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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doel 

De gemeente wil een nieuw bedrijventerrein realiseren. Op dit bedrijventerrein is Tulip voornemens een 

datacentrum te plaatsen. De voorgenomen ingreep betreft een buitenstedelijke activiteit met betrekking tot 

de bouw van een datacentrum waarbij het huidige plangebied een andere bestemming krijgt. 

Door de voorgenomen ingreep is mogelijk sprake van negatieve effecten op beschermde soorten in het 

kader van de Wet natuurbescherming (hierna Wnb). Zie Bijlage A voor een beschrijving van het wettelijk 

kader van deze soortbescherming.   

In het voorjaar van 2020 is een quickscan uitgevoerd (Arcadis, 2020). Uit de quickscan is gebleken dat in het 

plangebied (mogelijk) beschermde soorten/soortgroepen voorkomen. Het gaat hierbij om vogels met 

jaarrond beschermde nesten (huismus, kerkuil en gierzwaluw), vleermuizen en steenmarter. Wegens de 

grote aantallen boerenzwaluwen die uit de quickscan naar voren kwamen, is wegens ecologisch 

zwaarwegende redenen ook deze soort meegenomen in het onderzoek.    

Op basis van deze resultaten is onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van deze soorten conform de 

hiertoe geldende landelijke richtlijnen. Deze rapportage heeft een samenvatting van de bevindingen van het 

soortgericht onderzoek naar huismus, boerenzwaluw, gierzwaluw, kerkuil, vleermuizen en steenmarter. 

Onderhavige rapportage heeft enkel betrekking op de genoemde beschermde soorten conform de Wnb. 

1.2 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de locatie en het onderzoeksgebied, de voorgenomen 

werkzaamheden en ingrepen en de voor het soortgericht onderzoek gebruikte methode. Hoofdstuk 3 geeft 

de resultaten van de soortgerichte onderzoeken. Op grond daarvan is een toetsing aan de Wnb uitgevoerd 

en zijn mitigerende maatregelen beschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 is een effectbeoordeling 

opgenomen. In hoofdstuk 6 zijn conclusies en aanbevelingen opgenomen. 
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING EN METHODE 

2.1 Locatieomschrijving 

Het plangebied (201 ha) is naast bedrijventerrein Trekkersveld 3 gelegen bij Zeewolde, in de provincie 

Flevoland. Binnen het plangebied zijn een viertal boerenerven gelegen aan de onverlichte Baardmeesweg; 

Baardmeesweg 1 en 3, Baardmeesweg 5 en Baardmeesweg 9 en Baardmeesweg 13. Dit laatste adres is 

niet meegenomen bij dit soortgericht onderzoek en komt in deze rapportage dan ook niet (of nauwelijks) aan 

bod. Van de andere drie erven worden de aanwezige gebouwen en de globale inrichting van het landschap 

hieronder kort toegelicht.   

Baardmeesweg 1 en 3 

Op het erf van Baardmeesweg 1 en 3 zijn twee woningen (huisnummer 1 en 3) aanwezig. Tevens zijn twee 

koeienstallen op het erf aanwezig. Tussen de noordelijke (hierna Koeienstal 1) en zuidelijke (hierna 

Koeienstal 2) stal is een schuur aanwezig voor opslag van goederen en/of materieel. Het erf wordt aan de 

zuid- en westkant begrenst door een boomsingel. Ook in de voortuin zijn (ca. 20) bomen aanwezig. Verder 

zijn in op het erf verschillende heggetjes en laag struweel aanwezig, met name aan de randen van 

gazonnen. Ten zuiden van koeienstal 1 ligt een sloot met riet, kruiden en en andere laaggroeiende planten 

begroeide oevers. Ten zuiden van het erf loopt nog een sloot, welke de grens vormt met het erf van 

Baardmeesweg 5. Tussen koeienstal 1 en 2, ter hoogte van de schuur, is een grotendeels onbegroeid stuk 

land (slechts zand) aanwezig. Op het erf zijn zes middelgrote kuilhopen aanwezig (al of niet in gebruik). 

Verder staan goederen (zoals kuilbalen) verspreid over het terrein opgeslagen. Voor een visuele weergave 

van het erf, zie luchtfoto in Figuur 1. 

 
Figuur 1. Satellietfoto van boerenerf aan Baardmeesweg 1 en 3. Op het erf zijn twee woningen, twee koeienstallen en 
een schuur aanwezig (aangegeven in gele vlakken). 

 

Baardmeesweg 5 

Op het erf van Baardmeesweg 5 is een woning (huisnummer 5) aanwezig. Tevens bevinden zich een 

Koeienstal 1 

Koeienstal 2 

Schuur Woning nr. 3 

Woning nr. 1 
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koeienstal en een schuur (voor opslag van goederen en/of materieel) op het erf. Aan zowel de noord- als de 

zuidzijde wordt het erf begrenst door sloten. Bomen zijn met name aanwezig in de boomsingel aan de 

zuidelijke slootoever (over de hele lengte van het erf), en in de voortuin. Verder zijn gazonnen, ruige 

graslandjes, heggetjes en struweel verspreid over het erg aanwezig. Op het erf zijn een kleine en vier grote 

kuilhopen aanwezig (al of niet in gebruik). Verder staan goederen (zoals kuilbalen) verspreid over het terrein 

opgeslagen. Voor een visuele weergave van het erf, zie luchtfoto in Figuur 2. 

 
Figuur 2. Satellietfoto van boerenerf aan Baardmeesweg 5. Op het erf is een woning, een koeienstal en een schuur 
aanwezig (aangegeven in gele vlakken). 

 

Baardmeesweg 9 

Op het erf van Baardmeesweg 9 is een woning (huisnummer 9) aanwezig. Tevens zijn twee schuren (voor 

opslag van goederen en/of materieel), een koeienstal en een paardenstal op het erf aanwezig. Aan zowel de 

noord-, west- en zuidzijde van het erf is een boomsingel aanwezig. Op het erf is relatief weinig 

laagbegroeiing aanwezig. Ook hier wordt het erf aan zowel de noord- als zuidzijde begrenst door sloten. Ten 

zuiden van de koeienstal is een grotendeels onbegroeid stuk land (slechts zand) aanwezig. Op het erf zijn 

een kleine en vijf grote kuilhopen aanwezig (al of niet in gebruik). Verder staan goederen (zoals kuilbalen) 

verspreid over het terrein opgeslagen. Voor een visuele weergave van het erf, zie luchtfoto in Figuur 3. 

 
Figuur 3. Satellietfoto van boerenerf aan Baardmeesweg 9. Op het erf is een woning, een koeienstal, twee schuren en 

een paardenstal aanwezig (aangegeven in gele vlakken). 

Koeienstal  

Schuur 
Woning nr. 5 

Koeienstal  

Schuur 1 

Woning nr. 9 

Schuur 2 
Paardenstal 
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Omgeving 

De drie boerenerven worden omringd door wei- en akkerlanden (voornamelijk raaigraslanden). Binnen het 

plangebied zijn een viertal windmolens aanwezig, ten hoogte van de boerenerven. In de directe omgeving 

van de woningen en boerderijen zijn tevens veel bomen aanwezig. Ten zuidoosten van het plangebied loopt 

een provinciale weg (N305; onverlicht), aan de noordwest zijde loopt het kanaal de Hoge Vaart met 

evenwijdig daaraan een boomsingel met kruidenrijke ondergroei. Ten zuidwesten van het plangebied bevindt 

zich een bedrijventerrein. In de wijdere omgeving is vooral sprake van agrarische landen, met hier en 

daarkleine stukjes bos.  

 
Figuur 4. Locatie van het plangebied (in het groen), met daarin aangegeven de aanwezige boerenerven (in rood). 

Huisnummers van de erven zijn af te lezen in de rode vlakken. 
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2.2 Werkzaamheden en ingrepen 

De geplande werkzaamheden bestaan uit:  

• Bouw- en sloopwerkzaamheden; 

• Verwijderen bomen en struiken. 

 

Er is nog geen gedetailleerde planning bekend van de werkzaamheden. Wel zal vrijwel het gehele oppervlak 

een andere bestemming krijgen, en zullen daarbij vrijwel alle gebouwen en beplantingen op de aanwezige 

boerenerven verdwijnen. Voor de nadere effectbepaling wordt ervan uitgegaan dat werkzaamheden jaarrond 

zullen plaatsvinden. Grote oppervlakten aan leefgebied zullen tijdens dit proces verdwijnen.  

2.3 Methode soortgericht onderzoek 

Gedurende het onderzoek is geen toestemming verleend voor betreding van het perceel aan 

Baardmeesweg 13. Hier heeft dan ook geen onderzoek plaats gevonden. 

Huismus en boerenzwaluw 

Voor de huismus en boerenzwaluw zijn voor de erven gelegen aan de Baardmeesweg 1 (en 3), 5, en 9 vier 

gerichte veldbezoeken uitgevoerd met een tussenliggende periode van minimaal tien dagen. De 

inventarisaties zijn uitgevoerd conform het Kennisdocument Huismus in het kader van de Wnb (BIJ12, 

2017a) door ecologen van Arcadis. 

