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Betreft: Rapportage ecologische quickscan 
Bermeveld 

Peize, 9 mei 2011 

Geachte heer Vulink en mevrouw Boezen, 

Met deze brief rapporteer ik over de resultaten van de ecologische quickscan ten behoeve van de 
sloop van een stal en een kapschuur en de bouw van een woning aan de Bermevelderstraat 56 te 
Bermeveld. Bij de sloop zal in het bijzonder rekening gehouden moeten worden met de 
aanwezigheid van broedvogels. 

Inleiding 
De opdrachtgevers verhuizen hun melkveebedrijf naar een nieuwe locatie op 600 meter afstand 
ten zuidoosten van Bermeveld. Voorlopig zullen zij op de huidige locatie blijven wonen en er blijft 
een stal over voor paarden. Na de verhuizing worden een stal en een kapschuur gesloopt. Ten 
oosten van het huidige erf, aan de Almaatsweg is een nieuwe woning gesitueerd. 
In het kader van de vergunningverlening verlangt de gemeente Coevorden een ecologisch 
onderzoek. De werkzaamheden hebben mogelijk effect op beschermde flora en fauna en op 
beschermde natuurgebieden. Naast soorten die bijzondere bescherming genieten, geldt er een 
algemene zorgplicht om planten en dieren niet onnodig te verstoren. Daarom dienen flora en 
fauna en eventuele negatieve effecten in kaart gebracht te worden om deze te kunnen toetsen aan 
de natuurwetgeving. 

KvK Groningen 02097861 www.vos-eo.nl Rabobank 12 51 54 569 
BTW NL 1058.64.080.B01 E-mail vos@vos-eo.nl 

http://www.vos-eo.nl
mailto:vos@vos-eo.nl


Vos Ecologisch Onderzoek Rapportage Ecologische Ouickscan Benneveld 

Plangebied 
De te slopen gebouwen liggen op het erf tussen de Bennevelderstraat en de Almaatsweg. Het erf 
ligt nagenoeg op de zuidgrens van de bebouwde kom van Benneveld. 
Voor inventarisatiedoeleinden wordt een indeling in atlasbiokken (5x5 km) en kilometerhokken 
gebruikt om de verspreiding van soorten en vegetaties in kaart te brengen. Het plangebied ligt in 
de kilometerhokken 246-532 en 247-532 (Atlasblok 17-46). 

Methode 
Het onderzoek bestaat uit een bezoek aan de locatie en bureaustudie. Tijdens het veldonderzoek 
op 7 april 2011 is het plangebied doorkruist, zijn de kapschuur en de stal geïnspecteerd en de 
aanwezigheid van natuurwaarden in kaart gebracht. Bij de gebouwen is gelet op holtes en spleten, 
sporen en uitwerpselen. Tijdens het veldonderzoek aangetroffen beschermde planten- en 
diersoorten zijn genoteerd. Naar aanleiding van de resultaten is op 19 april een avondbezoek 
gebracht en met batdetector is geïnventariseerd in de periode rond en na zonsondergang. 
Het veldonderzoek is een momentopname. Aan de hand van literatuur en gegevens van 
verschillende instanties is onderzoek gedaan om een beeld van de natuurwaarden van het 
plangebied aan te vullen. Verspreidingsgegevens van planten- en diersoorten zijn geraadpleegd. 

Resultaten 

Hierna worden de resultaten beschreven. Daarbij worden de volgende afkortingen gebruikt: 
FF1= Flora- en faunawet Tabel 1, lichte besdierming 
FF2 of FF3= Flora- en faunawet Tabel 2 of Tabel 3, strenge bescherming 
HRÏV= Europese Habitatrichtlijn Tabel IV, strenge bescherming 
RL= Rode Lijst: GE=gevoelig; KW=kwetsbaar; BE=bedreigd; EB=emstig bedreigd. 

Landschap 
Benneveld ligt op een zandrug tussen het Drostendiep/Westerstroom en een zijstroompje (De 
Laak) daarvan. Er is op de zandrug weinig water aanwezig in greppels en sloten. Benneveld is een 
dorp met veel opgaand groen, maar naar de beekdalen toe is het landschap open. Aan de overzijde 
van het Drostendiep (ten oosten van Oosterhesselen) ligt één van de weinige nog intact zijnde 
Drentse havezaten. Het terrein kenmerkt zich door relatief oud opgaand bos, afgewisseld met 
grasland, bouwland en heide. De combinatie van beekdalen, havezate en overige kleine 
landschapselementen maakt dat er een rijke flora en fauna voorkomt. 

