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1 INLEIDING 
In opdracht van Thús Wonen is door Eco Reest BV een verkennend onderzoek Flora- en faunawet 
uitgevoerd ter plaatse van een terrein gelegen aan de Julianastraat, Wilhelminastraat en 
Bernhardlaan te Kollum. 
 

1.1 AANLEIDING EN DOELSTELLING 

Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen woningbouw ter plaatse van de 
onderzoeksterreinen en de daarmee samenhangende wijziging van het bestemmingsplan. 
 
De doelstelling van het onderzoek is meerledig en bestaat uit het vaststellen: 

 of habitats aanwezig kunnen zijn van beschermde dier- en plantensoorten ter plaatse van het 
onderzoeksterrein; 

 of de werkzaamheden verstorende effecten hebben op beschermde dier- en plantensoorten; 

 hoe met eventueel aanwezige beschermde soorten omgegaan kan worden. 
 

1.2 SCOPE 

In dit rapport is een verkennend flora en fauna onderzoek beschreven. Hierin is onderzocht of er 
negatieve effecten te verwachten zijn op beschermde soorten en zo ja, of deze significant negatief 
kunnen zijn. In overleg met het bevoegd gezag wordt de uitkomst van het verkennend onderzoek 
gebruikt voor het vaststellen van de noodzaak van een eventueel vervolgonderzoek. 
 
Bij ruimtelijke ingrepen moet vooraf worden getoetst of er schade kan optreden aan beschermde 
natuurgebieden. De onderzoekslocatie ligt op circa 5 kilometer afstand ten zuid van het Natura 2000-
gebied Lauwersmeer. Gezien de grote afstand van het plangebied tot het Natura 2000-gebied is er 
geen  voortoets aan de Natuurbeschermingswet 1998 uitgevoerd.  
 

1.3 KWALITEITSBORGING 

Eco Reest streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren. 
 

 

Eco Reest BV is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2008”, voor het geven van milieukundig advies 
in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen, gebouwen en managementondersteuning, met inbegrip van de 
uitvoering van gerelateerde onderzoeksactiviteiten. 

 

Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met 
het beste advies voor zijn vraagstuk. Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat 
tussen opdrachtgever en Eco Reest BV, hetgeen betekent dat het advies van Eco Reest onafhankelijk 
is van de belangen van de opdrachtgever en derden. 
 
Eco Reest heeft een ontheffing voor het uitvoeren van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 9 
van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het vangen, bemachtigen en met het oog daarop 
opsporen van beschermde inheemse amfibieën, vissen, kevers, libellen, mieren en weekdieren, ten 
behoeve van onderzoek (ontheffingsnummer: FF/75A/2011/049). 
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Conform de eisen uit onze ethische code behandelt Eco Reest BV alle gegevens vertrouwelijk, 
waarvan wij kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval 
van wettelijke verplichtingen. 
 

1.4 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 worden de locatie, omgeving en het ontwikkelingsplan beschreven. Hoofdstuk 3 bevat 
een samenvatting van de regelgeving uit de Flora- en faunawet die hier relevant is. In hoofdstuk 4 
worden de gebruikte onderzoeksmethoden beschreven. De resultaten van de toets aan de Flora- en 
faunawet worden beschreven in hoofdstuk 5. Besloten wordt met hoofdstuk 6; conclusies en 
aanbevelingen.  
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2 ONDERZOEKSLOCATIE EN NABIJE OMGEVING 
In dit hoofdstuk wordt de huidige en toekomstige situatie van de onderzoekslocatie beschreven en 
wordt een overzicht gegeven van de beschermde gebieden in de omgeving van de onderzoekslocatie. 

2.1 BESCHRIJVING TOEKOMSTIGE PLANNEN 

De opdrachtgever is voornemens woningen te realiseren op de onderzoekslocatie. Het is nog niet 
bekend wat  de exacte inrichting van het plangebied zal zijn en wanneer de bouw zal plaatsvinden. 
 
In de onderstaande figuur is het onderzoeksterrein, die door de opdrachtgever is aangegeven, 
omkaderd. 

 
Figuur 2-1. Locatie onderzoeksterrein, rood omkaderd (bron achtergrondkaart: ArcGis Online). 
 

2.2 BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE EN DIRECTE OMGEVING 

De onderzoekslocatie bestaat uit onverhard terrein dat voornamelijk begroeit is met gras. De 
onderzoekslocatie is gelegen in een bebouwde omgeving aan de Julianastraat, Wilhelminastraat en 
Bernhardlaan. Grenzend aan het onderzoeksterrein, achter de woningen van Bernardlaan 18 t/m 28 
is zeer recent een boomsingel gekapt. Op het onderzoeksterrein zijn geen huizen en bomen 
gesitueerd of andere landschapselementen. In de onderstaande figuren wordt een impressie 
weergegeven van het onderzoeksterrein. 
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Figuur 2-2. Recent gekapte boomsingel achter Bernhardlaan 18 t/m 28 

 

 
Figuur 2-3. Zuidoosthoek onderzoeksterrein  
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Figuur 2-4. Onderzoeksterrein ten westen van Bernhardlaan 18 
 

 
Figuur 2-5. Noordoosthoek onderzoeksterrein 
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2.3 BESCHERMDE GEBIEDEN IN DE NABIJE OMGEVING 

Natura 2000 
Ten noorden  van de onderzoekslocatie ligt Natura 2000-gebied Lauwersmeer. De afstand tussen de 
onderzoekslocatie en het Natura 2000-gebied is ongeveer 5 kilometer. Gelet op de grote afstand tot 
het plangebied en de aard van de werkzaamheden wordt geen negatief effect verwacht op het 
Natura 2000-gebied.  In figuur 2-6 is de ligging van de onderzoekslocatie ten opzichte van het 
Lauwersmeer  weergegeven. 
 

