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1. INLEIDING 
 
 
 
 
1.1 Aanleiding: Bouw en sloop 
 
Op 21 juni 2008 en 1 juli 2008 is in opdracht 
van de familie Kloosterman een onderzoek in 
het kader van de Flora- en faunawet (bijlage 1) 
uitgevoerd aan de Schuilenburgerweg 31 in 
Hellendoorn. Dit in verband met de sloop van 
enkele stallen en de bouw van een tweetal 
woningen. Doel van het onderzoek is om aan 
te geven of er binnen het plangebied 
beschermde flora en fauna aanwezig is. Het 
onderzoek bij de te slopen stallen heeft zich 
vooral gericht op de aanwezigheid van vaste 
rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen en 
uilen. Op de locaties waar de bouw van de 
wooneenheden gerealiseerd wordt is ook 
gericht onderzoek gedaan naar beschermde 
plantensoorten. 
 
 
1.2 Afbakening 
 
De initiatiefnemer of opdrachtgever is 
verantwoordelijk voor het gebruik van de 
rapportage. Eelerwoude 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 Eelerwoude 
geen aansprakelijkheid voor kosten en 
vertraging die optreden door het voorkomen 
van beschermde flora en fauna. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figuur 1: Rode stippen zijn te slopen schuren en 
groene stippen zijn de te plaatsen wooneenheden (bij 
benadering). 
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2. DRIE SCHUREN WEG, TWEE WONINGEN TERUG 
 
 
 
 
2.1 Groot boerenerf met schuren 
 
Schuilenburgerweg 31 ligt ongeveer twee 
kilometer ten noordoosten van de woonkern 
Hellendoorn en ongeveer 750 meter ten 
westen van de Regge. Het erf ligt ongeveer 
300 meter van de weg. Langs de oprijlaan naar 
de boerderij staan aan weerskanten oude 
zomereiken. Het erf zelf bestaat uit een 
woonhuis met een rieten kap, een grote 
ligboxenstal en twee kleinere kapschuren 
(figuur 2 en 3). Verder zijn enkele kuilplaatsen 
aanwezig, een siertuin en beperkte 
buitenverlichting. Het erf wordt omsloten door 
weilanden. Er zijn geen waterelementen 
aanwezig. 
 
2.3 Sloop schuren en bouw van 

twee woningen 
 
De ruimtelijke ingrepen omvatten de sloop van 
een drietal schuren in het kader van de Rood 
voor Rood-regeling in combinatie met een 
bedrijfsverplaatsing. De huidige omvang van 
het bedrijf past niet binnen het overwegend 
natuurlijk landschap.  
Er zullen twee nieuwe woningen worden 
geplaatst (figuur 1). De exacte locatie van de 
te plaatsen woningen is nog niet tot in detail 
bekend. Mede daarom is het 
onderzoeksgebied ruimer begrensd.  
 

 
Figuur 2: Eén van de kapschuren op het erf 

 
Figuur 3: Grote ligboxenstal voor een kleine 200 koeien 
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3. ONTHEFFINGSPLICHTIGE SOORTEN AANWEZIG 
 
 
 
 
3.1 Twee veldbezoeken 
 
Binnen dit onderzoek heeft twee keer een 
veldbezoek aan de projectlocatie 
plaatsgevonden: 
 
Het veldbezoek op 21 juni 2008 heeft zich 
voornamelijk gericht op het voorkomen van 
vleermuizen en vogelsoorten met een vaste 
rust- en verblijfplaats en het vaststellen van 
deze verblijfplaatsen in te slopen gebouwen. 
Tijdens het veldbezoek op 1 juli 2008 is ruim 
voor zonsondergang de omgeving van de 
nieuwbouwlocaties geïnventariseerd op de 
aanwezigheid van beschermde planten en 
diersoorten. Aansluitend is een 
vleermuisonderzoek uitgevoerd.  
 
