wijzigen. 
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Conclusies insecten 

• De Nationaal beschermde bosbeekjuffer leeft in de Broekloop en plant zich hierin voort. 

• De geplande ingrepen hebben naar verwachting een groot negatief effect op het voort-
plantingsbiotoop. Ook kunnen exemplaren gedood worden. De mate waarin dit optreed 
is afhankelijk van de wijze van uitvoering en de locaties.  

• Waarschijnlijk zijn de ingrepen aan de Broekloop als vrijgesteld van de ontheffingsplicht. 
Wanneer dat niet het geval is zou een relevante en goedgekeurde gedragscode moeten 
worden gevolgd om zonder ontheffing te kunnen werken. iOp dit moment is echter de 
betreffende gedragscode van de waterschappen nog niet goedgekeurd. 

• Nader onderzoek naar de voortplanting van de bosbeekjuffer is nodig om een wijze van 
uitvoering te bepalen waarbij de schade aan de bosbeekjuffer beperkt is en de staat van 
instandhouding van de populatie is gewaarborgd. 

• Op andere beschermde of bedreigde insecten zijn geen effecten te verwachten, met 
uitzondering van het oranje zandoogje. Hiervoor zijn echter geen planwijzingen aan de 
orde. 

3.8 Overige soortgroepen 

Van overige soortgroepen zoals weekdieren, paddenstoelen en korstmossen, zijn geen 
waarnemingen van beschermde soorten uit de wijde omgeving bekend 
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4 CONCLUSIES  

Hier worden per beschermingscategorie en per soortgroep de aanwezige soorten en te ver-
wachten effecten genoemd. Vervolgens word kort toegelicht welk nader onderzoek nodig is, 
of een  ontheffingen nodig is of gedragscode gevolgd moet worden en aan welke mitigeren-
de maatregelen kan worden gedacht. Tenslotte wordt een aanbeveling gedaan. In bijlage 1 is 
een overzicht van deze zaken in een tabel weergegeven. 

Europees beschermde soorten 

Vleermuizen 

• In de voor het kwelscherm te kappen bomen kunnen verblijfplaatsen van een aantal 
soorten vleermuizen aanwezig zijn. Dit betreft naar verwachting alleen kleine zomer- en 
paarverblijven en geen kraamkolonies of winterverblijven. 

• Nader onderzoek aan de bomen zal uitwijzen welke soorten hier verwacht kunnen wor-
den en (globaal) hoeveel verblijfplaatsen aanwezig zijn.  

• Op basis van dit onderzoek worden mitigerende maatregelen bepaald die een behoud 
van voldoende geschikte verblijfplaatsen garanderen middels effectief bewezen maatre-
gelen conform de kennisdocumenten van BIJ12. Deze worden in het ecologisch werkpro-
tocol opgenomen. Wanneer deze tijdig worden uitgevoerd is geen sprake van aantasting 
van vaste verblijfplaatsen conform het vigerende beleid van de provincie Noord-Brabant. 
De Wet natuurbescherming wordt volgens de provincie dan niet overtreden en een ont-
heffing is niet aan de orde. 

Vogels 

• De ingrepen worden buiten de broedtijd uitgevoerd en hebben geen effect op broeden-
de vogels. 

• Alleen bij de kap van bomen voor het kwelscherm zou sprake kunnen zijn van vernieling 
van jaarrond beschermde nesten van roofvogels. Deze zijn niet in de betreffende bomen 
aanwezig en er is dus geen effect. 

Overige soorten 

• Poelkikker en gevlekte witsnuitlibel zijn nabij het plangebied waargenomen, maar leven 
niet in of aan de beek. Effecten op deze soorten kunnen worden uitgesloten.  

• Andere Europees beschermde soorten komen niet in of nabij het plangebied voor.  

Nationaal beschermde soorten 
Dit betreft de strenger beschermde soorten waarvoor geen algemene vrijstelling in Noord-
Brabant van toepassing is. 

Amfibieën 

• De vinpootsalamander en Alpenwatersalamander komen zeer waarschijnlijk in slo-
ten/greppels voor waar ingrepen zijn gepland.  

• Nader onderzoek zal uitwijzen waar deze soorten aanwezig zijn, of er voortplanting 
plaatsvindt en of dieren in de herfst (uitvoering) in de sloten/greppels verwacht kunnen 
worden. 
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• Op basis van deze bevindingen worden mitigerende maatregelen bepaald. Deze worden 
in het ecologisch werkprotocol (EWP) opgenomen. 

• Wanneer sprake is van overtredingen van de Wet natuurbescherming (doden dieren, 
beschadigen verblijfplaatsen) is geen ontheffing vereist wanneer volgens een relevante 
en goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. De richtlijnen uit de gedragscode worden 
in het EWP verwerkt. 