 
Figuur 2-6. Ligging Natura 2000-gebied (geel) ten opzichte van het onderzoeksterrein (rode stip) bron: 
www.synbiosys.alterra.nl. 

  

Ca. 5 kilometer 



 Pagina 10 van 18  

 

 
 

 
Verkennend onderzoek Flora- en faunawet t.p.v. een terrein aan de: Julianastraat, 

Wilhelminastraat en Bernhardlaan te Kollum  (projectnummer:151830) 

 

 
Natuurnetwerk Nederland 
Op de kaart in figuur 2.7 is te zien dat de onderzoekslocatie op circa 750 meter van een natuurgebied 
is gelegen dat is opgenomen in het NNN. Dit betreft ‘Droog bos met productie’. Gelet op de grote 
afstand tot het plangebied en de aard van de werkzaamheden wordt geen negatief effect verwacht 
op het NNN-gebied. 
 

 
Figuur 2-7. Ligging NNN-gebied (bruin) ten opzichte van het onderzoeksterrein (in rood omkadert) bron: 
www.friesland.frl 
 

Ca. 750 meter 
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Het   

3 NATUURWETGEVING 
In Nederland is de bescherming van soorten en gebieden (nog) geregeld in de Flora- en faunawet en 
de Natuurbeschermingswet 1998. Deze twee wetten worden naar verwachting  in de loop van 2015 
vervangen door de nieuwe wet Natuurbescherming. Tot die tijd wordt nog getoetst aan de Flora- en 
faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998.  
 

3.1 FLORA- EN FAUNAWET 

De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van soorten. Deze wet gaat uit van het ‘nee, 
tenzij’-principe. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in 
principe verboden zijn. Van dit verbod  kan onder voorwaarden worden afgeweken met een 
ontheffing of een vrijstelling.  
 
De Flora- en faunawet bevat een aantal verbodsbepalingen. De verbodsbepalingen in artikel 11 zijn 
bij ruimtelijke ontwikkelingen het meest aan de orde. Dit artikel stelt dat het verboden is “nesten, 
holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een 
beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te 
verstoren”. 
 
In artikel 2 is een zorgplicht opgenomen. Deze houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet 
nemen voor alle in het wild voorkomende planten en dieren en hun leefomgeving en handelingen die 
schadelijke gevolgen kunnen veroorzaken op flora en fauna achterwege moet laten. De zorgplicht 
geldt voor alle individuen van in Nederland voorkomende soorten planten en dieren, ongeacht of 
deze soort beschermd is en ongeacht of ontheffing of vrijstelling is verleend.  
 
De beschermde soorten zijn in te delen in een aantal beschermingsniveaus: een drietal tabellen en 
vogels: 

1. tabel 1-soorten: de meest algemene soorten waarvoor een vrijstellingsregeling geldt bij 

ruimtelijke ontwikkelingen. Dit betekent dat voor deze soorten geen ontheffing hoeft te 

worden aangevraagd. Voor deze soorten geldt wel de zorgplicht. 

2. tabel 2-soorten: soorten die beschermd zijn en waar momenteel de gunstige staat van 

instandhouding in Nederland in het geding kan zijn en niet zijn vermeld in de 

Habitatrichtlijn bijlage IV. Hiervoor geldt een vrijstelling wanneer wordt gehandeld 

volgens een goedgekeurde gedragscode. In andere gevallen is voor deze soorten een 

ontheffing noodzakelijk. Bevoegd gezag bekijkt of deze verkregen kan worden middels 

een lichte toets. Hierin wordt getoetst of de ingreep afbreuk doen aan de gunstige staat 

van instandhouding van de soort en of de werkzaamheden een redelijk doel dienen. 

3. tabel 3-soorten: strikt beschermde soorten: soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn 

die op Europees niveau zijn beschermd, en soorten die door de minister van (toen) LNV 

zijn aangewezen middels een Algemene maatregel van Bestuur (AMvB Bijlage 1-soorten). 

Voor het aantasten van verblijfplaatsen van deze soorten is in veel gevallen een 

ontheffing nodig. Bevoegd gezag zal voor een aanvraag voor deze soorten een 

uitgebreide toets uitvoeren. Hierin wordt naast de gunstige staat van instandhouding ook 

getoetst of er geen redelijke alternatieven  zijn en of er sprake is van een in de wet 

genoemd belang.  
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Vogels nemen in de Flora- en faunawet een bijzondere positie in. De nesten van alle inheemse 
soorten zijn tijdens het broedseizoen beschermd door de Flora- en faunawet. Voor het verstoren van 
broedende vogels geldt een uitgebreide toets, vergelijkbaar met tabel 3-soorten. Daarnaast zijn 
voortplantings- en vaste rust- of verblijfsplaatsen van een aantal vogelsoorten jaarrond beschermd 
(mits niet definitief verlaten). Het betreft nesten van boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele 
kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, 
wespendief en zwarte wouw. 
 
Het bevoegd gezag voor deze wet berust nog bij de staatssecretaris van Economische Zaken, die dit 
laat uitvoeren door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor een nadere toelichting 
op de Flora- en faunawet wordt verwezen naar de geraadpleegde websites. 
 
De resultaten van het verkennend onderzoek naar soorten van de Flora- en faunawet worden 
beschreven in hoofdstuk  5 van dit rapport. 
 