Tabel 1. Verantwoording veldonderzoek huismus; uitgevoerd door Bob Hendrikx en Robbert van Gool, beide ecoloog bij 
Arcadis. 

Type onderzoek Datum Huisnummer Tijd Weersomstandigheden 

Huismus 6-5-2020 1, 3, 5 en 9 08:00-11:30 Zonnig, 12 °C, 2 Bft 

Huismus 19-5-2020 1, 3, 5 en 9 08:00-11:30 Zonnig, 17 °C, 2 Bft 

Huismus 3-6-2020 1, 3, 5 en 9 08:00-11:30 Licht bewolkt, 20°C, 1 Bft 

Huismus 16-6-2020 1, 3, 5 en 9 08:00-11:30 Licht bewolkt, 18°C, 3 Bft 

 

Kerkuil 

Voor de kerkuil zijn voor de erven gelegen aan de Baardmeesweg 1 (3), 5, en 9 drie gerichte veldbezoeken 

uitgevoerd. De inventarisaties zijn uitgevoerd conform het Kennisdocument Kerkuil in het kader van de Wnb 

(BIJ12, 2017c) door ecologen van Arcadis. Daarbij zijn alle schuren en opstallen op deze adressen 

gecontroleerd op sporen als (verse) braakballen en krijtsporen, veren en prooiresten. Bij de reeds bekende 

nestkast aan de Baardmeesweg nr. 9 is daarnaast gedurende 5 weken (25 juni-30 juli) een wildcamera 

geplaatst om activiteit vast te stellen. Tot slot is er contact geweest met de bewoners of waarnemingen van 

kerkuilen bekend zijn. Hoewel er op Baardmeesweg 13 geen soortgericht onderzoek naar kerkuil heeft 

plaatsgevonden conform onderzoeksprotocollen, is er wel met de bewoner gesproken over waarnemingen 

van kerkuilen. 

Tabel 2 Verantwoording veldonderzoek kerkuil; uitgevoerd door Folkert Volbeda, ecoloog bij Arcadis.  

Type onderzoek Datum 
Sporencontrole 

schuren (nr.) 
Tijd Weersomstandigheden 

Kerkuil 25-6-2020 9 20:30-00:30 
Niet bewolkt, 25 °C, droog, 

1 Bft. 

Kerkuil 30-7-2020 1, 3, 5 en 9 20:30-00:30 
Niet bewolkt, 21 °C, droog, 

1 Bft. 

Kerkuil 20-8-2020 n.v.t. 20:45-00:00 
Half bewolkt, 20 °C, droog, 

1 Bft. 
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Gierzwaluw 

Voor de gierzwaluw zijn voor de erven gelegen aan de Baardmeesweg 1 (3), 5, en 9 drie gerichte 

veldbezoeken per erf uitgevoerd met een tussenliggende periode van minimaal 10 dagen. Een deel van 

deze veldbezoeken is gedaan in combinatie met de veldbezoeken voor vleermuizen. De inventarisaties zijn 

uitgevoerd conform het Kennisdocument Gierzwaluw in het kader van de Wnb (BIJ12, 2017b) door ecologen 

van Ekoza.  

Tabel 3. Verantwoording veldonderzoek gierzwaluw; uitgevoerd door P. Gortworst, ecoloog bij Ekoza. 

Type onderzoek Datum Huisnummer Starttijd Weersomstandigheden 

Gierzwaluw 2-6-2020 1 en 3 20:45 Lichtbewolkt, 20°C, 1 Bft. 

Gierzwaluw 3-6-2020 5 20:45 
Overwegend bewolkt, 17°C, 

3 Bft. 

Gierzwaluw 4-6-2020 9 20:45 Bewolkt, 11°C, 1 Bft. 

Gierzwaluw 23-6-2020 1, 3, 5 en 9 20:45 
Sluierbewolking, 23°C, 2 

Bft. 

Gierzwaluw 6-7-2020 1 en 3 21:00 Half bewolkt, 15°C, 2 Bft. 

Gierzwaluw 9-7-2020 9 21:00 
Bewolkt, 16°C, 1 Bft 

(toenemend tot 3 Bft). 

Gierzwaluw 10-7-2020 5 21:15 Half bewolkt, 14°C, 1 Bft. 

 

Vleermuizen 

Voor de vleermuizen zijn voor de erven gelegen aan de Baardmeesweg 1 (3), 5, en 9 in het voorjaar per erf 

drie gerichte veldbezoeken uitgevoerd waarvan twee net na zonsondergang en een net voor zonsopgang 

om eventuele zomerverblijven en kraamverblijven in kaart te brengen. In het najaar zijn twee gerichte 

veldbezoeken uitgevoerd net na zonsondergang om de paarverblijven in kaart te brengen en 

overwinteringsplaatsen vast te stellen. De inventarisaties zijn uitgevoerd conform het vleermuisprotocol 

(NGB, 2017).  

In dit protocol staat beschreven dat 75% van het plangebied overzien moet kunnen worden bij 

avond/nachtbezoeken in de kraam/zomerperiode. Omdat de dieren bij het uitvliegen meteen wegvliegen is 

deze richtlijn opgesteld zodat het uitvliegen zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht wordt. Tijdens de 

ochtend blijven vleermuizen een tijdje zwermen voor hun verblijfplaats voordat ze naar binnen gaan. Omdat 

het zwermen meer tijd in beslag neemt dan het uitvliegen in de avond, kan een waarnemer in de nanacht 

een groter gebied overzien door rond te lopen of te fietsen. In de ochtend kan het plangebied voor één 

waarnemer dan ook een groter gebied betreffen met overzichtelijke panden die dicht bij elkaar liggen. In dit 

geval was het onderzoeksgebied tijdens het ochtendbezoek ook groter dan bij de avondbezoeken. 

Volgens het vleermuisprotocol zijn in de kraamperiode drie veldbezoeken noodzakelijk. Om een goed 

overzicht te krijgen van de kraam- en zomerverblijfplaatsen zijn twee avondbezoeken en één ochtendbezoek 

voor het plangebied uitgevoerd. Baardmeesweg 1, 3 en 5 konden tijdens de ochtendronde op 16 juni 2020 

door 1 persoon worden geïnventariseerd (Figuur 1). Baardmeesweg 9 ligt op ruim 400 meter afstand. Dat erf 

is op dezelfde ochtend door een tweede ecoloog geïnventariseerd. Bij alle avondbezoeken is 1 ecoloog per 

boerderij aanwezig geweest. Bij deze avondbezoeken zijn de tellingen verdeelde over meerdere dagen, 

aangezien niet alle vier de boerderijen door één ecoloog op één avond geïnventariseerd konden worden. 

Daarnaast is er voor gierzwaluwen – op 23 juni – nog een extra bezoek gebracht tijdens de schemering, 

waarbij ook gelet is op uitvliegende vleermuizen. De veldbezoeken zijn uitgevoerd onder goede 

weersomstandigheden: weinig wind, geen regen en een temperatuur van boven de 10 graden Celsius. 
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Het veldwerk is te voet uitgevoerd waarbij het gehele plangebied binnen 5 minuten voor 100% bekeken kon 

worden. Voor de inventarisatie van de vleermuizen is gebruik gemaakt van een batdetector met time-

expansion (Petterson D240x). 

Tabel 4. Verantwoording veldonderzoek vleermuizen; uitgevoerd door F. Van Delft, P. Gortworst en T. Van de Zilver, alle 
drie ecoloog bij Ekoza. 

Type 
onderzoek 

Datum Huisnummer Tijd 
Zonsondergang/ 

zonsopkomst 
Weersomstandigheden 

Vleermuis 2-6-2020 1 en 3 21:45-23:55 21:52 Lichtbewolkt, 20°C, 1 Bft. 

Vleermuis 3-6-2020 5 20:45-00:00 21:53 Overwegend bewolkt, 17°C, 3 Bft. 

Vleermuis 4-6-2020 9 20:45-23:55 21:54 Bewolkt, 11°C, 1 Bft. 

Vleermuis 16-6-2020 1, 3, 5 en 9 03:15-05:20 05:18 Bewolkt, 18°C, 0-1 Bft. 

Vleermuis 6-7-2020 1 en 3 21:00-00:00 22:00 Half bewolkt, 15°C, 2 Bft. 

Vleermuis 9-7-2020 9 21:00-00:00 21:58 
Bewolkt, 16°C, 1 Bft (toenemend 

tot 3 Bft). 

Vleermuis 10-7-2020 5 21:15-00:00 21:56 Half bewolkt, 14°C, 1 Bft. 

Vleermuis 24-8-2020 9 21:45-23:45 20:43 Licht bewolkt, 17°C, 2 Bft 

Vleermuis 24-8-2020 1, 3 en 5 23:50-01:50 20:43 Overwegend bewolkt, 14°C, 2 Bft. 

Vleermuis 14-9-2020 9 22:00-00:00 19:54 Licht bewolkt, 19-18°C, 0 Bft 

Vleermuis 15-9-2020 1, 3 en 5 00:00-02:00 19:54 
Licht bewolkt tot helder, 18-16°C, 

0 Bft 

 

Steenmarter 

Op 7 juli 2020 hebben Bob Hendrikx en Bas van den Dries, ecologen bij Arcadis, een steenmarterinspectie 

uitgevoerd op de Baardmeesweg 1, 3 en 5. Hierbij is gericht gezocht naar verblijfplaatsen van steenmarters, 

voetsporen, latrines en/of prooiresten. 