 
3.2 Geen beschermde planten 
 
Er zijn geen beschermde planten aangetroffen. 
In de singel waar de meest zuidelijke woning 
geplaatst gaat worden, staat plaatselijk veel 
salomonszegel. Dit is een kenmerkende 
bosplant van het eiken-berkenbos. Op basis 
van het voorkomen van deze soort is het 
mogelijk dat hier ook de beschermde brede 
wespenorchis voorkomt. Deze soort valt 
binnen de Flora- en faunawet in tabel 1 (bijlage 
1). Bij ruimtelijke ontwikkelingen hoeft voor 
deze soort geen ontheffing te worden 
aangevraagd. Verder zijn de waargenomen 
soorten kenmerkend voor sterk verrijkte 
milieus. 
 
 
3.3 Wel  vogelsoorten met vaste 

rust- en verblijfplaats, geen 
verstoring 

 
In de te slopen schuren zijn geen vogelsoorten 
aangetroffen welke jaarrond gebruikmaken van 
vaste rust- en verblijfplaatsen (zoals uilen en 
andere roofvogels). Ook zijn geen zwaluwen of 
sporen van deze soorten in de te slopen 
schuren waargenomen. Op de deel van de 
boerderij is recent een kerkuil waargenomen. 

Een vaste rust- en verblijfplaats is echter niet 
vastgesteld, vermoedelijk ging het om een 
foeragerend dier. De boerderij wordt niet 
gesloopt.  
In de singel bij de meest zuidelijke 
nieuwbouwlocatie (figuur 1) staat een dode 
berk met een ovale holte, welke duidt op de 
aanwezigheid van de groene specht. Er kon 
niet worden vastgesteld of het een in 
gebruikzijnde nestholte was. De nieuw te 
bouwen woning wordt niet geplaatst op deze 
nestboomlocatie. Negatieve effecten op de 
groene specht worden daarom ook niet 
verwacht. 
Twee torenvalken vlogen in cirkels boven het 
gebied. Torenvalken zijn voor hun nestplaats 
hoofdzakelijk gebonden aan nestkasten en 
menselijke bouwwerken zoals schuren en 
torens. Het is daarom niet aannemelijk dat 
deze in de singel of aangrenzend bosgebied 
een vaste rust- en verblijfplaats hebben. 
 
3.4 Beschermde zoogdieren 

aanwezig 
 
Er zijn enkele beschermde, maar algemeen 
voorkomende zoogdieren waargenomen zoals 
egel, ree en haas. Voor deze soorten geldt dat 
ze niet ontheffingsplichtig zijn bij ruimtelijke 
ingrepen. Wel geldt voor deze soorten de 
zorgplicht (bijlage 1). 
 
Eekhoorn niet bekend uit projectgebied 
De eekhoorn (strikt beschermde soort) is niet 
tijdens de veldbezoeken waargenomen. Ook 
zijn geen nesten van eekhoorn aangetroffen. 
Wel is het aannemelijk dat eekhoorn voorkomt 
op de projectlocatie. Van negatieve effecten op 
deze soort is echter geen sprake, aangezien 
geen leefgebied verloren gaat.  
 
Geen verblijfplaats vleermuizen in schuren 
De (overwegend) houten schuren zijn voor 
vleermuizen niet geschikt als vast rust- of 
verblijfplaats. De enkelwandige houten wanden 
en daken zorgen binnen voor grote 
temperatuurwisselingen en hebben nauwelijks 
wegkruipmogelijkheden voor vleermuizen. De 
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sloop van de schuren heeft geen negatieve 
effecten op vleermuizen 
 
Tijdens het vleermuisonderzoek zijn wel enkele 
algemeen voorkomende vleermuizen 
waargenomen zoals: gewone dwergvleermuis, 
laatvlieger, rosse vleermuis en een onbekende 
soort uit de Myoten familie waargenomen. In 
alle gevallen betroffen het langsvliegende of 
foeragerende dieren. De aantallen waren  
klein. Vaste rust- en verblijfplaatsen van deze 
soorten zijn niet aangetroffen. Het aanvragen 
van een ontheffing voor deze soortgroep is hier 
zowel voor de sloop van de schuren als voor 
de bouw van woningen niet aan de orde.  
 