3.2 NATUURBESCHERMINGSWET 

Sinds 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 van kracht. Hiermee is gebiedsbescherming 
van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De 
beschermde gebieden uit de beide richtlijnen worden aangeduid als Natura 2000 gebieden. 
 
In het ontwerp-aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied zijn zowel de te beschermen waarden 
van het Vogelrichtlijn- als het Habitatrichtlijngebied opgenomen. In bijlage 2 zijn deze kwalificerende 
habitattypen en soorten van opgenomen als zogenaamde instandhoudingsdoelen. Elk gebied is 
specifiek voor een of meer van deze instandhoudingsdoelen aangewezen. Met deze nationale 
deelverplichtingen wordt bijgedragen aan de Europese verplichting die beoogt het goede 
voortbestaan van deze natuurwaarden zeker te stellen.   
 
Ook in de Natuurbeschermingswet is een algemene zorgplicht opgenomen. Deze houdt in dat 
iedereen verplicht is schade aan de waarden van Natura 2000 gebieden te voorkomen. Dat betekent 
dat mogelijke schade actief voorkomen, beperkt of verzacht moet worden. Voor onvermijdelijke 
schade is men vervolgens verplicht een vergunning aan te vragen. Door middel van een toetsing aan 
de Natuurbeschermingswet 1998 kan worden bepaald of schade kan optreden bij het uitvoeren van 
de voorgenomen plannen. Een plan waarbij schade niet vermeden kan worden door middel van 
mitigatie (verandering, verzachting), kan dan alleen doorgang vinden wanneer er geen alternatief 
voor bestaat, het plan een dwingende reden van groot openbaar belang dient en de schade aan 
instandhoudingsdoelen volledig wordt gecompenseerd. 
 
De effecten op de beschermde waarden kunnen zowel direct als indirect (externe werking) zijn. 
“Extern” betekent zowel dat instandhoudingsdoelen beschermd moeten zijn tegen invloed van 
buiten het gebied als dat soorten die een levensfunctie buiten het gebied hebben, daar ook volledige 
bescherming genieten. 
 
Bij het bepalen of de ontwikkeling negatieve gevolgen kan hebben, moet ook rekening gehouden 
worden met de overige ontwikkelingen in de omgeving van het beschermde gebied. Door een 
combinatie (cumulatie) van activiteiten kunnen namelijk ook negatieve effecten optreden. Hierbij 
wordt als richtlijn gehanteerd dat alleen plannen en projecten, waarover een definitief besluit is 
genomen, bij deze beoordeling worden betrokken. 
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De colleges van gedeputeerde staten zijn per provincie het bevoegd gezag voor alle gebieden die in 
of voor het grootste deel in hun provincie liggen. Voor de Natura 2000-gebieden in de Noordzee en 
enkele specifieke gebieden is de minister van het betreffende departement verantwoordelijk. 
 

3.3 NATUURNETWERK NEDERLAND 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is sinds de Rijksnatuurvisie 2014het Nederlands netwerk van 
bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende 
agrarisch gebied.  
Ook wordt bestaande natuur met nieuwe, nog te ontwikkelen natuurgebieden verbonden, door 
middel van ecologische verbindingszones of robuuste verbindingen. Kenmerk is dat ze breed genoeg 
moeten zijn zodat dieren makkelijk van het ene naar het andere gebied kunnen gaan. 
 
Binnen het Natuurnetwerk Nederland liggen alle Natura 2000-gebieden, bestaande natuurgebieden 
(waaronder alle nationale parken), gebieden waar nieuwe natuur wordt aangelegd, 
landbouwgebieden waarop agrarisch natuurbeheer wordt uitgevoerd, verschillende grote wateren, 
meren, de kustzone van de Noordzee en de Waddenzee.  
 
De beschermde waarden van het Natuurnetwerk Nederland zijn breder dan die van het Natura 2000 
gebied. Het gaat bijvoorbeeld om de ‘wezenlijke waarden’ van het gebied, maar hebben het rijk en 
de provincies de ‘Spelregels EHS’ ontwikkeld die per provincie in de Omgevingsverordening zijn 
verwerkt. Voor toetsing aan deze regelgeving geldt geen vastomlijnd stappenplan zoals voor de 
toetsing aan de Natuurbeschermingswet. In het kader van de Natuurbeschermingswet worden de 
effecten op de meest kwetsbare waarden van het NNN getoetst. Een vergunning voor een activiteit 
die ruimtebeslag of schade veroorzaakt kan ook hierbij alleen worden verleend als er sprake is van 
een dringende reden van openbaar belang en schade aan natuurwaarden volledig wordt 
gecompenseerd of dat het NNN kan worden herbegrensd of er per saldo beter van wordt. Het NNN 
wordt daarom in beginsel planologisch beschermd. 
 
Sinds het Natuurpact  zijn de provincies verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland. 
Wanneer het NNN effecten ondervindt door een project, moet in overleg worden getreden met de 
betreffende provincie.  
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4 METHODE 

4.1 LITERATUURSTUDIE 

Voorafgaand aan het veldbezoek is gestart met een bureaustudie naar het voorkomen van flora en 
fauna ter plaatse van het onderzoeksterrein. Deze bureaustudie heeft bestaan uit het opvragen van 
gegevens van Quickscanhulp.nl. Hierin is een overzicht gegeven van de in de omgeving aanwezige 
soorten van tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet. Deze staan weergegeven in onderstaande tabel 
(4-1). Het plangebied is in dit geval iets ruimer ingetekend om een volledig beeld te krijgen van de 
soorten in de omgeving. De volledige lijst, met soorten op een grotere afstand dan 1 kilometer van 
het plangebied, is weergegeven in bijlage 2.  
 