Op 22 juli 2020 heeft Bob Hendrikx, ecoloog bij Arcadis, een steenmarterinspectie uitgevoerd op de 

Baardmeesweg 9. Hierbij is eveneens gericht gezocht naar verblijfplaatsen van steenmarters, voetsporen, 

latrines en prooiresten. 
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3 RESULTATEN SOORTGERICHT ONDERZOEK 

3.1 Huismus en boerenzwaluw 

Op alle onderzochte adressen is vastgesteld dat het leefgebied van de huismussen zich volledig beperkt tot 

de erven. Dit leefgebied bevat onder andere kwetterplekken, foerageergebied (met name zaden in het voer 

van de koeien), zandbaden en wasplekken. Als de huismussen niet bij de nesten zaten dan werden ze 

waargenomen in de bosschages en struiken om de erven heen. Op alle adressen is de soort vrijwel volledig 

afhankelijk van de aanwezige boerenerven.  

De boerenzwaluwen profiteren met name van de insecten als gevolg van de aanwezige koeien. Ook 
foerageerden ze boven de graslanden en langs het kanaal ten noorden van de erven. De vastgestelde 
boerenzwaluwen zijn dus voor een groot deel afhankelijk van de erven voor hun voedsel en 
nestgelegenheid, maar kunnen ook buiten de erven naar voedsel zoeken.  
 

Tijdens het onderzoek naar huismus en boerenzwaluw zijn op Baardmeesweg 1, 3 en 5 72 huismusnesten, 

18 boerenzwaluwnesten en 1 holenduifnest vastgesteld (zie figuur 5A). Op Baardmeesweg 9 zijn 22 

huismusnesten, 26 boerenzwaluwnesten en 1 holenduifnest vastgesteld (zie figuur 5B). In totaal zijn dus 94 

huismusnesten en 44 boerenzwaluwnesten (en 2 holenduifnesten) aangetroffen (zie tabel 5).  

Tabel 5. Resultaten onderzoek naar huismus en boerenzwaluw per erf. In totaal zijn binnen het plangebied 94 
huismusnesten, en 44 boerenzwaluwnesten vastgesteld.  

Adres Gebouwen Aantal huismusnesten 
Aantal 

boerenzwaluwnesten 

Baardmeesweg 1, 3 Woning nr. 1 2 0 

Baardmeesweg 1, 3 Woning nr. 3 2 0 

Baardmeesweg 1, 3 Koeienstal 1 5 2 

Baardmeesweg 1, 3 Koeienstal 2 15 8 

Baardmeesweg 1, 3 Schuur 11 3 

Baardmeesweg 1, 3 Totaal 35 13 

Baardmeesweg 5 Woning nr. 5 7 0 

Baardmeesweg 5 Koeienstal 1 22 4 

Baardmeesweg 5 Schuur 8 1 

Baardmeesweg 5 Totaal 37 5 

Baardmeesweg 9 Woning nr. 9 3 0 

Baardmeesweg 9 Koeienstal  10 25 

Baardmeesweg 9 Schuur 1 3 0 

Baardmeesweg 9 Schuur 2 6 0 

Baardmeesweg 9 Paardenstal 0 1 

Baardmeesweg 9 Totaal 22 26 

 



 

Onze referentie: D10008758:73  - Datum: 17 februari 2021 12 van 32 

 
Figuur 5. Resultaten inventarisatie huismus en boerenzwaluw bij Baardmeesweg 1, 3 en 5 (A) en Baardmeesweg 9 (B). 

3.2 Gierzwaluw 

Bij de veldbezoeken zijn op twee data, 4 juni en 10 juli, enkele gierzwaluwen waargenomen. Dit betrof 

foeragerende dieren, die overvlogen en geen binding met de boerderijen hadden. Er zijn geen nestlocaties 

van gierzwaluwen aanwezig op of bij de boerderijen aan de Baardmeesweg. Een (negatief) effect van de 

werkzaamheden op deze soort is uitgesloten. 

3.3 Kerkuil 

Nestplaats 

Op de Baardmeesweg 9 is in een kerkuilkast in schuur 2 een kerkuilnestplaats vastgesteld (zie figuur 7). 

Tijdens beide rondes is in de betreffende schuur een kerkuil waargenomen. Uit de beelden van de 

wildcamera die gedurende vijf weken heeft gehangen blijkt dat het om een broedpaar gaat (zie figuur 6A, B 

en C). Uit communicatie met de bewoner is naar voren gekomen dat dit broedpaar eerder in 2020 een 

succesvol legsel heeft gehad waarvan de jongen inmiddels uitgevlogen zijn. De grote hoeveelheid 

braakballen en krijtsporen in deze schuur bevestigen dit. 

In de noordelijker gelegen schuur (schuur 1) bevindt zich ook een kerkuilkast (zie figuur 7) maar tijdens het 

onderzoek is hier geen aanwezigheid vastgesteld. Gezien de afwezigheid van verse braakballen en 

krijtsporen in deze schuur is deze ook niet in gebruik. Mogelijk dat deze kast in het verleden incidenteel door 

hetzelfde broedpaar in sommige jaren in gebruik is genomen als alternatieve nestlocatie, in gebruik is als 

winterverblijfplek of als nestlocatie van een tweede legsel.  

A B 
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Figuur 6: ‘Still shots’ van de wildcamera die geplaatst is bij de bekende nestkast aan de Baardmeesweg 9. Uit de eerste 

twee still shots (A en B) is duidelijk dat het een (broed)paar betreft waarbij beide kerkuilen na elkaar (3 seconde verschil) 

de kast invliegen. In het laatste shot (C) is de kop van de kerkuil duidelijk in beeld, en daardoor goed te herkennen.   

 
Figuur 7: Aanwezige nestplaats in de bezette kerkuilkast (groen) en de niet-bezette kerkuilkast (oranje) in de schuren 

aan de Baardmeesweg 9.  

Leefgebied (foerageergebied, rustplaatsen, zit- en kijkposten) 

Het functionele leefgebied van kerkuilen varieert qua grootte sterk en is daarbij afhankelijk van de kwaliteit 

van het foerageergebied en het voedselaanbod. Bij een geschikt voedselaanbod hebben kerkuilen 

voldoende aan een gebied van 500 tot 1.500 meter rond de broedplaats. Als het voedselaanbod kleiner is, 

heeft de kerkuil een groter gebied nodig (BIJ12, 2017c).  

Het gehele plangebied bestaat uit foerageergebied voor de kerkuil. Met name de relatief kleine, extensieve 

en verruigde graslandjes en paardenweitjes direct rondom de percelen op de Baardmeesweg 1, 3, 5 en 9 

zijn aantrekkelijk voor muizen en dienen dus als primair, en daarmee essentieel, foerageergebied voor 

kerkuil (zie Figuur  en Error! Reference source not found.). Ook de omliggende intensieve graslanden 

A B 

C 
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tussen Baardmeesweg 1 tot en met Baardmeesweg 13 vervullen een rol als essentieel foerageergebied, 

aangezien het oppervlak van de extensieve graslanden beperkt is. Dit betekent dat het plangebied in zijn 

geheel deel uit maakt van het essentieel foerageergebied van dit kerkuilenpaar.  

Naast de aangetroffen nestkasten, bevinden zich in meerdere schuren (halfopen kapschuren) en opstallen 

op de erven zowel rust- als zitplaatsen die door de kerkuilen gebruikt worden. Het gaat hierbij om de schuren 

van Baardmeesweg 1 en 3, en 5, en schuur 2 van Baardmeesweg 9. Daarnaast wordt ook de opstal van 

koeienstal 1 van Baardmeesweg 1 en 3 gebruikt (zie figuur 8A en B). In deze schuren zijn sporen 

aangetroffen bestaande uit verse braakballen, krijtsporen en veren. Naast de nestplaats in de schuur bij de 

Baardmeesweg 9 is er dus sprake van minimaal drie rustplaatsen in de drie schuren aan de Baardmeesweg 

1(, 3) en 5.  

 
Figuur 8: Landschappelijke elementen en bebouwing met een functie voor het leefgebied van kerkuil op de erven van 
Baardmeesweg 1, 3 en 5 (A) en van Baardmeesweg 9 (B). 

 

Daarnaast bevinden zich op alle percelen boom- en houtsingels die als zit- en uitkijkpost dienen. Ook de 

boomsingel aan het kanaal de Hoge Vaart kan hiertoe benut worden. Op alle percelen is met de bewoners 

gesproken die het beeld bevestigen dat de kerkuil sporadisch wordt waargenomen op het terrein. Daarbij 

gaven de bewoners van nummer 1 aan dat een aantal jaar geleden (onbekend hoe lang exact) eenmalig een 

broedend paar in de noordelijke hooi (kap)schuur heeft gezeten. Hoewel de schuren van nummer 13 in 

verband met ontbreken van toestemming voor betreding van het perceel niet gecontroleerd konden worden, 

is met de bewoner gesproken. Deze geeft aan dat sporadisch een kerkuil op de schuur zat, maar nooit in de 

schuur.  