Gebiedsbescherming 
Het Drostendiep, de Klencke en aangrenzende gebieden behoren tot de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). Benneveld inclusief het plangebied liggen buiten de EHS. Er liggen in de 
omgeving geen Natura2000-gebieden of andere gebieden die beschermd worden door de 
Natuurbeschermingswet. 
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Vegetatie 
Het erf en het grasland waarop de woning gebouwd zullen, hebben een vegetatie van 
respectievelijk ruderale soorten en soorten van de raaigrasweide. Op het erf is de vegetatie open en 
zijn er zandige plekken. Naast het woonhuis en de jongvee-/paardenstal die blijven staan, staan 
enkele bomen en struiken. 
Volgens het Natuurloket komen er in de kilometerhokken 2 soorten voor van Tabel 1 van de Flora-
en faunawet. Het gaat daarbij om Dotterbloem en Grasklokje. De Dotterbloem komt voor in de 
beekdalen. Het is goed mogelijk dat het Grasklokje op de overgangen van erf en graslanden en in 
de bermen voorkomt. 
Streng beschermde en Rode-Lijstsoorten worden in het plangebied uitgesloten op basis van 
biotoopvereisten, bemesting en verstoring. 

Vleermuizen 
Vleermuizen die in en rond het plangebied kunnen voorkomen, zijn de Gewone en Ruige 
dwergvleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Rosse vleermuis (RL-KW) en Laatvlieger (RL-KW). 
Deze soorten staan in Tabel 3 van de Flora- en faunawet en in Tabel IV van de Habitatrichtlijn. 
Tijdens het avondbezoek op 19 april vlogen er veel laatvliegers en in kleiner aantal gewone 
dwergvleermuizen in Bermeveld, de meesten in het zuidelijk deel van het dorp. Van deze soorten 
zijn waarschijnlijk kolonies aanwezig in het dorp. 

De Rosse vleermuis verblijft in Nederland uitsluitend in holle bomen en jaagt in open gebieden en 
wordt daarom uitgesloten. De overige hiervoor genoemde soorten kunnen alle verblijven in 
gebouwen. 
De kapschuur en de stal hebben deels stenen muren, maar zonder spouw. Bij de stal is het 
onderste gedeelte van de golfplaten aan de onderzijde afgetimmerd met hout, maar deze 
aftimmering is van boven open. Voor vleermuizen is deze ruimte niet geschikt vanwege tocht en 
temperatuurschommelingen. Aan de voor- en achtergevel is er aan de bovenkant een houten 
aftimmering over de stenen muur. Aan de achtergevel (oostzijde) is de ruimte tussen aftimmering 
en muur geheel ontoegankelijk voor vleermuizen. 
Aan de voorgevel (westzijde) is de ruimte wel toegankelijk voor vleermuizen. Daarom kon op 
basis van de gebouweninspectie een verblijfplaats van Gewone en Ruige dwergvleermuis, 
Laatvlieger en/of Gewone grootoorvleermuis niet worden uitgesloten. Aanvullend is een 
avondbezoek gebracht. Tijdens dit bezoek werd vastgesteld dat er geen vleermuizen uit de 
westelijke gevel van de schuur kwamen vliegen. Wel vlogen er enkele laatvliegers boven het 
aangrenzende grasland aan de zijde van het dorp en enkele gewone dwergvleermuizen 
foerageerden in de stal. De bomenrij langs de jongveestal fungeert als geleidend element en 
foerageergebied voor vleermuizen. De kapschuur en de rest van het erf zijn als foerageergebied 
van weinig belang. 
Hoewel de ruimte tussen de gevelaftimmering geschikt is voor vleermuizen - als 
zomerverblijfplaats, is er geen activiteit van vleermuizen waargenomen (-geen verblijvende 
individuen en geen territoriumgedrag). Op kolonieplaatsen is vanaf de eerste helft van april 
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activiteit en sommige, vooral jonge dieren, kunnen er het hele jaar zijn. Gezien het warme voorjaar 
zullen kolonies niet later zijn dan gebruikelijk. Daarom wordt een (kraam)kolonie uitgesloten. Wel 
kunnen er individuele dieren tijdelijk verblijven. 

Overige zoogdieren 
Zoogdieren die worden verwacht, zijn algemene soorten als Haas, Ree, Vos, Bunzing, Mol en 
muizen (Tabel 1 Flora- en faunawet). Ook komt er een populatie van (verwilderende) konijnen 
voor. 
In de directe omgeving komen tenminste 2 soorten van Tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet. 
Het gaat in elk geval om de Steenmarter. Daarnaast kan het gaan om de Das, Eekhoorn en 
Veldspitsmuis. De Steenmarter en de Das kunnen in het plangebied worden uitgesloten door het 
ontbreken van vaste verblijfplaatsen en sporen. De Eekhoorn wordt uitgesloten omdat geschikt 
biotoop grotendeels ontbreekt. De Veldspitsmuis komt in Nederland alleen voor in het oosten op 
de grens met Duitsland. In de omgeving is hij waargenomen op de Klencke en nabij Sleen. Zijn 
biotoop omvat plekken met een vrij hoge en dichte kruidlaag. Hij delft het onderspit in 
concurrentie met de Huisspitsmuls, Vanwege het ontbreken van geschikt biotoop en de nabijheid 
van bebouwing wordt de Veldspitsmuis uitgesloten. 