Soort  Soortgroep  Bescherming  Afstand  

Steenanjer Vaatplanten tabel II 0 - 1 km 

Waterdrieblad Vaatplanten tabel II 0 - 1 km 

Groene glazenmaker Insecten - Libellen tabel III 0 - 1 km 

Boomvalk Vogels tabel III 0 - 1 km 

Buizerd Vogels tabel III 0 - 1 km 

Gierzwaluw Vogels tabel III 0 - 1 km 

Grote Gele Kwikstaart Vogels tabel III 0 - 1 km 

Havik Vogels tabel III 0 - 1 km 

Huismus Vogels tabel III 0 - 1 km 

Kerkuil Vogels tabel III 0 - 1 km 

Ooievaar Vogels tabel III 0 - 1 km 

Ransuil Vogels tabel III 0 - 1 km 

Roek Vogels tabel III 0 - 1 km 

Slechtvalk Vogels tabel III 0 - 1 km 

Sperwer Vogels tabel III 0 - 1 km 

Wespendief Vogels tabel III 0 - 1 km 

Zwarte Wouw Vogels tabel III 0 - 1 km 

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km 

Tabel 4-1. Beschermde soorten binnen een kilometer van het onderzoeksgebied (Bron: Quickscanhulp.nl) 

 
Verder is gebruik gemaakt van bestaande literatuur (verspreidingsatlassen e.d.). Er zijn geen 
gegevens aangekocht van bijvoorbeeld PGO’s (Particuliere Gegevensbeherende Organisaties). In 
bijlage 2 is een overzicht gegeven van de geraadpleegde bronnen. 
 

4.2 VELDBEZOEK 

De uitvoering van het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 27 januari 2016. Dit heeft overdag 
plaatsgevonden. Tijdens de inventarisatie waren de weersomstandigheden als volgt: 6 °C, 3-4 Bft, 
droog en bewolkt. 
 
Opgemerkt dient te worden dat het veldbezoek niet in het meest geschikte seizoen heeft 
plaatsgevonden om planten, broedvogels, amfibieën, reptielen, vleermuizen en ongewervelden te 
inventariseren. Aan de hand van literatuuronderzoek en het habitattype kan echter in voldoende 
mate worden vastgesteld welke soorten binnen het plangebied kunnen worden verwacht.  
 
Het bezoek is gericht om te beoordelen of de onderzoekslocatie geschikte biotopen bevat voor 
beschermde dier- en plantensoorten. Hiervoor zijn de onderzoekslocatie en de nabije omgeving 
onderzocht op potentiële leef- en groeiplaatsen van beschermde dier- en plantensoorten.   
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5 RESULTATEN 
Onderstaand zijn de resultaten van zowel het literatuuronderzoek als het veldbezoek weergegeven. 

5.1 VAATPLANTEN 

Resultaten literatuuronderzoek 
In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn de streng beschermde steenanjer (tabel 2) en 
waterdrieblad (tabel 2) bekend. 
 

Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling 
Op het onderzoeksterrein groeit voornamelijk algemeen voorkomende grassoorten en pitrus.  
Tijdens het veldbezoek zijn geen streng beschermde plantensoorten waargenomen en worden niet 
verwacht gelet op de voedselrijke omstandig heden en het beheer (frequent maaien van vegetatie). 
 
Gelet op de voedselrijke omstandigheden, het beheer en het ontbreken van permanent 
watervoerende elementen worden geen groeiplaatsen van steenanjer en waterdrieblad op het 
onderzoeksterrein verwacht. 
 

5.2 VOGELS 

Resultaten literatuuronderzoek 
In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn de volgende vogels bekend waarvan nesten jaarrond 
zijn beschermd: boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, 
ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, wespendief en zwarte wouw. 
 
Resultaten veldbezoek en effecten beoordeling 
Jaarrond beschermde nesten 
Ter plaatse van het onderzoeksterrein zijn geen jaarrond beschermde nesten waargenomen en  
worden niet verwacht gelet op het ontbreken van bomen, gebouwen en kunstwerken. De 
aangrenzende woningen zijn mogelijk wel geschikt voor nesten van gierzwaluw en huismus. Doordat 
deze woningen al zijn gelegen in druk bewoond gebied zullen de bouwwerkzaamheden geen negatief 
effect hebben op de mogelijk aanwezige huismussen- en gierzwaluwnesten 
 
Broedvogels algemeen 
Ter plaatse van het onderzoeksterrein verwachten wij geen nestplaatsen van vogels doordat de 
vegetatie permanent zeer kort wordt gemaaid. Daarnaast zijn er geen bomen, gebouwen en 
kunstwerken op het onderzoeksterrein waarin vogels kunnen broeden. In de aangrenzende bomen 
en gebouwen kunnen algemeen voorkomende vogels tot broeden komen. Doordat deze woningen 
en bomen al zijn gelegen in druk bewoond gebied zullen de bouwwerkzaamheden geen negatief 
effect hebben op de mogelijke aanwezige nesten van vogels. 
 

5.3 GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN 

Resultaten literatuuronderzoek 
In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn geen streng beschermde grondgebonden zoogdieren 
bekend. 
 
Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling 
Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van grondgebonden zoogdieren ter plaatse van 
het onderzoeksterrein. Hierbij wordt overigens opgemerkt dat sporen van kleine zoogdieren in 
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vegetatie lastig zichtbaar zijn. Gelet op het habitattype zou het onderzoeksterrein  en directe 
omgeving, onderdeel kunnen uitmaken van het leefgebied van algemene zoogdieren zoals huismuis, 
huisspitsmuis en mol.  
 