Uitgaande van de aanwezige elementen die functies vervullen voor de kerkuil (enkele verruigde 

graslanden/paardenweitjes, grootschalige intensieve graslanden, veel enkele schuren en houtsingels) kan er 

vanuit worden gegaan dat het leefgebied van de aanwezige kerkuil minimaal 1.500 meter is. In zeer 

muizenrijke jaren zal dit kleiner zijn en in muizenarme jaren groter, maar het plangebied zal in alle gevallen 

volledig in het leefgebied van de kerkuil vallen (zie figuur 9). 

 

 

A 
B 
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Figuur 9: Indicatie van het leefgebied van de aanwezige kerkuilen aan Baardmeesweg 9.  

In totaal zijn een nestplaats en drie verblijfplaatsen vastgesteld. Een samenvatting van de waarnemingen 
van rust-, zit- en nestplaatsen van de kerkuilen op de erven van Baardmeesweg 1, 3, 5 en 9 is weergegeven 
in tabel 6.  
 
Tabel 6. Resultaten onderzoek naar kerkuil per erf. In totaal zijn binnen het plangebied drie locaties met kerkuilsporen 
aangetroffen, welke een verblijfplaats kunnen indiceren. Tevens zijn twee nestkasten vastgesteld, waarvan eentje in 
gebruik is als actieve nestplaats.  

Adres Gebouwen 
Aantal 

kerkuilverblijven 
Indicatie 

Baardmeesweg 1, 3 Woning nr. 1 0 - 

Baardmeesweg 1, 3 Woning nr. 3 0 - 

Baardmeesweg 1, 3 Koeienstal 1 1  Sporen 

Baardmeesweg 1, 3 Koeienstal 2 0 - 

Baardmeesweg 1, 3 Schuur 1  Sporen 

Baardmeesweg 1, 3 Totaal 2  

Baardmeesweg 5 Woning nr. 5 0 - 

Baardmeesweg 5 Koeienstal 1 0 - 

Baardmeesweg 5 Schuur 1  Sporen 
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Baardmeesweg 5 Totaal 1  

Baardmeesweg 9 Woning nr. 9 0 - 

Baardmeesweg 9 Koeienstal  0 - 

Baardmeesweg 9 Schuur 1 1 Kast, niet in gebruik 

Baardmeesweg 9 Schuur 2 1 Kast in gebruik (nestplaats) 

Baardmeesweg 9 Paardenstal 0 - 

Baardmeesweg 9 Totaal 2  

 

3.4 Vleermuizen 

Tijdens vleermuisonderzoeken zijn meerdere typen verblijfplaatsen verspreid over de verschillende erven 
aangetroffen (zie tabel 7). In totaal zijn 2 kraam-, 1 winter-, 4 zomer-, en 7 paarverblijven aangetroffen.  

De waarnemingen die bij de onderzoeken gedaan zijn hieronder verder toegelicht.  

Tabel 7. Resultaten onderzoek naar vleermuizen per erf. De aantallen verblijven zijn per type per adres beschreven 
(GD= gewone dwergvleermuis; RD=Ruige dwergvleermuis). In totaal zijn 2 kraam-, 1 winter-, 4 zomer-, en 7 
paarverblijven aangetroffen.  

Adres Gebouwen 
Kraamverblijf 

GD 
Winterverblijf 

GD 
Zomerverblijf 

GD 
Paarverblijf 

GD 
Paarverblijf 

RD 

Baardmeesweg 

1, 3 
Woning nr. 1 0 0 1 0 1 

Baardmeesweg 

1, 3 
Woning nr. 3 1 1 1 0 1 

Baardmeesweg 

1, 3 
Koeienstal 1 0 0 0 0 0 

Baardmeesweg 

1, 3 
Koeienstal 2 0 0 0 0 0 

Baardmeesweg 

1, 3 
Schuur 0 0 0 0 0 

Baardmeesweg 

1, 3 
Totaal 1 1 2 0 2 

Baardmeesweg 

5 
Woning nr. 5 1 0 1 0 2 

Baardmeesweg 

5 
Koeienstal 1 0 0 0 0 0 

Baardmeesweg 

5 
Schuur 0 0 0 0 0 

Baardmeesweg 

5 
Totaal 1 0 1 0 2 

Baardmeesweg 

9 
Woning nr. 9 0 0 0 1 0 
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Baardmeesweg 

9 
Koeienstal  0 0 0 0 0 

Baardmeesweg 

9 
Schuur 1 0 0 1 1 0 

Baardmeesweg 

9 
Schuur 2 0 0 0 1* 0 

Baardmeesweg 

9 
Paardenstal 0 0 0 0 0 

Baardmeesweg 

9 
Totaal 0 0 1 3 0 

*Paarverblijf bevindt zich in een van de bomen tegenover schuur 2. Exacte locatie is onbekend. 

Kraamperiode 

In de kraamperiode zijn 2 kraamverblijfplaatsen en 4 zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis 

vastgesteld (Figuur 10). De kraamlocaties bevinden zich in de spouwmuren van de woningen van 

Baardmeesweg 3 en Baardmeesweg 5. Het betreft 1 kolonie, die gedurende het kraamseizoen is verplaatst 

van nummer 5 naar nummer 3. Bij het uitvliegen zijn op 3 juni (bij nummer 5) tenminste 41 dieren geteld. 

Tijdens de ochtendronde op 16 juni bleek de kolonie verhuisd te zijn naar nummer 3. Het aantal dieren bij 

het ochtendzwermen is lastig vast te stellen, maar naar schatting waren dit tussen de 50 en 60 dieren. 

Bij de avondbezoeken in juli is gebleken dat de kolonie nog steeds aanwezig was op Baardmeesweg 3. Het 

aantal uitvliegende dieren lag op deze datum boven de 50, maar was niet exact vast te stellen. De reden 

hiervan is dat de vleermuizen aan beide zijden van het woonhuis uit de nok van het dak vlogen. Bij het 

tweede avondbezoek (10 juni) bleek de oude kraamlocatie nog bewoond te zijn door 3 vleermuizen. Dit 

wordt daarom gerekend als een nieuw zomerverblijf. 

De andere zomerverblijfplaatsen zijn aangetroffen in de woning van Baardmeesweg 1, in de spouwmuur van 

de aanbouw van de woning aan Baardmeesweg 3 (zie figuur 11) en tussen de betonblokken naast schuur 1 

van Baardmeesweg 9 (zie figuur 12). 

 

 
Figuur 10. Links; Zomerverblijfplaatsen en kraamverblijfplaats gewone dwergvleermuis op Baardmeesweg 1, 3 en 5. 

Rechts; Zomerverblijfplaats (2 waarnemingen op verschillende data: 16 juni en 9 juli) op Baardmeesweg 9. 
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Figuur 11. Links; de achterzijde van de woning van Baardmeesweg 3. De aanbouw is een zomerverblijfplaats. In de 

hoofdwoning huist een kraamkolonie onder het pannendak. Rechts; de voorzijde met nog net zichtbaar een uitvliegende 

gewone dwergvleermuis (zie rode cirkel). 

 
Figuur 1. Zomerverblijfplaats van een gewone dwergvleermuis op verschillende dagen bij schuur 1 van Baardmeesweg 

9. De vleermuis bevond zich op 16 juni op de linker locatie, en op 9 juli op de rechter. Hoogstwaarschijnlijk betrof het 

hetzelfde dier. 

Paarperiode 

De inventarisatie van het plangebied naar paarverblijfplaatsen heeft plaatsgevonden in augustus/september 

2020. De mannetjes van de gewone dwergvleermuizen brengen hun sociale (paar)roep meestal vliegend ten 

gehore en niet vanuit hun verblijfplaats. Zij blijven meestal binnen een straal van 200 meter van de 

verblijfplaats. Tijdens de paarperiode zijn 4 paarverblijfplaatsen van ruige dwergvleermuis, 3 

paarverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis en een winterverblijfplaats van gewone dwergvleermuis 

vastgesteld bestaande uit circa 50 tot 60 dieren (figuur 12). De winterverblijfplaats bevindt zich in het 

woonhuis van Baardmeesweg nummer 3, waar de kraamkolonie tijdens de laatste bezoeken van de 

kraamperiode ook aanwezig was. Tijdens het eerste bezoek in de paartijd is er zwermgedrag van gewone 

dwergvleermuizen waargenomen bij nummer 3. Bij het tweede bezoek is dit niet meer waargenomen. 

Verder zijn er in de woningen van Baardmeesweg 1, 3 en 5 in totaal vier paarverblijfplaatsen van ruige 
dwergvleermuis aanwezig. Hierbij is in het woonhuis van Baardmeesweg 5 aan beide kanten van het 
woonhuis een paarverblijfplaats aanwezig van ruige dwergvleermuis. 
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Figuur 2: Paarverblijfplaatsen ruige dwergvleermuis Baardmeesweg 1, 3 en 5 en winterverblijfplaats gewone 
dwergvleermuis bij de woning van Baardmeesweg 3. 