• Op dit moment is de gedragscode Wet natuurbescherming van waterschappen voor 
ruimtelijke ontwikkelingen nog niet goedgekeurd. Totdat deze is goedgekeurd is de oude 
gedragscode van de Flora- en faunawet van toepassing en kan in dit geval worden ge-
bruikt.  

• In het Beheerplan Ulvenhoutse bos is aangegeven dat een vernattingsplan moet worden 
opgesteld. Een van de daarvoor genoemde maatregelen is het verondiepen van de 
Broekloop er hoogte van de begraafplaats. Strikt genomen zou de vrijstelling van de ont-
heffingsplicht alleen voor die verondieping gelden en dat is maar een zeer klein deel van 
de aan te passen trajecten. De grote uitbreiding van deze maatregel is in het vernat-
tingsplan voorgesteld en waarschijnlijk geldt de vrijstelling van de ontheffingsplicht ook 
voor deze maatregelen. Dit komt in het nader onderzoek aan de orde. 

Reptielen 

• De hazelworm kan aanwezig zijn in de open plekken in het Sint Annabosch. Om het risico 
op slachtoffers bij het beplanten van deze plekken te minimaliseren wordt aanbevolen 
om bij het maken van het plantgat de zode met een spitvork uit te steken. De te volgen 
werkwijze wordt in het EWP opgenomen. Nader onderzoek of andere maatregelen als 
uitrasteren en wegvangen zijn dan niet nodig. 

• De levendbarende hagedis komt wel in de verdere omgeving voor, maar niet in het plan-
gebied.  

Zoogdieren 

• In de voor het kwelscherm te kappen bomen zouden nesten van de eekhoorn aanwezig 
kunnen zijn. In februari 2020 was dat niet het geval. Voorafgaande aan de kap moeten 
de bomen nog eens op eekhoornnesten worden gecontroleerd.  

• De looprichel in de duiker onder de Roupe van der Voortlaan zal waarschijnlijk (nog) 
vaker onder water komen te staan dan nu het geval is. Dit zou tot meer onveilige over-
steken van de weg kunnen leiden. Omdat de richel nu al niet goed functioneert, is dit ef-
fect waarschijnlijk gering.  

• Andere beschermde soorten grondzoogdieren komen niet bestendig in het plangebied 
voor en/of hebben geen relatie met de beek. 

Insecten 

• De bosbeekjuffer heeft hier een populatie en plant zich voort in de Broekloop en de 
maatregelen hebben naar verwachting een groot negatief effect op het voortplantings-
biotoop.  

• Nader onderzoek zal de aanwezigheid en kwaliteit van voortplantingsbiotoop goed in 
beeld brengen.  

• Op basis daarvan kan een voorstel voor een zodanige werkwijze worden gedaan waarbij 
een goede staat van instandhouding van de lokale populatie is gewaarborgd. De onder-
grens daarbij wordt bepaald door de richtlijnen die de te gebruiken gedragscode voor-
schrijft. 

• Op dit moment is de nieuwe gedragscode van waterschappen voor ruimtelijke ontwikke-
lingen nog niet goedgekeurd. De oude gedragscode heeft geen betrekking op de bos-
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beekjuffer, aangezien de soort sinds 1 januari 2017 nieuw beschermd is en de oude ge-
dragscode niet is getoetst aan de vrijstellingscriteria voor de bosbeekjuffer. Wanneer dit 
ten tijde van de uitvoering nog zo is en de ingrepen leiden tot overtredingen van de 
Wnb, dan is een ontheffing vereist. 

Overige soorten 

Andere Nationaal beschermde soorten komen niet in of nabij het plangebied voor.  

Voormalig beschermde FFW-soorten en Rode Lijst-soorten 

Planten 

• In het natte schraalgrasland staan 7 plantensoorten van de voormalige Flora- en fauna-
wet of die op de Rode Lijst staan. De moeraswespenorchis is daarvan de meest bijzonde-
re. Dit terrein ligt in het zoekgebied aanleg bos. Wanneer het natte schraalgrasland naar 
bos wordt omgevormd zullen de aanwezige soorten hier verdwijnen. Alleen kleine zon-
nedauw en moeraskartelblad komen ook elders in het gebied voor, de overige 5 zullen 
zeker of waarschijnlijk uit het gebied verdwijnen. 

• Langs de beek staan 3 soorten van de FFW of Rode Lijst. Daarbij zit witte rapunzel met 
één groeiplaats aan de beek. Dotterbloem staat geregeld op te vergraven oevers, maar 
kanten met dubbelloof blijven ongemoeid. 