De bovengenoemde en verwachte diersoorten zijn aangemerkt als tabel-1 soort waarvoor in het 
kader van bestendig beheer, onderhoud aan infrastructuur of ruimtelijke ontwikkelingen een 
vrijstelling geldt. Dit houdt in dat in het kader van de Flora- en faunawet geen ontheffing 
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden. Daarnaast worden 
populaties van bovengenoemde soorten niet in gevaar gebracht. Het zal voornamelijk gaan om 
verstoring van individuen.  
 

5.4 VLEERMUIZEN 

Resultaten literatuuronderzoek 
In de omgeving van het onderzoeksterrein is de gewone dwergvleermuis (tabel 3) bekend. 
 

Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling 
Verblijfplaatsen 
Door het ontbreken van bomen, gebouwen en andere kunstwerken kunnen verblijfplaatsen van 
vleermuizen worden uitgesloten binnen het onderzoeksterrein. 
 
Vliegroute 
Door het ontbreken van lijnvormige elementen kunnen vliegroutes van vleermuizen worden 
uitgesloten binnen het onderzoeksterrein. 
 
Foerageergebied 
Het onderzoeksterrein is geschikt als foerageergebied voor soorten zoals gewone dwergvleermuis, 
ruige dwergvleermuis en laatvlieger. In de omgeving blijft echter voldoende foerageergebied 
beschikbaar waardoor geen negatief effect wordt verwacht op de bovengenoemde soorten. 
     

5.5 AMFIBIEËN EN REPTIELEN 

Resultaten literatuuronderzoek 
In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn geen streng beschermde amfibieën en reptielen 
bekend.  
 
Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling 
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen ter plaatse van het onderzoeksterrein. Er 
is binnen het onderzoeksgebied geen water aanwezig, waardoor de aanwezigheid van 
voortplantingshabitat van amfibieën kan worden uitgesloten. Wel zou het onderzoeksterrein deel 
kunnen uitmaken van het landhabitat van bruine kikker en gewone pad.   
 
De bovengenoemde en verwachte amfibieën zijn aangemerkt als tabel-1 soort waarvoor in het kader 
van bestendig beheer, onderhoud aan infrastructuur of ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling 
geldt. Dit houdt in dat in het kader van de Flora- en faunawet geen ontheffing noodzakelijk is voor 
het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden. 
 
Doordat het onderzoeksterrein is gelegen in bebouwd worden geen reptielen verwacht binnen het 
onderzoeksterrein. 
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5.6 VISSEN 

Resultaten literatuuronderzoek 
In de directe omgeving van het onderzoeksterrein zijn geen streng beschermde vissen bekend.  

 
Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling 
Omdat er op het onderzoeksterrein geen permanent watervoerende elementen aanwezig zijn, kan 
de aanwezigheid van vissen worden uitgesloten.  
 

5.7 ONGEWERVELDEN  

Resultaten literatuuronderzoek 
In de omgeving van het onderzoeksterrein is de streng beschermde groene glazenmaker bekend 
(tabel 3). 
 
Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling 
Tijdens het veldonderzoek zijn geen beschermde ongewervelden waargenomen. Door het ontbreken 
van permanent watervoerende elementen met krabbenscheer kan leefgebied van groene 
glazenmaker binnen het onderzoeksterrein worden uitgesloten. 
 
De overige in de Flora- en faunawet opgenomen (strikt beschermde) soorten zijn dusdanig zeldzaam 
en grotendeels gebonden aan specifieke biotopen zoals heide, hoogveen, laagveen en beken, dat het 
onwaarschijnlijk is dat de onderzoekslocatie voor deze soorten een functie vervult.  
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6 CONCLUSIE 

6.1 CONCLUSIE FLORA- EN FAUNAWET 

Naar aanleiding van het verkennend onderzoek Flora- en faunawet concluderen wij het volgende: 
 
De voorgenomen werkzaamheden hebben geen negatief effect op streng beschermde soorten (tabel 
2 en tabel 3 soorten) en jaarrond beschermde nesten. Derhalve hoeven geen extra maatregelen 
genomen te worden in het kader van de Flora- en faunawet. 
 
Wij geven ter overweging mee rekening te houden met vleermuizen en vogels in eventueel 
toekomstige nieuwbouw. Achtergrondinformatie en voorbeelden zijn te vinden op de website van 
Vogelbescherming Nederland (http://www.vogelbescherming.nl/) en  de website van de 
Zoogdierenvereniging (http://www.zoogdierenvereniging.nl/). 
 
Wij merken op dat te allen tijde de zorgplicht blijft gelden. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige 
gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. De zorgplicht geldt voor 
alle planten en dieren, beschermd of niet. 
 

6.2 VERANTWOORDING 

De initiatiefnemer of opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de rapportage. Eco 
Reest aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud, interpretaties of conclusies indien 
gebruik wordt gemaakt van deelaspecten van deze rapportage, zonder verwijzing naar de volledige 
rapportage. Bovendien aanvaardt Eco Reest geen aansprakelijkheid voor kosten en vertraging die 
optreden als gevolg van het voorkomen van beschermde flora en fauna. 
 