 
In de woning aan de Baardmeesweg 9 is een paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuis aanwezig. Ook 
is er een paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuis aanwezig bij de schuur aan de zuidwestzijde van 
het perceel Baardmeesweg 9 (schuur 1). Dit is waarschijnlijk dezelfde vleermuis als de zomerverblijfplaats 
die daar gevonden is tussen de betonblokken (figuur 11). De derde paarverblijfplaats bevindt zich in één van 
de bomen van de bomenrij aan de achterzijde van het perceel, tegenover schuur 2. Omdat de vleermuis 
rondvloog kon de exacte boom niet bepaald worden. De locaties van de paarverblijven van gewone 
dwergvleermuis zijn weergegeven in figuur 13.  
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Figuur 3: Paarverblijfplaatsen gewone dwergvleermuis bij Baardmeesweg 9. 

 

Foerageergebied 

In de kraamperiode zijn minimaal 10 foeragerende gewone dwergvleermuizen tegelijkertijd per erf 

waargenomen binnen het plangebied. Belangrijke foerageerplekken zijn de schuren op het erf, de 

mestputten achter de stallen en het kanaal en de bomenrij langs de Baardmeesweg. De vleermuizen jagen 

vrijwel niet in de stallen zelf. Dit beeld was bij alle veldbezoeken hetzelfde. Dit beeld was bij alle 

veldbezoeken hetzelfde. In de paarperiode werd er ook wel eens in de stallen gefoerageerd door gewone 

dwergvleermuizen. Verder is incidenteel een passerende rosse vleermuis en een ruige dwergvleermuis 

waargenomen: zij vertoonden geen binding met het plangebied. 

Vliegroute 

De kraamkolonie en de andere vleermuizen in het plangebied maken gebruik van de bomensingels op de 

erven. Ook van de bomenrij langs het kanaal en van het kanaal zelf wordt gebruik gemaakt. De vliegroutes 

worden benut om vanuit de verblijfplaatsen naar foerageergebieden te vliegen. 

3.5 Steenmarter 

Op geen van de adressen zijn verblijfplaatsen, latrines of prooiresten vastgesteld die specifiek zijn voor 

steenmarter. In verband met de huidig agrarisch gebruik en veiligheid konden niet alle potentiële 

verblijfplaatsen worden bezocht. Onveilige zolders, gammele hooibalen en machineopslagen konden 

daarom niet goed worden geïnspecteerd. Verblijfplaatsen zijn hier niet uit te sluiten. De boerderijen vormen 

namelijk in het algemeen geschikt leefgebied, zowel qua aanwezige prooien als potentiële verblijfplaatsen.  

Er zijn relatief oude schuren met hooibergen en ruimten onder dakbedekkingen aanwezig, waarbij nissen en 

spleten toegang kunnen geven aan steenmarters. Buiten op de erven zijn schuilgelegenheden in de vorm 

van heggen en struwelen, groenstroken, greppels en bosjes aanwezig, welke kunnen fungeren als 

schuilplaatsen en looproutes. In dit deel van Flevoland is het aantal gevalideerde waarnemingen van 

steenmarter relatief beperkt. In totaal is 1 waarneming te vinden na een zoekopdracht op waarneming.nl, 

verspreidingsatlas en NDFF. Hieronder wordt per erf de habitatsgeschiktheid voor steenmarters besproken. 

Baardmeesweg 5 

De bewoners van dit adres gaven aan dat ze wel eens een steenmarter hebben gezien bij het kippenhok 
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vlakbij het woonhuis. Op dit adres zijn op en rond de boerderij veel elementen gevonden die in gebruik 

kunnen worden genomen door steenmarter. Een greep uit de mogelijke verblijfplekken van steenmarter zijn 

grote stapels hooibalen, opslag van grote hoeveelheden agrarische materialen in de schuur en op het erf en 

loshangende isolatieplaten in delen van de koeienstal. Bij de delen van de schuren die onderzocht konden 

worden op sporen van steenmarter werd niks aangetroffen. De elementen die niet onderzocht konden 

worden (onveilige zolders, gammele hooibalen en machineopslagen) zijn potentieel geschikt voor 

steenmarter. De raaigraslanden rondom de boerderij zijn niet geschikt voor steenmarter vanwege het 

intensieve agrarische gebruik. Het direct omliggende erf rondom de boerderij is daarentegen wel geschikt 

voor de steenmarter en bevat zowel mogelijke verblijven en voldoende foerageergebied. Baardmeesweg 5 

biedt potentieel leefgebied en biedt geschikte verblijfplaatsen voor steenmarter. 

Baardmeesweg 1 en 3 

Op Baardmeesweg 1 en 3 is het gehele erf geïnspecteerd. Hier was geen sprake van onveilige elementen 

die inspectie niet mogelijk maakten. Vergeleken met Baardweesweg 5 bevatten Baardmeesweg 1 en 3 in 

geen geschikte verblijfplaatsen voor steenmarters. Rust- en verblijfplaatsen en rommelhoeken zijn 

nauwelijks aanwezig. Ook hier werden geen sporen van steenmarter aangetroffen. Op Baardmeesweg 1 en 

3 zijn geschikte verblijfplaatsen voor steenmarter uitgesloten. 

Baardmeesweg 9 

Ook op dit adres zijn op en rond de boerderij veel elementen gevonden die in gebruik kunnen worden 

genomen door steenmarter. Een greep uit de mogelijke verblijfplekken van steenmarter zijn grote stapels 

hooibalen, opslag van grote hoeveelheden agrarische materialen in de schuren en op het erf en 

loshangende isolatieplaten in delen van de melkstal. Bij de delen van de schuren die onderzocht konden 

worden op sporen van steenmarter werd niks aangetroffen. Wel is een plukplaats gevonden en zijn 

uitwerpselen gevonden die lijken samen te hangen met de aanwezigheid van vos. Bekend is dat vossen aan 

de zuidwestkant van het erf holen hebben en jongen grootbrengen. 

De elementen die niet onderzocht konden worden (onveilige zolders, gammele hooibalen en 

machineopslagen) zijn potentieel geschikt voor steenmarter. De raaigraslanden rondom de boerderij zijn niet 

geschikt voor steenmarter vanwege het intensieve agrarische gebruik. Het direct omliggende erf rondom de 

boerderij is daarentegen wel geschikt voor de steenmarter en bevat zowel mogelijke verblijven en voldoende 

foerageergebied. Baardmeesweg 9 biedt potentieel leefgebied en biedt geschikt verblijfplaatsen voor 

steenmarter.  

Tijdens kerkuilonderzoek in 2020 heeft een ecoloog van Arcadis op dit adres ten zuidwesten van schuur 1 

een steenmarter waargenomen. Na de waarneming vluchtte de steenmarter het braamstruweel in (figuur 

14).  

 
Figuur 14. Waarneming steenmarter tijdens kerkuilenonderzoek 2020. Oranje stip is de plek van de waar de steenmarter 

is waargenomen. De oranje pijl geeft de vluchtroute van de steenmarter weer.  
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4 TOETSING EN MAATREGELEN 

4.1 Toetsing 

Huismus, boerenzwaluw en kerkuil 

De huismus, de boerenzwaluw en de kerkuil zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming (Wnb), op 

basis van de Vogelrichtlijn. 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. 3.1 lid 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). 

Alle nest- en rustplaatsen bevinden zich in de aanwezigen bebouwing op de boerenerven. Als gevolg van de 

werkzaamheden (sloop bebouwing, kap van bomen en struikgewas, verwijderen ondiepe 

bakken/emmers/poeltjes water, verwijderen open zandplekken en verwijderen voedselbron), buiten de 

gevoelige periode (1 maart t/m 31 augustus) is het opzettelijk doden van huismussen en kerkuilen 

onwaarschijnlijk, en van de boerenzwaluw uitgesloten (aangezien de soort na deze periode het nest verlaat 

en afreist naar zuidelijk Afrika) (lid 1). Wel worden nesten en rustplaatsen opzettelijk vernield en wordt 

leefgebied aangetast (lid 2). Daarnaast zullen de aanwezige vogels opzettelijk verstoord worden (lid 4). 

Vleermuizen 
Vleermuizen zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming, op basis van de Habitatrichtlijn. Ten aanzien 
van beschermde diersoorten op grond van de Habitatrichtlijn verbiedt de wet het opzettelijk doden of vangen 
(art 3.5 lid 1), het opzettelijk verstoren (art 3.5 lid 2) en het beschadigen of vernielen van 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen (art 3.5 lid 4).  
 
Er zijn twee kraamverblijven, vier zomerverblijven en 3 paarverblijven en een winterverblijfplaats van gewone 
dwergvleermuis aanwezig in het plangebied. Daarnaast zijn er 4 paarverblijfplaatsen van ruige 
dwergvleermuis aanwezig. Door de sloop van de gebouwen en het kappen van bomen worden vleermuizen 
mogelijk opzettelijk verstoord, gedood en wordt de verblijfplaats aangetast (lid 1, lid 2 en lid 4). 
Verblijfplaatsen van andere vleermuissoorten zijn binnen het onderzoeksgebied niet aangetroffen.  
 