N.B. Een en ander is wel afhankelijk van de 
toepassing van verlichting (zie paragraaf 4.1). 
Het toepassen van sterke verlichting kunnen 
leiden tot andere conclusies. 
 
Geen steenmarter aanwezig 
Er zijn geen aanwijzingen verkregen (sporen, 
zichtwaarnemingen etc.) dat op het erf 
steenmarter aanwezig is. 
 
 
3.5 Overige beschermde soorten 
 
De overige in de Flora- en faunawet 
opgenomen soorten zijn dusdanig zeldzaam 
en grotendeels gebonden aan specifieke 
biotopen zoals heide, hoogveen, laagveen en 
beken, dat het zeer onwaarschijnlijk dat de 
projectlocatie voor deze soorten een functie 
vervult. 
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4.  ONTHEFFINGSAANVRAAG NIET NOODZAKELIJK 
 
 
 
 
4.1 Algemene planten en dieren niet 

ontheffingsplichtig 
 
Voor de aangetroffen en te verwachten 
algemeen voorkomende soorten hoeft geen 
ontheffing te worden aangevraagd. De 
zorgplicht blijft wel altijd van toepassing.  
 
4.2 Rekening houden met 

verlichting 
 
Uit het onderzoek blijkt dat het projectgebied 
onderdeel uit maakt van het leefgebied van 
enkele strikt beschermde soorten. Het 
merendeel hiervan zijn vleermuizen en (roof-) 
vogels. In de huidige situatie is het plangebied 
onverlicht. Sommige vleermuizen, maar ook 
nachtactieve roofvogels zoals uilen zijn 
gevoelig voor verlichting. Indien de realisatie 
van de woningen leidt tot een structurele 
toename van verlichting, ook op de omgeving, 
kan dit een negatief effect hebben op 
nachtactieve, beschermde soorten. 
Geadviseerd wordt om de verlichting tot een 
minimum te beperken en gebruik te maken van 
strooilicht-beperkende armaturen. Indien aan 
deze voorwaarden wordt voldaan worden geen 
negatieve effecten op beschermde soorten 
verwacht en is het aanvragen van een 
ontheffing niet noodzakelijk.  
 
 
4.3  Zorgvuldig omgaan met 

broedvogels 
 
De binnen het projectgebied voorkomende en 
te verwachten beschermde soorten behoren 
voor het merendeel tot de categorie ‘niet 
ontheffingsplichtig bij ruimtelijke ingrepen’. Een 
uitzondering hierop vormt de groep van vogels. 
Voor alle beschermde, inheemse (ook de 
algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt 
vanuit de Flora- en Faunawet een verbod op 
handelingen die nesten of eieren beschadigen 
of verstoren. Ook handelingen die een vaste 
rust- of verblijfplaats van beschermde vogels 
verstoren, zijn niet toegestaan. In de praktijk  

betekent dit dat verstorende werkzaamheden 
(bijvoorbeeld het verwijderen van 
groenelementen) alleen buiten het 
broedseizoen (dat voor de meeste soorten 
loopt van maart tot en met juli) uitgevoerd 
mogen worden. Wanneer de werkzaamheden 
buiten het broedseizoen1 worden uitgevoerd is 
voor vogels geen ontheffing noodzakelijk. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 In het kader van de Flora en faunawet wordt voor het 
broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van 
belang is of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de 
datum 
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 BIJLAGE I: FLORA- EN FAUNAWET 
 
 
 
 
Inleiding 
Per 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. In deze wet, gepubliceerd op 14 juli 1998 in het 
Staatsblad 402, is de soortbescherming geregeld van in Nederland inheemse in het wild voorkomende dier- en 
plantensoorten. De wet sluit aan op de Europese natuurregelgeving (Natura 2000). De wet is in plaats gekomen 
voor de Jachtwet, de Vogelwet 1936, de soortenparagraaf uit de Natuurbeschermingswet, de Wet bedreigde 
uitheemse dier- en plantensoorten en de soortbeschermingscomponent uit de Europese Habitatrichtlijn en de 
Europese Vogelrichtlijn. Deze Europese soortenbescherming heeft met de Flora- en faunawet dus een 
Nederlandse vertaling gekregen. 
 