Broedvogels 
Tijdens het veldonderzoek werden Huismus (RL-GE), Ringmus (RL-GE), Witte kwikstaart, Zwarte 
roodstaart, Holenduif, Spreeuw en Vink op het erf waargenomen. In de opgaande beplanting 
kunnen algemene bosvogels broeden. Van de Huismus zijn de nestplekken jaarrond beschermd. 
Het aantal broedpaartjes is geschat op minimaal 7 tot maximaal 10. De Witte kwikstaart kan de 
kapschuur als broedplek gebruiken, maar daarvoor zijn geen aanwijzingen gevonden. De Zwarte 
roodstaart broedt waarschijnlijk op een naburig erf, evenals de Ringmus. 

De Kerkuil (RL-KW) roestte 10 jaar geleden wel eens in de schuur, maar is al jaren niet meer 
waargenomen. Ook de Huiszwaluw (RL-GE) broedde in het verleden onder de dakrand aan het 
woonhuis, maar is verdwenen. Waarschijnlijk komen deze soorten nog wel in de omgeving voor. 
Volgens het Natuurloket komen er in de kilometerhokken tenminste 33 broedvogelsoorten voor, 
waaronder tenminste 8 van de Rode Lijst. Behalve de vier genoemde Rode-Lijstsoorten gaat het 
waarschijnlijk om de Veldleeuwerik (RL-GE), tijdens veldbezoek in naburig grasland, 
Boerenzwaluw, Gele kwikstaart, Graspieper, Grauwe vliegenvanger, Kneu, Spotvogel en Steenuil. 
Deze soorten komen in het plangebied niet voor. Nesten van roofvogels en uilen zijn niet 
gevonden, evenmin als braakballen en andere sporen. Ook andere jaarrond beschermde nesten 
zijn niet gevonden. 
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Amfibieën en reptielen 
Volgens het Natuurloket komen er in de omgeving tenminste 2 soorten amfibieën voor van Tabel 1 
van de Flora- en faunawet. Het gaat om soorten ais de Kleine watersalamander, Gewone pad, 
Bruine kikker en Bastaardkikker. In de wijde omgeving (De Klencke, Sleenerzand) komen soorten 
voor als de Kamsalamander, Poelkikker en Heikikker. Deze soorten kunnen zich in hun 
landbiotoop tot honderden meters van hun voortplantingswateren begeven. De afstand van het 
plangebied tot de Klencke is een kilometer en worden daarom uitgesloten. 
In de wijdere omgeving komen 4 soorten reptielen voor. De Adder is bekend op 
kilometerhokniveau, voor de Levendbarende hagedis, Hazelworm en Ringslang is de Klencke het 
dichtstbijzijnde leefgebied. Voor deze soorten is het plangebied ongeschikt. 

Dagvlinders 
In de omgeving komen de Heivlinder, Bruine vuurvlinder en het Groot dikkopje voor. Het Groot 
dikkopje is gebonden aan grazige, kruidenrijke bermen die in het plangebied en de directe 
omgeving daarvan ontbreken. De Heivlinder en de Bruine vuurvlinder komen mogelijk voor in 
schrale en zandige bermen in de omgeving. Op het erf worden deze soorten niet verwacht. 

Overige soortgroepen 
Zoet water met de daaraan gebonden soorten ontbreekt in het plangebied. Overige bijzondere 
ongewervelde dieren zijn niet bekend en niet te verwachten in het plangebied evenals bijzondere 
soorten mossen, korstmossen en paddenstoelen. 

Werkzaamheden en effecten 
De kapschuur en de stal worden gesloopt. Op een stukje grasland aan de Almaatsweg, aansluitend 
aan de bestaande bebouwing wordt een nieuwe woning gebouwd. 