De kwetsbare periode voor kraamverblijven is half mei t/m half juli (BIJ12, 2017). In deze periode kan als 
gevolg van de werkzaamheden opzettelijk doden of opzettelijke verstoring plaatsvinden (overtreding 
verbodsbepalingen lid 1 en lid 2). De verblijfplaatsen zijn jaarrond beschermd en kunnen ook buiten deze 
periode worden beschadigd of vernield (overtreding verbodsbepalingen lid 4).  
 
De kwetsbare periode voor zomerverblijven is 1 april t/m eind oktober (BIJ12, 2017). In deze periode kan als 
gevolg van de werkzaamheden opzettelijk doden of opzettelijke verstoring plaatsvinden (overtreding 
verbodsbepalingen lid 1 en lid 2). Zomerverblijven kunnen ook dienstdoen als winterrustverblijf. De 
verblijfplaatsen zijn jaarrond beschermd en kunnen ook buiten deze periode worden beschadigd of vernield 
(overtreding verbodsbepalingen lid 4).  
 
De kwetsbare periode voor paarverblijven is half augustus t/m half oktober (BIJ12, 2017). In deze periode 
kan als gevolg van de werkzaamheden opzettelijk doden of opzettelijke verstoring plaatsvinden (overtreding 
verbodsbepalingen lid 1 en lid 2). Paarverblijven kunnen ook dienstdoen als winterrustverblijf. De 
verblijfplaatsen zijn jaarrond beschermd en kunnen ook buiten deze periode worden beschadigd of vernield 
(overtreding verbodsbepalingen lid 4).  
 

Foerageergebieden en vliegroutes worden door de werkzaamheden aangetast, dan wel volledig vernietigd 

door de werkzaamheden. Enkele bomenrijen zullen behouden blijven en kunnen daarmee blijven fungeren 

als vliegroutes. Hieronder valt ook de bomenrij aan het kanaal de Hoge Vaart. Ook het kanaal zelf zal zijn 

functie als vliegroute behouden. De overige hout- en of boomsingels op de boerenerven zullen grotendeels 

verdwijnen. 

Steenmarter 

Het is aannemelijk dat steenmarter gebruik maakt van de boerenerven in het plangebied en hier mogelijk 

verblijven heeft. Waarschijnlijk worden vaste rust- en verblijfplaatsen vernietigd en verdwijnt een deel van het 

territorium door de sloopwerkzaamheden op de boerenerven en is derhalve een ontheffing in het kader van 
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de Wnb noodzakelijk. Ten aanzien van beschermde diersoorten op grond van de Andere soorten verbiedt de 

wet het opzettelijk doden of vangen (art 3.10 lid 1a) en het beschadigen of vernielen van 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen (art 3.10 lid 1b). 

Gedurende de kraamperiode (15 maart tot 1 september) worden alle rustplaatsen als mogelijke ‘vaste’ 

voortplantingsplaats gezien. In deze periode is het beschadigen of vernielen van rustplaatsen daarmee 

ontheffingsplichtig. Ditzelfde geldt voor aantasting van de directe functionele omgeving van de rustplaatsen 

in de kraamperiode. 

4.2 Maatregelen 

Huismus  

Gelet op het voorkomen van huismus dient voor deze soort een ontheffing Wnb aangevraagd te worden 

voordat de werkzaamheden op deze locatie mogen starten. De ontheffingsprocedure duurt 13 weken en kan 

eenmalig door het Bevoegd Gezag (Provincie Gelderland) verlengd worden met 7 weken. Indien een 

aanvraag gestart wordt in december 2020, kan een ontheffing zijn verkregen eind voorjaar van 2021.  

Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de huismus. De 

sloopwerkzaamheden van de gebouwen dienen te worden gestart buiten de kwetsbare broedperiode (buiten 

1 maart t/m 30 augustus) en buiten perioden met extreme koude. Hiermee wordt voorkomen dat aanwezige 

broedsels worden aangetast en dat huismussen geen plek hebben om te schuilen tegen extreme kou. 

Activiteiten die alleen het habitat beïnvloeden dienen te worden uitgevoerd binnen de periode september tot 

en met februari. Als de verblijfplaatsen van huismussen al zijn verwijderd kunnen activiteiten met betrekking 

tot het habitat het hele jaar worden uitgevoerd. 

Onafhankelijk van de uitvoeringsplanning worden tijdens de werkzaamheden de aanwezige nestplaatsen 

vernield. Daarom dienen tijdig vervangende huismuskasten te worden aangebracht, waarbij de volgende 

uitgangspunten moeten worden gehanteerd: 

• Voor elke aangetroffen nestplek dienen twee vervangende kasten te worden opgehangen. Dat komt neer 

op minimaal 188 permanente nestplekken.  

• Meerdere huismuskasten dienen bij elkaar aangeboden te worden waarbij de openingen minimaal 50 

centimeter uit elkaar moeten liggen en de nestingang mag niet zichtbaar zijn vanuit de andere 

nestingang. 

• De nestkast dient een minimale broedruimte van 15 x 8 centimeter te hebben. 

• De nestkasten dienen zo dicht mogelijk bij de locatie van de oorspronkelijke nestplek aangeboden te 

worden (binnen 200 meter, met uitzondering binnen 500 meter) en buiten de invloed van de 

werkzaamheden. De nestkast dient op minimaal 3 meter hoogte en op een noord/oostelijke expositie 

geplaatst te worden. West/zuidelijke positie is ook mogelijk, maar dan dient de nestkast in de schaduw 

van de overstek bevestigd te worden. 

• Veiligheid tegen predatoren van zowel de nestplek zelf als het opgaand groen in de directe omgeving 

dient gewaarborgd te worden. 

• Er dient een gewenningsperiode van minimaal drie maanden voorafgaand aan de start van de 

werkzaamheden te zijn. 

• Plaatsing/ophanging van de kasten dient onder begeleiding van een huismusdeskundige plaats te vinden. 

• De nestkast dient van voldoende duurzaam materiaal gemaakt te zijn en op voldoende duurzame wijze te 

zijn opgehangen. 

 

Boerenzwaluw  

Gelet op het voorkomen van boerenzwaluw dient voor deze soort een ontheffing Wnb aangevraagd te 

worden voordat de werkzaamheden op deze locatie mogen starten. Bij de uitvoering van de werkzaamheden 

dient rekening te worden gehouden met de boerenzwaluw. De sloopwerkzaamheden van de gebouwen 

dienen te worden gestart buiten de kwetsbare broedperiode (buiten 1 mei t/m 31 augustus). Hiermee wordt 

voorkomen dat aanwezige broedsels worden aangetast. Activiteiten die alleen het habitat beïnvloeden 

dienen te worden uitgevoerd binnen de periode september tot en met april. Als de verblijfplaatsen van 

boerenzwaluwen al zijn verwijderd kunnen activiteiten met betrekking tot het habitat het hele jaar worden 

uitgevoerd. 
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Onafhankelijk van de uitvoeringsplanning worden tijdens de werkzaamheden de aanwezige nestplaatsen 

vernield. Daarom dienen tijdig vervangende nestplaatsen te worden aangebracht, waarbij de volgende 

uitgangspunten moeten worden gehanteerd: 

• Voor elke aangetroffen nestplek dienen twee vervangende nestkommen te worden aangeboden. Dat 

komt neer op minimaal 88 permanente nestplekken.  

• De nestkommen dienen zo dicht mogelijk bij de locatie van de oorspronkelijke nestplek aangeboden te 

worden (binnen 250 meter) en buiten de invloed van de werkzaamheden.  

• De nestkommen dienen op minimaal 3 meter hoogte en in of aan een droge en donkere schuur in de 

omgeving geplaatst te worden.  

• Er dient een gewenningsperiode van minimaal drie maanden voorafgaand aan de start van de 

werkzaamheden te zijn.  

• Veiligheid tegen predatoren van zowel de nestplek zelf als het opgaand groen in de directe omgeving 

dient gewaarborgd te worden. 

• Er dient ten minste één, maar bij voorkeur meerdere, modderplaatsen aanwezig te zijn in de directe 

omgeving van de nieuwe nestplaatsen. De boerenzwaluwen kunnen de plaatsen gebruiken om 

eigenhandig nieuwe nestkommen te bouwen. 

 

Kerkuil 

Gelet op het voorkomen van kerkuil dient voor deze soort een ontheffing Wnb aangevraagd te worden 

voordat de werkzaamheden op deze locatie mogen starten. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient 

rekening te worden gehouden met de kerkuil. De sloopwerkzaamheden van de gebouwen dienen te worden 

gestart buiten de kwetsbare broedperiode (buiten 1 februari t/m 31 augustus, of t/m 15 december bij warme 

winters1). Hiermee wordt voorkomen dat een aanwezig broedsel wordt aangetast. Activiteiten die alleen het 

habitat beïnvloeden dienen te worden uitgevoerd binnen de periode september tot en met januari. Als de 

verblijfplaatsen van kerkuil al zijn verwijderd (altijd ná het tijdig plaatsen van alternatieve verblijfplaatsen; zie 

hieronder) kunnen activiteiten met betrekking tot het habitat het hele jaar worden uitgevoerd. 