Zorgplicht 
De Flora- en faunawet gaat over de bescherming van ongeveer 500 planten- en diersoorten, van de 36.000 
soorten die in Nederland voorkomen. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan, tenzij 
dit uitdrukkelijk is toegestaan (het ‘nee, tenzij-principe’). Centraal staat hierbij de zorgplicht, wat inhoudt dat 
iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun 
leefomgeving. De wet erkent hierbij de intrinsieke waarde van de in het wild voorkomende dier- en 
plantensoorten. Alle soorten hebben een eigen rol in het ecosysteem en dragen bij aan de biodiversiteit. Dat 
betekent dat voor de wet alle dieren en planten van onvervangbare waarde zijn en dat daar dus zorgvuldig mee 
omgegaan moet worden. Het gevolg is onder andere, dat iedereen die redelijkerwijs weet of kan vermoeden dat 
door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor beschermde dier- of plantensoorten worden veroorzaakt, 
verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten, dan wel naar redelijkheid alle maatregelen te nemen om die 
gevolgen te voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 
 
Beschermde soorten 
Via de Flora- en faunawet worden de volgende planten- en diersoorten beschermd:  
▪ ruim 100 inheemse plantensoorten die van nature in Nederland in het wild voorkomen; 
▪ alle soorten vogels die van nature op het grondgebied van de lidstaten van de EU in het wild voorkomen; 
▪ alle zoogdieren die van nature in Nederland in het wild voorkomen, met uitzondering van bruine rat, zwarte 

rat en huismuis; 
▪ alle amfibieën en reptielen die van nature in Nederland in het wild voorkomen; 
▪ vissen, en schaal- en schelpdieren voorzover ze niet onder de Visserijwet vallen; 
▪ bepaalde soorten insecten (bijvoorbeeld vlinders, libellen en mieren); 
 
Als beschermde inheemse soort kunnen door middel van algemene maatregel van bestuur worden aangewezen. 
Het gaat om soorten die van nature in Nederland voorkomen en: die in hun voortbestaan bedreigd of gevaar 
lopen in hun voortbestaan bedreigd worden; mogelijk in hun voortbestaan bedreigd worden door overmatige 
benutting en die uit Nederland zijn verdwenen, maar waarvan de kans op terugkeer reëel is. 
 
Verbodsbepalingen 
Om de instandhouding van de wettelijk beschermde soorten te waarborgen, moeten negatieve effecten op die 
instandhouding voorkomen worden. Welke negatieve effecten dat precies zijn, kan niet in een lijst opgesomd 
worden. Dat is afhankelijk van soort, locatie en aard van de ingreep. Om die bescherming toch enigszins concreet 
te maken, zijn een aantal voor planten en dieren schadelijke handelingen als verbodsbepalingen in de Flora- en 
faunawet opgenomen. De belangrijkste artikelen zijn: 
▪ Artikel 8: het is verboden beschermde planten te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei 

wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 
▪ Artikel 9: het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het 

oog daarop op te sporen. 
▪ Artikel 10: het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten. 
▪ Artikel 11: het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 

beschermde dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 
▪ Artikel 12: het is verboden eieren van beschermde dieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te 

beschadigen of te vernielen. 



 

Ontheffing 
Bij werkzaamheden waarbij een schadelijk effect optreedt voor beschermde soorten, is een ontheffing of 
vrijstelling nodig op de in de wet gestelde verbodsbepalingen (artikel 8 tot en met 18). In artikel 75 van de Flora- 
en faunawet wordt de mogelijkheid geboden om ontheffing aan te vragen op de verbodsbepalingen. De 
bevoegdheid om een ontheffing te verlenen in het kader van artikel 75 van de Flora- en faunawet ligt bij de 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een aanvraag tot ontheffing kan worden ingediend bij Dienst 
Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
 
Bij de ontheffingverlening gelden, afhankelijk van de status van de soort, verschillende voorwaarden waaraan 
voldoen moet worden. Onderscheid wordt gemaakt in een lichte toets en een uitgebreide toets. 
 