Effecten 
Er verdwijnt nestgelegenheid en foerageergebied van vogels, met name de Huismus; 
De bodem wordt verstoord en aanwezige planten en dieren worden verstoord, beschadigd en 
vernietigd. Hierbij kunnen algemene beschermde soorten verloren gaan; 
Effecten op planten en dieren in de omgeving zijn te verwaarlozen als buiten het broedseizoen 
wordt gewerkt; 
Er verdwijnt mogelijk een verblijfplaats van vleermuizen (Laatvlieger/Gewone 
dwergvleermuis); 
Het bebouwde oppervlak wordt kleiner, en de hoeveelheid groen neemt toe. 
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Mitigatie Huismus 
De bedrijvigheid op het erf en de koeienstal zijn een belangrijk onderdeel van het leefgebied van 
de Huismus. De mussen halen hun voedsel uit het voer van de koeien en uit de insecten die op de 
dieren en de mest afkomen. Vaste nestplekken van de Huismus bevinden zich waarschijnlijk 
tussen de golfplaten en de houten aftimmering in de stal. Deze nestplekken zijn jaarrond 
beschermd omdat door het verdwijnen daarvan de lokale populatie huismussen kan worden 
bedreigd. 
De kans van een levensvatbare populatie op de plaats van de nieuwe boerderij is klein. Deze 
locatie ligt ver af van de bestaande lokale populatie (600 m) en het tussenliggende gebied is 
ongeschikt voor deze soort. Uit onderzoek blijkt dat populaties van minder dan 10 broedparen een 
negatief broedsucces hebben en alleen levensvatbaar zijn door aanwas van buitenaf. 
Vervangende nestgelegenheid heeft daarom de meeste kans op de huidige locatie. Er blijft een 
jongvee-/paardenstal op deze plaats over als leefgebied voor de Huismus. Op de huidige locatie 
zal daarom nestgelegenheid voor de 7-10 broedparen geboden moeten worden. Deze 
nestgelegenheid moet klaar zijn, voordat de stal gesloopt wordt. Op het nieuw te bouwen huis 
kunnen bijvoorbeeld mussendakpannen en mussenvides worden aangebracht. 

Advies 
Broedvogels, in het bijzonder de Huismus: Verstoring van broedvogels kan voorkomen 
worden door buiten het broedseizoen te slopen en te bouwen. Het broedseizoen loopt over het 
algemeen van 15 maart t/m 31 augustus. Voor de Huismus moet gemitigeerd worden (zie 
hiervoor). Sommige soorten zoals duiven kunnen tot in november nestelen. Omdat de 
Holenduif zowel in de kapschuur als in de stal kan broeden, zal hiermee rekening moeten 
worden gehouden; 
Vleermuizen: Bij het veldonderzoek is een ruimte gevonden die mogelijk tijdelijk gebruikt kan 
worden door 1 of enkele vleermuizen. Er is geen sprake van een vaste verblijfplaats of kolonie. 
Als de gevelaftimmering voorafgaand aan sloop verder wordt opgebroken, krijgt een 
eventueel aanwezige vleermuis de gelegenheid om te vluchten. In de omgeving zijn voldoende 
verblijfplaatsen voor individuele vleermuizen. De populatie wordt hierdoor niet bedreigd. 
Voor algemene beschermde soorten (FF1) geldt een automatische vrijstelling in het kader van 
ruimtelijke inrichting en beheer. Voor deze soorten, Grasklokje, algemene zoogdieren en 
amfibieën hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd; 
Overige streng beschermde soorten ondervinden geen schade. Voor deze soorten hoeft geen 
ontheffing te worden aangevraagd; 
Zorgplicht: vanuit de Flora en faunawet geldt een algemene zorgplicht. Wanneer men tijdens 
de werkzaamheden dieren aantreft die het gevaar lopen beschadigd of gedood te worden, kan 
men ze het beste oppakken en naar een veilige, vergelijkbare plaats in de directe omgeving 
brengen en loslaten; 
Er zijn geen effecten op beschermde natuurgebieden of op de Ecologische Hoofdstructuur te 
verwachten. 
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Aanvullend ecologisch advies 
De volgende aanbevelingen zijn niet verplicht, maar kunnen de ecologische waarden versterken: 

Graven van een amfibieënpoel waarin tot in de zomer water staat. Er is momenteel weinig 
water in het landschap aanwezig, dat bovendien snel droogvalt of juist niet droogvalt en vis 
bevat. Poelen zijn ook aantrekkelijk voor andere dieren zoals libellen en vlinders. De 
vrijkomende grond kan gebruikt worden om de grond ter plaatse van de nieuwe woning te 
verhogen, waardoor deze meer in lijn komt met de huidige bebouwing. 
Het erf op de nieuwe locatie, maar ook op de huidige locatie kan geschikt worden gemaakt 
voor de Steenuil. Van de maatregelen die daarvoor worden genomen, profiteren allerlei andere 
dieren en planten. 
Ecologische plaagbestrijding is gericht op het ongeschikt, onaantrekkelijk en ontoegankelijk 
maken van de plaatsen van overlast. In Benneveld ervaart men overlast van steenmarters. 
Iemand die veel weet hoe om te gaan met steenmarters in huis is Jan Doevendans 
(www.buitenbedrijfbbz.nl) uit Groningen. 

Met vriendelijke groet, 
Namens Vos Ecologisch Onderzoek, 

drs. P.G. Vos 
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