Onafhankelijk van de uitvoeringsplanning worden tijdens de werkzaamheden de aanwezige nestplaatsen 

vernield. Daarom dienen tijdig vervangende nestplaatsen te worden aangebracht, waarbij de volgende 

uitgangspunten moeten worden gehanteerd: 

• Voor elke aangetroffen nestplaats dienen minimaal twee (maar bij voorkeur meer) vervangende 

nestplaatsen te worden aangeboden. Dat komt neer op minimaal 6 permanente nestkasten.  

• De nieuwe verblijfplaatsen (kasten) bevinden zich bij voorkeur in de directe omgeving (binnen 500 meter 

van de oorspronkelijke verblijfplaats, in het oorspronkelijke territorium) én buiten de invloedssfeer van de 

werkzaamheden. De kans op vestiging in de directe omgeving van het plangebied dient te worden 

onderzocht. 

• De nieuwe verblijfplaatsen (kasten) worden op een geschikte wijze en plek opgehangen. Dit kan door een 

toegang tot een gebouw (schuur) waarin de kasten geplaatst wordt, worden gemaakt zodat deze ten allen 

tijden open is.  

• De nieuwe verblijfplaatsen (kasten) zijn minimaal drie maanden voor de start van de werkzaamheden, en 

bij voorkeur al in de periode september tot december, aanwezig. Hierdoor kunnen de vogels wennen aan 

de nieuwe voorzieningen. 

• De nieuwe verblijfplaatsen (kasten) bieden voldoende veiligheid biedt tegen predatoren, zoals 

steenmarters.  

• De nieuwe verblijfplaatsen (kasten) zijn van voldoende duurzaam materiaal. 

• Het bevoegd gezag kan aanvullende eisen stellen aan het duurzaam bestendigen van beheer en 

onderhoud van de nieuwe voorzieningen. Daarbij kan het aantonen van de effectiviteit van de genomen 

maatregelen middels monitoring aan de orde zijn om een goed beeld van het effect op de populatie te 

kunnen krijgen en de gunstige staat van instandhouding te kunnen toetsen. 

 

1 In warme wintermaanden is soms sprake van een vervolglegsel. Hierdoor kan het zijn dat de uitvoering van 

de werkzaamheden bij een vervolglegsel ook niet plaats kan vinden in september tot en met half december 

(BIJ12, 2017c).  
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Vleermuizen 
Gelet op het voorkomen van gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis dient voor deze soorten een 
ontheffing Wnb aangevraagd te worden voordat de renovatiewerkzaamheden op deze locatie mogen 
starten. De ontheffingsprocedure duurt 13 weken en kan eenmalig door het Bevoegd Gezag 
(Omgevingsdienst Flevoland) verlengd worden met 7 weken. Indien een aanvraag gestart wordt in december 
2020, kan een ontheffing zijn verkregen in het voorjaar van 2021.  
 
Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de gewone 
dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis. Bij voorkeur dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd 
en afgerond buiten de gevoelige periode voor kraam- en zomerverblijven, d.w.z. vóór 1 april 2020 of vanaf 1 
september 2020. Hiermee wordt voorkomen dat aanwezige gewone dwergvleermuizen en ruige 
dwergvleermuis worden gedood of verstoord.  

 

Onafhankelijk van de uitvoeringsplanning worden tijdens de werkzaamheden de aanwezige verblijfplaatsen 

vernield. Daarom dienen tijdig vervangende verblijfplaatsen te worden aangebracht, waarbij de volgende 

uitgangspunten moeten worden gehanteerd: 

• Voor elk aangetroffen zomer- en paarverblijf (er zijn 3 paarverblijven van gewone dwergvleermuis, 4 

paarverblijven van ruige dwergvleermuis en 4 zomerverblijven van gewone dwergvleermuis aangetroffen) 

dienen minimaal vier vervangende verblijven te worden aangeboden. Dat komt neer op minimaal 44 

permanente zomer- en paarverblijven.  

• Model A bij tijdelijke en permanente vervanging zomer- en paarverblijven (zonder kraamfunctie) met < 

10 dieren, dit is een kleine kast (50 centimeter hoog, 20-30 centimeter breed, 1 - 2 compartimenten). 

Bijvoorbeeld: VK MP 04 van Vivara Pro of VMT1a van Faunaprojecten.nl 

• Voor vervangende paarverblijven geldt een gewenningsperiode van minimaal zes maanden 

voorafgaand aan de start van het paarseizoen te zijn. Dit betekent dat vervangende 

paarverblijfplaatsen uiterlijk half februari 2020 aanwezig moeten zijn.  

• Voor vervangende zomerverblijven geldt een gewenningsperiode van minimaal drie maanden, waarbij 

alleen de maanden april tot en met oktober meetellen.  

• De vervangende paar- en zomerkasten dienen binnen 100 of 200 meter van de huidige 

paarverblijfplaatsen te worden opgehangen. Indien dit niet mogelijk is, dient gekeken te worden of 

aanvullende maatregelen mogelijk zijn zoals realisatie van vleermuistoren of paalkasten. 

• Voor elk aangetroffen kraamverblijf (er zijn twee kraamverblijven van gewone dwergvleermuis 

aangetroffen) dienen minimaal vier vervangende verblijven te worden aangeboden. Dat komt neer op 

minimaal 8 permanente kraamverblijven.  

• Model C meerlaags bij tijdelijke en permanente vervanging kraamverblijven. Dit is een meerlaagse 

grote kast (80 centimeter hoog, 70 centimeter breed, 3 of meer lagen). Bijvoorbeeld VMT3 - 

kraamkast van Faunaprojecten of VK SK 01, VK SK 02 of VK SK 03 van Vivara Pro. 

• De vervangende kraamkasten dienen binnen 50 meter van de huidige paarverblijfplaatsen te worden 

opgehangen. Indien dit niet mogelijk is, dient gekeken te worden of aanvullende maatregelen mogelijk 

zijn zoals realisatie van vleermuistoren of paalkasten. 

• Voor de kraamverblijfplaatsen geldt een gewenningsperiode van 1 kraamperiode (15 mei t/m 15 juli) 

waarin de tijdelijke verblijfplaatsen gelijktijdig hangen met de huidige verblijfplaatsen.  

• Plaatsing/ophanging van de kasten dient onder begeleiding van een vleermuisdeskundige plaats te 

vinden.  

• Kasten dienen zodanig te worden opgehangen, dat de opening van de kast zich op minimaal 2,5 meter 

hoogte bevindt.  

• De aanvliegroute moet open zijn en zonder aanwezige artificiele verlichting.  

• Kasten dienen voornamelijk richting het zuiden georiënteerd te zijn. Bij een groot aantal kasten wordt 

aangeraden ook andere orientaties toe te passen, waarbij de meeste kasten gericht blijven op het zuiden.  

• De nieuwe locaties dienen te worden afgestemd met functies die het gebied tot geschikt paargebied 

maken: winterverblijfplaatsen, vliegroutes, foerageergebied en met al bestaande territoria van mannetjes. 

 

Steenmarter  

Voorafgaande aan de werkzaamheden dient het plangebied ongeschikt te worden gemaakt als leefgebied 

voor de steenmarter. Het ongeschikt maken dient te gebeuren door opgaande begroeiing, takkenhopen en 

dergelijke te verwijderen. Het ongeschikt maken dient te gebeuren onder begeleiding van een deskundige.  
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Het ongeschikt maken van het plangebied als opgenomen in voorschrift 9 dient te gebeuren buiten de 

kwetsbare periode van de steenmarter, welke globaal loopt van maart tot en met augustus. Afhankelijk van 

het seizoen en de weersomstandigheden kan deze periode langer dan wel korter zijn. De geschiktheid van 

de periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient te worden bepaald door een deskundige. Na het 

ongeschikt maken, dient het plangebied ongeschikt te blijven door de vegetatie kort te houden.  

Tijdens het ongeschikt maken van het plangebied dienen langs het kanaal en om het plangebied heen 

rustplaatsen in de vorm van takkenhopen of wallen te worden aangebracht. De takkenhopen of wallen 

dienen voorzien te zijn van een isolerende laag riet of hooi van minimaal een halve meter dik. De 

alternatieven dienen aan één van de volgende specificaties te voldoen: takkenhopen met een grondvlak van 

minimaal 2 bij 3 meter en een hoogte van 1 meter of wallen met een lengte van minimaal 10 meter per wal 

met een breedte van 2 meter en een hoogte van 1 meter. Een combinatie (afwisseling) van beiden is 

natuurlijk ook mogelijk. In totaal zullen minstens vier takkenhopen en/of wallen moeten worden aangebracht 

om de verblijfplaatsen van de steenmarter te compenseren. Tussen takken hopen en de houtwal kunnen 

eventueel steenmarterkasten geplaatst worden. Steenmarters moeten minimaal één maand voor de 

werkzaamheden aan de nieuwe verblijven kunnen wennen.  
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5 EFFECTBEOORDELING 

Huismus 

De boerderijen, stallen en omliggend groen verdwijnen door de bouw van het datacentrum, waarmee 94 

vaste rust- en verblijfplaatsen van huismus verloren gaan. Ook aanwezige beplanting zal grotendeels 

verwijderd worden, waardoor schuilplaatsen verdwijnen. Binnen het plangebied zal tevens 21,5 ha aan (sub) 

optimaal, en daarmee essentieel, leefgebied van de huismussen verdwijnen. Huismussen leggen zelden 

afstanden groter dan 600m af. In een straal van 600m vanaf de boerenerven zijn vrijwel geen andere 

alternatieve nestmogelijkheden voor de huismussen aanwezig, laat staan voor 94 paartjes. Mogelijk zijn 

dichtbijzijnde alternatieve nestlocaties reeds bezet door andere (populaties) huismussen. Als geen 

compenserende maatregelen getroffen worden zullen (grote delen van) de kolonies huismussen op deze 

boerderijen verdwijnen.  