De lichte toets geldt voor algemene soorten en overige soorten (categorie 1 en 2; zie vrijstelling). De lichte toets 
houdt in dat de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar mogen brengen (doet geen afbreuk 
aan de gunstige staat van instandhouding). 
 
De uitgebreide toets geldt voor soorten die in bijlage IV van de Habitatrichtlijn zijn opgenomen, voor soorten van 
bijlage 1 AMvB artikel 75 en voor beschermde vogelsoorten (categorie 3; zie vrijstelling). De uitgebreide toets 
houdt in dat: 
▪ de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar mogen brengen (doet geen afbreuk aan de 

gunstige staat van instandhouding) en  
▪ er geen alternatief is voor de activiteiten en 
▪ er sprake is van groot maatschappelijk belang (zoals volksgezondheid, openbare veiligheid et cetera) en 
▪ de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat er sprake is van zorgvuldig handelen. 
 
Vrijstelling 
In het ‘Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging 
van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen’, ook wel AMvB artikel 75 genoemd, zijn 
(onder andere) een aantal wijzigingen rondom ontheffingen en vrijstellingen beschreven. In het kort houdt de 
wijziging in dat niet altijd meer een ontheffing noodzakelijk is. De vrijstellingsregeling bevat vrijstellingen voor 
activiteiten die vallen onder: 
▪ bestendig beheer en onderhoud (ook in landbouw en bosbouw),  
▪ bestendig gebruik en  
▪ ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.  
Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen. 
Hierbij is onderscheid gemaakt in drie categorieën, waarin soorten zijn ingedeeld op basis van zeldzaamheid en 
kwetsbaarheid. 
 
Tabel 1 – Algemene soorten 
Voor deze soorten geldt de lichtste vorm van bescherming. Als de werkzaamheden of activiteiten vallen onder de 
hierboven beschreven activiteiten, dan geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen van Artikel 8 tot en met 12 
van de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. De aanvraag wordt 
beoordeeld volgens de lichte toets. Uiteraard geldt wel de algemene zorgplicht.  
 
Tabel 2 – Overige soorten 
Deze soorten genieten een zwaardere bescherming. Er geldt alleen een vrijstelling als sprake is van 
werkzaamheden of activiteiten zoals hierboven beschreven én indien gehandeld wordt volgens een, door de 
Minister van LNV, goedgekeurde gedragscode. Indien niet gewerkt wordt volgens een gedragscode, kan het 
aanvragen van een ontheffing noodzakelijk zijn. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de lichte toets.  
 
Tabel 3 – Soorten, genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 AMvB artikel 75 
Deze soorten genieten de zwaarste bescherming. Ook al is sprake van werkzaamheden zoals hierboven 
beschreven, dan hangt het van de precieze aard van de werkzaamheden af of een vrijstelling met gedragscode 
geldt, of een ontheffing noodzakelijk is. Voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting geldt altijd dat voor deze 
soorten een ontheffing moet worden aangevraagd. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de uitgebreide toets. 
 
Vogels 
Vogelsoorten zijn niet opgenomen in de hierboven genoemde categorieën. Alle vogels in Nederland zijn gelijk 
beschermd, conform de Vogelrichtlijn. Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden gedood of 
verontrust, of waarvoor nesten of vaste- rust en verblijfplaatsen worden verstoord, zijn verboden. Voor 
werkzaamheden of activiteiten zoals hierboven genoemd geldt een vrijstelling, indien gehandeld wordt volgens 
een, door de Minister van LNV, goedgekeurde gedragscode. Indien niet gewerkt wordt volgens een gedragscode, 
is het aanvragen van een ontheffing noodzakelijk. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de uitgebreide toets. 
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