Eco Reest 
A. Kijk in de Vegte 
 
 

http://www.zoogdierenvereniging.nl/
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Behoort bij rapport: 
Julianastraat, Wilhelminastraat 
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Kollum 
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Essentietabel Natura 2000-gebied 008. Lauwersmeer

Kernopgaven
Opgave landschappelijke samenhang en 
interne compleetheid (Meren en moerassen)

Behoud en herstel van samenhang tussen slaapplaatsen en foerageergebieden in het bijzonder voor 
grasetende watervogels en meervleermuizen (de belangrijkste kraamkamerfunctie en slaapfunctie van 
de meervleermuis ligt vooral in gebouwen buiten de Natura 2000 gebieden). Voor afgesloten zeearmen 
en randmeren behoud van de specifieke betekenis van de verschillende onderdelen voor habitattypen 
en vogels. Herstel van mozaïek van verlandingsstadia van open water tot moerasbos en herstel van 
gradiënt watertypen (inclusief brak) met name in het deellandschappen Laagveen.

4.01 Evenwichtig systeem Nastreven van een meer evenwichtig systeem met goede waterkwaliteit voor waterplanten, vissen en 
schelpdieren (met name in kranswierwateren H3140 en meren met krabbescheer en fonteinkruiden 
H3150), mede t.b.v. vogels zoals kleine zwaan A037, tafeleend A059, kuifeend A061 en nonnetje 
A068. 

4.02 Rui- en rustplaatsen Voldoende open water met ruiplaatsen en rustgebieden voor watervogels zoals fuut A005, ganzen, 
slobeend A056 en kuifeend A061.

4.03 Moerasranden Moerasvorming aan de randen van de meren voor land-water interactie, paaigebied vis, noordse 
woelmuis *H1340 en voor moerasvogels als roerdomp A021 en grote karekiet A298.

4.04 Plas-dras situaties Plas-dras situaties voor smienten A050 en broedvogels, zoals kemphaan A151.

Instandhoudingsdoelstellingen
SVI 

Landelijk
Doelst. 
Opp.vl.

Doelst. 
Kwal.

Doelst. 
Pop.

Draagkracht 
aantal vogels

Draagkracht 
aantal paren

Kernopgaven

Broedvogels
A021 Roerdomp -- = = 10 4.03,W
A081 Bruine Kiekendief + = = 20
A084 Grauwe Kiekendief -- = = 4
A119 Porseleinhoen -- = = 15
A132 Kluut - = = 110
A137 Bontbekplevier - = = 4
A151 Kemphaan -- > > 20 4.04
A194 Noordse Stern + = = 5
A222 Velduil -- = = 1
A272 Blauwborst + = = 120
A275 Paapje -- = = 11



A292 Snor -- = = 25
A295 Rietzanger - = = 1900
Niet-broedvogels
A005 Fuut - = = 60 4.02
A017 Aalscholver + = = 70
A034 Lepelaar + = = 80
A037 Kleine Zwaan - = = 140 4.01,W
A038 Wilde Zwaan - = = 10
A041 Kolgans + = = 190 4.02
A042 Dwerggans -- = = 40 4.02
A043 Grauwe Gans + = = 1100 4.02
A045 Brandgans + = = 1700 4.02
A048 Bergeend + = = 480
A050 Smient + = = 1600 4.04
A051 Krakeend + = = 900
A052 Wintertaling - = = 1900
A053 Wilde eend + = = 1700
A054 Pijlstaart - = = 510
A056 Slobeend + = = 290 4.02
A059 Tafeleend -- = = 130 4.01,W
A061 Kuifeend - = = 540 4.01,W 4.02
A067 Brilduiker + = = 40
A068 Nonnetje - = = 9 4.01,W
A075 Zeearend + = = 1
A125 Meerkoet - = = 970
A132 Kluut - = = 90
A137 Bontbekplevier + = = 60
A140 Goudplevier -- = = 150
A156 Grutto -- = = 260
A160 Wulp + = = 50
A161 Zwarte ruiter + = = 100
A190 Reuzenstern + = = 10

deze tabel is gebaseerd op het definitief aanwijzingsbesluit
Legenda Gebruik deze essentietabel in combinatie met de leeswijzer
W Kernopgave met wateropgave



% Sense of urgency: beheeropgave
% Sense of urgency opgave m.b.t. watercondities
SVI landelijk Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig)
 = Behoudsdoelstelling
 > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling
 =(<) Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering
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Bekende verspreiding van soorten ten
opzichte van het plangebied – levering
uit de NDFF.

disclaimer De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijke
landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare
waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is in
opbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de
NDFF zijn gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om
aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze levering: '© NDFF - quickscanhulp.nl 18-01-2016 16:23:43'

Op de volgende pagina‘s vindt u de lijst met soorten en afstanden ten opzichte van het

plangebied dat deze soorten zijn waargenomen. Een toelichting op deze lijst is te vinden op: 

www.quickscanhulp.nl.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Het

Natuurloket:

e-mail: info@natuurloket.nl

telefoon: 0800 2356333

© NDFF - quickscanhulp.nl 18-01-2016 16:23:43



Soort Soortgroep Bescherming Afstand

Steenanjer Vaatplanten tabel II 0 - 1 km

Waterdrieblad Vaatplanten tabel II 0 - 1 km

Groene glazenmaker Insecten-Libellen tabel III 0 - 1 km

Boomvalk Vogels tabel III 0 - 1 km

Buizerd Vogels tabel III 0 - 1 km

Gierzwaluw Vogels tabel III 0 - 1 km

Grote Gele Kwikstaart Vogels tabel III 0 - 1 km

Havik Vogels tabel III 0 - 1 km

Huismus Vogels tabel III 0 - 1 km

Kerkuil Vogels tabel III 0 - 1 km

Ooievaar Vogels tabel III 0 - 1 km

Ransuil Vogels tabel III 0 - 1 km

Roek Vogels tabel III 0 - 1 km

Slechtvalk Vogels tabel III 0 - 1 km

Sperwer Vogels tabel III 0 - 1 km

Wespendief Vogels tabel III 0 - 1 km

Zwarte Wouw Vogels tabel III 0 - 1 km

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km

Brede orchis Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Gevlekte orchis Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Rietorchis Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Spaanse ruiter Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Tongvaren Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Vleeskleurige orchis Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Wilde gagel Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Wilde kievitsbloem Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Wilde marjolein Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Kleine modderkruiper Vissen tabel II 1 - 5 km