Boerenzwaluw 

De boerderijen, stallen en omliggend groen verdwijnen door de bouw van het datacentrum, waarmee 44 

vaste nestplaatsen van boerenzwaluw verloren gaan. De boerenzwaluwen zijn grotendeels afhankelijk van 

de insectenpopulaties die aanwezig zijn als gevolg van de agrarische bedrijvigheid op de boerenerven 

binnen het plangebied. Wanneer deze erven verdwijnen, zal binnen het plangebied geen sprake meer zijn 

van agrarische activiteit, waardoor ook het aantal insecten drastisch zal afnemen. Hierdoor zal essentieel 

foerageergebied verdwijnen. Als geen compenserende maatregelen getroffen worden zullen (grote delen 

van) de kolonies boerenzwaluwen op deze boerderijen verdwijnen.  

Kerkuil 

De boerderijen, stallen en omliggend groen verdwijnen door de bouw van het datacentrum, waarmee alle 

rust- en verblijfplaatsen van kerkuilen verloren gaan. In totaal zullen door de werkzaamheden drie 

verblijfplaatsen en één nestplaats van kerkuilen verdwijnen. Tevens zal een groot deel van het essentieel 

leefgebied verdwijnen, aangezien het gehele plangebied deel uit maakt van het essentieel leefgebied van 

het aanwezige paar kerkuilen.  

Vleermuizen 

De boerderijen, stallen en omliggend groen verdwijnen door de bouw van het datacentrum, waarmee alle 
verblijfplaatsen van vleermuizen (gewone en ruige dwergvleermuis) verloren gaan. In totaal zullen 2 
kraamverblijven (bestaande uit 50-60 dieren) en 1 winterverblijf (ook bestaande uit 50-60 dieren) van 
gewone dwergvleermuis, 4 zomer- en 3 paarverblijven van gewone dwergvleermuis, en 4 paarverblijven van 
ruige dwergvleermuis vernietigd worden. Van belangrijk foerageergebied blijft slechts een klein deel 
behouden. De meeste boomsingels, en daarmee vliegroutes, binnen het plangebied zullen grotendeels 
verdwijnen. Deze vliegroutes zijn een belangrijke verbinding tussen foerageergebieden en verblijfplaatsen. 

 

Steenmarter 

Naar schatting zullen twee verblijfplaatsen van steenmarter (op Baardmeesweg 5 en 9) verdwijnen als 

gevolg van de werkzaamheden. Steenmarters hebben territoria tussen de 80 en 700 ha groot. Het grootste 

deel van het plangebied bestaat uit intensief beheerde agrarische graslanden. Deze zijn zeer matig geschikt 

voor de steenmarter en maken daarmee geen deel uit van het essentieel leefgebied. De boerenerven, zeker 

van Baardmeesweg nummer 5 en 9, maken deel uit van het essentieel leefgebied. Deze leefgebieden gaan 

verloren als gevolg van de werkzaamheden. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Ten behoeve van de sloop en het verdwijnen van boerenerven en de nieuwbouw van een datacentrum is in 
2020 soortgericht onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Nagenoeg al de 
werkzaamheden kunnen verstorend of dodend/vernielend werken.  
 
Huismus  
Er zijn 94 jaarrond beschermde verblijfplaatsen van huismus aangetroffen en essentieel leefgebied van de 
soort verdwijnt compleet. Daarom dient een ontheffing op de Wet natuurbescherming te zijn verleend 
voordat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.  
 
Boerenzwaluw 
Er zijn 44 nesptlekken van boerenzwaluw aangetroffen. Omdat niet alleen de mogelijkheid tot nestelen 
verdwijnt, maar ook het gros van het essentiële leefgebied weegt de situatie ecologisch zwaarder en zijn 
daarom de nesten jaarrond beschermd. Voor de effecten op deze soort dient een ontheffing op de Wet 
natuurbescherming te zijn verleend voordat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.  
 
Kerkuil 
Er is één nestplaats en drie daarbij horende rustplaatsen van kerkuil aangetroffen. Deze en het omliggende 
essentiële leefgebied zal als gevolg van het voornemen verdwijnen. Daarom dient een ontheffing op de Wet 
natuurbescherming te zijn verleend en daarbij horende maatregelen tijdig te worden uitgevoerd voordat de 
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.  
 
Gewone dwergvleermuis  
Van de gewone dwergvleermuis zijn 2 kraam-, 1 winter-, 4 zomer- en 3 paarverblijfplaatsen gevonden. Met 
de onderzoeksinspanning, zoals die in het Vleermuisprotocol 2017 (NGB, 2017) is voorgeschreven, is de 
exacte locatie van de paarverblijfplaatsen, anders dan van de zomer- en kraamverblijven, niet aan te geven. 
Voor de wetgeving maakt dit geen verschil. Zowel verblijfplaatsen, foerageergebied als vliegroutes van deze 
soort zullen verdwijnen als gevolg van de werkzaamheden. Vanwege het aantreffen van kraam-, zomer- en 
paarverblijfplaatsen in de gebouwen, dient een ontheffing op de Wet natuurbescherming te zijn verleend. 
 
Ruige dwergvleermuis  

Van de ruige dwergvleermuis zijn 4 paarverblijfplaatsen gevonden. Zowel verblijfplaatsen, foerageergebied 

als vliegroutes van deze soort zullen verdwijnen als gevolg van de werkzaamheden. Vanwege het aantreffen 

van paarverblijfplaatsen in de gebouwen, dient een ontheffing op de Wet natuurbescherming te zijn verleend 

 

Steenmarter 

Met zekerheid is vastgesteld dat een deel van het plangebied onderdeel uitmaakt van het territorium van 

steenmarter. Waarschijnlijk zijn op de erven een netwerk aan (vaste) rustplaatsen aanwezig. Door de 

werkzaamheden verdwijnen de vaste verblijfplaatsen en een deel van het territorium. Daarom dient een 

ontheffing in het kader van de Wnb te worden aangevraagd. 
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BIJLAGE A RELEVANTE ARTIKELEN WET 
NATUURBESCHERMING 

HOOFDSTUK 1 

Artikel 1.11 

1. Eenieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden 

en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan 

vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een 

Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten: 

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,  

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft 

om die gevolgen te voorkomen, of 

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan 

maakt. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of krachtens 

deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde. 

 

HOOFDSTUK 3 

Artikel 3.1 

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

artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 

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

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

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

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

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

is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

 

Artikel 3.3 

1. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van verboden als bedoeld in artikel 3.1 of artikel 3.2, 

zesde lid, ten aanzien van vogels van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van hun nesten, 

rustplaatsen of eieren. 

2. Provinciale staten kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van verboden als bedoeld in artikel 3.1 of 

artikel 3.2, zesde lid, ten aanzien van vogels van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van 

hun nesten, rustplaatsen of eieren. 

3. Onze Minister kan ontheffing of vrijstelling verlenen van: 

a. de verboden, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, ten aanzien van vogels, dood of levend, of gemakkelijk 

herkenbare delen daarvan, of ten aanzien van uit deze vogels verkregen producten van daarbij 

aangewezen soorten, of 

b. regels, gesteld krachtens artikel 3.2, vierde lid. 

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

voorwaarden: 

a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 

b. zij is nodig: 

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

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

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

4°. ter bescherming van flora of fauna; 

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

samenhangende teelt, of 

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

vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan; 
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c. de maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende 

soort. 

 

Artikel 3.5 

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

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

verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen. 

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

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

rapen. 

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

beschadigen of te vernielen. 

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

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

af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

 

Artikel 3.8 

1. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van een of meer van de verboden, bedoeld in de 

artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid, ten aanzien van dieren of planten van daarbij aangewezen soorten, dan 

wel ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van daarbij aangewezen 

soorten. 

2. Provinciale staten kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van een of meer van de verboden, bedoeld 

in de artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid, ten aanzien van dieren of planten van daarbij aangewezen soorten, 

dan wel ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van daarbij 

aangewezen soorten. 

3. Onze Minister kan ontheffing of vrijstelling verlenen van een of meer van de verboden, bedoeld in artikel 

3.6, eerste lid, of van regels gesteld krachtens artikel 3.7, ten aanzien van dieren of planten van daarbij 

aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van 

dieren van daarbij aangewezen soorten. 

4. Bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, kan worden bepaald dat 

gedeputeerde staten ontheffing kunnen verlenen, of dat provinciale staten bij verordening vrijstelling 

kunnen verlenen, van bij de maatregel aangewezen regels. 

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

voorwaarden: 

a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 

b. zij is nodig: 

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

instandhouding van de natuurlijke habitats;  

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

visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;  

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

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

van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

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

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

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

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

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

de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te 

plukken of onder zich te hebben; 

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

verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.
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