• Veel van de Rode Lijst-soorten zijn planten van vochtig-nat bos zoals de witte rapunzel, 
knikkend nagelkruid en slanke sleutelbloem. Deze zullen profiteren van de toenemende 
invloed van kwel in het bos. 

Insecten 

• Het oranje zandoogje staat op de Rode Lijst en is geregeld (foeragerend) waargenomen 
in de graslanden in het zoekgebied aanplant bos. Bij omvorming naar bos zal de vlinder 
hier geen gebruik meer van maken. Dit effect is beperkt want in Noord-Brabant komt het 
oranje zandoogje nog algemeen voor.  

Nader onderzoek 
Voor een aantal zaken is het op basis van deze quickscan niet mogelijk om de effecten van de 
ingrepen voldoende te beoordelen en om mitigerende maatregelen te bepalen. Nader on-
derzoek is aan de orde voor de volgende zaken: 

• Aanwezigheid verblijfplaatsen vleermuizen in te kappen bomen. Indien nodig bepalen 
van mitigerende maatregelen. 

• Aanwezigheid van amfibieën (vinpootsalamander en Alpenwatersalamander) in sloten 
en greppels waar wordt ingegrepen. Indien nodig bepalen van mitigerende maatregelen. 

• Voorplanting van bosbeekjuffer. Daadwerkelijke voortplanting in plangebied, aanwezig-
heid en kwaliteit plekken voor ei-afzet en biotoop voor de larven. Indien nodig bepalen 
van mitigerende maatregelen. 

 
Op basis van deze nadere onderzoeken wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld waarin 
de diverse mitigerende maatregelen zijn opgenomen. 

Ontheffing en gedragscode 

• De werkzaamheden leiden zeer waarschijnlijk tot overtredingen van de Wet natuurbe-
scherming ten aanzien van de bosbeekjuffer. Bij vleermuizen, amfibieën en hazelworm 
leiden de werkzaamheden mogelijk tot overtredingen van de Wnb. 
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• Bij de vleermuizen en hazelworm kunnen de werkzaamheden zo worden uitgevoerd dat 
geen sprake is van een overtreding. Een ontheffing of gedragscode is dan niet aan de or-
de. 

• Bij de vinpootsalamander en Alpenwatersalamander en de bosbeekjuffer kan in principe 
volgens een gedragscode worden gewerkt. Een probleem daarbij is echter dat op dit 
moment er nog geen goedgekeurde gedragscode beschikbaar is. Mogelijk is dit tijdens 
de uitvoering wel het geval. 

• Als er nog geen bruikbare gedragscode is, en de werkzaamheden leiden wel tot overtre-
dingen, dient een ontheffing te worden aangevraagd. Of dienen de ingrepen zo te wor-
den aangepast dat geen sprake meer is van een overtreding. 

Mitigerende maatregelen 
De mitigerende maatregelen moeten allemaal nog worden uitgewerkt in de nadere onder-
zoeken. De te verwachten maatregelen kunnen wel globaal worden aangegeven. 

• Vleermuizen: royaal plaatsen van effectief bewezen verblijfplaatsen in voorjaar 2020 
conform kennisdocumenten. 

• Salamanders: voorzichtige werkwijze (timing en technische uitvoering) waarbij kans op 
slachtoffers wordt geminimaliseerd en functie van terreindeel blijft gewaarborgd. 

• Bosbeekjuffer: Ontzien van belangrijke onderdelen voortplantingsbiotoop zoals stei-
le/holle kanten met wortels en plekken met waterplanten. Werkzaamheden in minst ge-
voelige periode uitvoeren. Verondiepen gefaseerd uitvoeren of door zandbulten te 
plaatsen die door de beek worden verplaatst (methode Hierdense beek) en in ieder geval 
niet integraal ‘volgooien’. 

Aanbevelingen 

• Het wordt sterk aanbevolen mogelijkheden te onderzoeken om (soorten van) het waar-
devolle natte schraalgrasland voor het gebied te behouden. Bijvoorbeeld door het trans-
planteren van zoden naar plekken met de juiste standplaatscondities. 

• Het wordt sterk aanbevolen om bij de werkzaamheden in de Vogelhoek alle nodige voor- 
en nazorgsmaatregelen te nemen om verdere verspreiding van de invasieve exoot wa-
tercrassula te voorkomen. 
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BIJLAGEN 
De kaarten met de verspreidingsgegevens van de NDFF zijn in een losse kaartbijlage opgenomen. 

Bijlage 1. Overzicht soorten effecten en conclusies  

Van de strenger beschermde soorten (1a en b, lichtgroen gearceerd) zijn alle relevante soorten genoemd. Bij de overige categorieën zijn alleen de soor-
ten vermeld waarop een negatief effect te verwachten is. Soorten die Incidenteel zijn waargenomen, of geen binding met beek of grasland hebben 
(boommarter) of alleen maar profiteren van de maatregelen zoals planten van nat bos, zijn niet vermeld. Een soort is tussen haakjes gezet wanneer 
deze alleen nabij het plangebied is waargenomen en zeer beperkt of niet (met verblijfplaatsen) in het plangebied te verwachten is.  
 