Steenmarter Zoogdieren tabel II 1 - 5 km

Heikikker Amfibieën tabel III 1 - 5 km

rouwmantel Insecten-Dagvlinders tabel III 1 - 5 km

Grote modderkruiper Vissen tabel III 1 - 5 km

Steenuil Vogels tabel III 1 - 5 km

Baardvleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Baardvleermuis / Brandts vleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Laatvlieger Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Waterspitsmuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Watervleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Gulden sleutelbloem Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Klokjesgentiaan Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Parnassia Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
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Ruig klokje Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Steenbreekvaren Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Veldsalie Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Damhert Zoogdieren tabel II 5 - 10 km

Ringslang Reptielen tabel III 5 - 10 km

Bittervoorn Vissen tabel III 5 - 10 km

Meervleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 km

Rosse vleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 km

Levendbarende hagedis Reptielen tabel II 10 - 25 km

Beenbreek Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Bijenorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Blauwe zeedistel Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Daslook Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Gele helmbloem Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Grote keverorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Grote muggenorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Herfsttijloos Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Honingorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Jeneverbes Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Kleine keverorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Kleine zonnedauw Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Klein glaskruid Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Kluwenklokje Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Lange ereprijs Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Moeraswespenorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Prachtklokje Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Ronde zonnedauw Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Slanke gentiaan Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Spindotterbloem Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Stengelloze sleutelbloem Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Valkruid Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Veenmosorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Weideklokje Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Zomerklokje Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Dikkopje Vissen tabel II 10 - 25 km

Edelhert Zoogdieren tabel II 10 - 25 km

Eekhoorn Zoogdieren tabel II 10 - 25 km

Grijze zeehond Zoogdieren tabel II 10 - 25 km

Poelkikker Amfibieën tabel III 10 - 25 km

Rugstreeppad Amfibieën tabel III 10 - 25 km

Vroedmeesterpad Amfibieën tabel III 10 - 25 km

heideblauwtje Insecten-Dagvlinders tabel III 10 - 25 km

keizersmantel Insecten-Dagvlinders tabel III 10 - 25 km

Gestreepte waterroofkever Insecten-Kevers tabel III 10 - 25 km

© NDFF - quickscanhulp.nl 18-01-2016 16:23:43



Gevlekte witsnuitlibel Insecten-Libellen tabel III 10 - 25 km

Noordse winterjuffer Insecten-Libellen tabel III 10 - 25 km

Adder Reptielen tabel III 10 - 25 km

Gladde slang Reptielen tabel III 10 - 25 km

Hazelworm Reptielen tabel III 10 - 25 km

Groenknolorchis Vaatplanten tabel III 10 - 25 km

Boommarter Zoogdieren tabel III 10 - 25 km

Bruinvis Zoogdieren tabel III 10 - 25 km

Das Zoogdieren tabel III 10 - 25 km

Franjestaart Zoogdieren tabel III 10 - 25 km

Gewone/Grijze grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 10 - 25 km

Gewone zeehond Zoogdieren tabel III 10 - 25 km

Noordse woelmuis (arenicola) Zoogdieren tabel III 10 - 25 km

Orka Zoogdieren tabel III 10 - 25 km

Otter Zoogdieren tabel III 10 - 25 km

Tweekleurige vleermuis Zoogdieren tabel III 10 - 25 km

Witsnuitdolfijn Zoogdieren tabel III 10 - 25 km

Alpenwatersalamander Amfibieën tabel II 25 - 50 km

Dennenorchis Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Maretak Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Rapunzelklokje Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Stijf hardgras Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Welriekende nachtorchis Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Zwartsteel Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Botervis Vissen tabel II 25 - 50 km

Brakwatergrondel Vissen tabel II 25 - 50 km

Europese meerval Vissen tabel II 25 - 50 km

Groene zeedonderpad Vissen tabel II 25 - 50 km

Grote koornaarvis Vissen tabel II 25 - 50 km

Grote zeenaald Vissen tabel II 25 - 50 km

Hondshaai Vissen tabel II 25 - 50 km

Kleine zeenaald Vissen tabel II 25 - 50 km

Slakdolf Vissen tabel II 25 - 50 km

Zwarte grondel Vissen tabel II 25 - 50 km

Ringelrob Zoogdieren tabel II 25 - 50 km

Wild zwijn Zoogdieren tabel II 25 - 50 km

Boomkikker Amfibieën tabel III 25 - 50 km

Geelbuikvuurpad Amfibieën tabel III 25 - 50 km

Kamsalamander Amfibieën tabel III 25 - 50 km

Vinpootsalamander Amfibieën tabel III 25 - 50 km

grote vuurvlinder Insecten-Dagvlinders tabel III 25 - 50 km

veenhooibeestje Insecten-Dagvlinders tabel III 25 - 50 km

Oostelijke witsnuitlibel Insecten-Libellen tabel III 25 - 50 km

Muurhagedis Reptielen tabel III 25 - 50 km
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Zandhagedis Reptielen tabel III 25 - 50 km