Onderwerp planten 

nat schraalland  
planten 
water/oever 

vleermuizen grondzoog-
dieren 

vogels amfibieën reptielen vissen insecten 

1a. Wnb-HR(VR) -
soorten 

nee  mogelijk: 
gew. dwergvlm. 
gew. grootoorvlm. 
ruige dwergvlm. 
(watervlm.) 
(baard vlm.) 
(rosse vlm.) 

nee nee (poelkikker) nee nee (gevlekte witsnuitli-
bel) 

1b. Wnb-NL -soorten nee  nvt Kleine marters 
(loopplank)? 
(eekhoorn) 

nvt Alpenwater-
salamander, 
vinpootsal. 

waarschijnlijk 
hazelworm 

nee bosbeekjuffer 

2a. Wnb-NL vrij-soorten nee  nvt veldmuis nvt bruine kikker, 
kleine watersal., 
bastaardkikker, 
(gewone pad) 

nvt nvt nvt 

2b. FFW-soorten gevlekte/bos 
orchis 
kleine zonne-
dauw 
moeraswespen-

gewone dotter-
bloem 
 

nvt nvt nvt nvt nvt (kleine mod-
der-kruiper) 

nee 
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Onderwerp planten 
nat schraalland  

planten 
water/oever 

vleermuizen grondzoog-
dieren 

vogels amfibieën reptielen vissen insecten 

orchis 
rietorchis 

2c. Rode Lijst-soorten kamgras 
moeraskartel-
blad 
stijve ogentroost 

dubbelloof 
moerashertshooi 
witte rapunzel* 

nee nvt nvt nee nee nee oranje zandoogje 

3. functie plangebied Unieke groeiplaats 
in gebied.  
Kl zonnedauw en 
moeraskartelblad 
ook in zuidelijk 
deel 

Groeiplaatsen, 
klein deel van 
totaal in gebied 

Mogelijke verblijf-
plaatsen in bomen 

Evt nest eekhoorn 
in bomen. 
Grasland is leefge-
bied velmuis 

geen Deel van leefgebied, 
mogeliik voortplanting. 
Nader te onderzoeken 

Mogelijk leefge-
bied. 

Mogelijk leef-
gebied in zeer 
klein deel. 

bosbeekjfr: leefgebied 
inclusief voortplanting. 
Nader te onderzoeken. 
oranje z.o. foerageerge-
bied 

4. negatieve effecten Groot, soorten die 
alleen in nat 
schraalland staan 
verdwijnen uit 
gebied 

Gering (dubbel-
loof)  tot groot 
(witte rap.) op 
betref-fende plek, 
bij allen gering 
voor populatie 
gebied 

Groot voor verblijf-
plaats. Gering voor 
populatie in gebied 

Eekhoorn groot op 
plek, minimaal 
voor populatie, 
soort verdwijnt ter 
plekke, maar alg in 
omgeving 

nee Waarschijnlijk Beperkt. 
Nader te beoordelen 

Kleine kans op 
groot effect. 

nee zeer waarschijnlijk groot 
op bosbeekjuffer. Nader 
te onderzoeken. 

5. overtreding Wnb nee nee Mogelijk aantasting 
vaste verblijfplaat-
sen 

nee nee Mogelijk. Doden dieren 
aantasten vaste verblijf-
plaats 

Mogelijk. Doden 
van dieren 

nee ja 

6a. Effecten te voor-
komen/verzachten  

ja ja ja nvt nvt ja ja nvt ja 

6b. mitigerende maat-
regelen 

nat schraalland 
handhaven 

oeverdelen niet 
vergraven 

Tijdig plaatsen van 
ruim aanbod extra 
verblijfplaatsen 

nvt nvt Afhankelijk van uitkom-
sten nader onderzoek 

Bij planten boom-
pjes zode met vork 
uitsteken 

nvt handhaven voldoende 
voorplantings-biotoop. 
Nader te bepalen. 

7. nader onderzoek nee  ja nee nee ja nee nee ja 

8. ontheffing/ gedrags-
code 

nee nee waarschijnlijk niet nee nee Wrs zijn ingrepen vrijge-
steld van ontheffings-
plicht. EWP en volgen 
van gedragscode nodig 
om gsvi te waarborgen. 

nee nee Wrs zijn ingrepen vrijge-
steld van ontheffings-
plicht. EWP nodig om 
gsvi te waarborgen. 
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