Drijvende waterweegbree Vaatplanten tabel III 25 - 50 km

Atlantische steur Vissen tabel III 25 - 50 km

Rivierprik Vissen tabel III 25 - 50 km

Oehoe Vogels tabel III 25 - 50 km

Groot zeegras Zeeorganismen tabel III 25 - 50 km

Bever Zoogdieren tabel III 25 - 50 km

Dwergvinvis Zoogdieren tabel III 25 - 50 km

Griend Zoogdieren tabel III 25 - 50 km

Kleine dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 25 - 50 km

Tuimelaar Zoogdieren tabel III 25 - 50 km

Witflankdolfijn Zoogdieren tabel III 25 - 50 km

Vliegend hert Insecten-Kevers tabel II 50 - 100 km

Bergnachtorchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Blaasvaren Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Groensteel Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Harlekijn Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Lange zonnedauw Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Muurbloem Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Rechte driehoeksvaren Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Zomeradonis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Cottus gobio Vissen tabel II 50 - 100 km

Dwergbolk Vissen tabel II 50 - 100 km

Goudharder Vissen tabel II 50 - 100 km

Kleine pieterman Vissen tabel II 50 - 100 km

Grote bosmuis Zoogdieren tabel II 50 - 100 km

Klapmuts Zoogdieren tabel II 50 - 100 km

Knoflookpad Amfibieën tabel III 50 - 100 km

veenbesparelmoervlinder Insecten-Dagvlinders tabel III 50 - 100 km

Brede geelgerande waterroofkever Insecten-Kevers tabel III 50 - 100 km

Heldenbok Insecten-Kevers tabel III 50 - 100 km

Rivierrombout Insecten-Libellen tabel III 50 - 100 km

Sierlijke witsnuitlibel Insecten-Libellen tabel III 50 - 100 km

Dikkopschildpad Reptielen tabel III 50 - 100 km

Lederschildpad Reptielen tabel III 50 - 100 km

Kruipend moerasscherm Vaatplanten tabel III 50 - 100 km

Bechsteins vleermuis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Bosvleermuis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Brandts vleermuis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Gestreepte dolfijn Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Gewone dolfijn Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Noordse vinvis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Potvis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Vale vleermuis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km
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Veldspitsmuis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Europese rivierkreeft Geleedpotigen-Insecten tabel II 100 - 250 km

Bokkenorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Bosorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Franjegentiaan Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Herfstschroeforchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Hondskruid Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Kruisbladgentiaan Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Mannetjesorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Pijlscheefkelk Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Poppenorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Schubvaren Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Soldaatje Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Steenbreekvaren subsp. trichomanes Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Steenrode orchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Stengelomvattend havikskruid Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Veldgentiaan Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Vogelnestje Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Adderzeenaald Vissen tabel II 100 - 250 km

Blonde rog Vissen tabel II 100 - 250 km

Gehoornde slijmvis Vissen tabel II 100 - 250 km

Glasgrondel Vissen tabel II 100 - 250 km

Harnasmannetje Vissen tabel II 100 - 250 km

Lozano's grondel Vissen tabel II 100 - 250 km

Pitvis Vissen tabel II 100 - 250 km

Symphodus melops Vissen tabel II 100 - 250 km

Vorskwab Vissen tabel II 100 - 250 km

bruin dikkopje Insecten-Dagvlinders tabel III 100 - 250 km

donker pimpernelblauwtje Insecten-Dagvlinders tabel III 100 - 250 km

dwergblauwtje Insecten-Dagvlinders tabel III 100 - 250 km

grote ijsvogelvlinder Insecten-Dagvlinders tabel III 100 - 250 km

iepenpage Insecten-Dagvlinders tabel III 100 - 250 km

pimpernelblauwtje Insecten-Dagvlinders tabel III 100 - 250 km

tweekleurig hooibeestje Insecten-Dagvlinders tabel III 100 - 250 km

veldparelmoervlinder Insecten-Dagvlinders tabel III 100 - 250 km

Gaffellibel Insecten-Libellen tabel III 100 - 250 km

Kemps zeeschildpad Reptielen tabel III 100 - 250 km

Zomerschroeforchis Vaatplanten tabel III 100 - 250 km

Beekprik Vissen tabel III 100 - 250 km

Elrits Vissen tabel III 100 - 250 km

Gestippelde alver Vissen tabel III 100 - 250 km

Bataafse stroommossel Weekdieren tabel III 100 - 250 km

Eikelmuis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Gewone spitssnuitdolfijn Zoogdieren tabel III 100 - 250 km
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Gewone vinvis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Grijze grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Hamster Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Ingekorven vleermuis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Lynx Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Aapjesorchis Vaatplanten tabel II > 250 km

Bleek bosvogeltje Vaatplanten tabel II > 250 km

Duitse gentiaan Vaatplanten tabel II > 250 km

Geelgroene wespenorchis Vaatplanten tabel II > 250 km

Groene nachtorchis Vaatplanten tabel II > 250 km

Purperorchis Vaatplanten tabel II > 250 km

Vliegenorchis Vaatplanten tabel II > 250 km

Welriekende/Bergnachtorchis Vaatplanten tabel II > 250 km

Zinkviooltje Vaatplanten tabel II > 250 km

Vuursalamander Amfibieën tabel III > 250 km

groot geaderd witje Insecten-Dagvlinders tabel III > 250 km

klaverblauwtje Insecten-Dagvlinders tabel III > 250 km

purperstreepparelmoervlinder Insecten-Dagvlinders tabel III > 250 km

Hazelmuis Zoogdieren tabel III > 250 km

Wilde kat Zoogdieren tabel III > 250 km
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