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1. Inleiding  

Er zijn concrete plannen om op een perceel braakland aan de Boomcateweg 39a in Nijverdal woningbouw 

te realiseren. In het kader van het onderzoek of in bovengenoemd initiatief sprake is van een ‘goede 

ruimtelijke ordening’ is op 9 juli 2008 een quickscan natuurwaardenonderzoek in het plangebied 

uitgevoerd door Econsultancy b.v. (Koen, M. 2008. Quickscan flora en fauna Boomcateweg 39A te 

Nijverdal Gemeente Hellendoorn. Eigen uitgave Econsultancy, Doetinchem. Rapportnummer 8075707).   

 

Omdat resultaten van een dergelijk natuurwaardenonderzoek een beperkte houdbaarheidsdatum 

hebben, heeft Natuurbank Overijssel op 26 februari een actualiserend natuurwaardenonderzoek 

uitgevoerd. Om te beoordelen of de resultaten en conclusies uit het oorspronkelijk onderzoek nog steeds 

van toepassing zijn heeft er een nieuw bezoek aan het onderzoeksgebied plaatsgevonden. De bevindingen 

zijn in deze notitie verwoord.  

 

Voor een beschrijving van het onderzoeksgebied en onderzoeksmethode wordt verwezen naar het 

rapport van Econsultancy uit 20008. De situatie in het plangebied is ten opzichte van het uitgevoerde 

onderzoek in 2008 niet gewijzigd.  

 

2. Soortenbescherming; het onderzoek 

 

2.1 Methode 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het onderzoeksgebied op 26 februari 2015 onderzocht 

op het voorkomen van beschermde planten en dieren en de potentiële aanwezigheid van deze soorten 

(geschiktheid van het gebied voor de desbetreffende soorten). Er zijn verder geen andere aanvullende 

onderzoeken uitgevoerd m.b.t. vogels, vleermuizen, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en 

kevers. De inventarisatie is te voet in het terrein uitgevoerd onder gunstige weersomstandigheden 

(onbewolkt, temperatuur 3 ℃ en een matig zuidwestenwind).  

 

Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 

onderdelen: 

• Veldbezoek op 26 februari 2015 

• Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. waarneming.nl, telmee.nl, internet); 

 

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Digitale atlas van amfibieën en reptielen (RAVON 2014) 

• Atlas van de zoogdieren van Overijssel (Douma et al. 2011) 

 

 

 

 

Flora en vegetatie 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde planten. De 

onderzoeksperiode is beperkt geschikt voor floristisch onderzoek omdat de onderzoeksperiode buiten de 

bloeitijd van de meeste soorten ligt. Dit maakt floristisch onderzoek moeilijker waardoor sommige 

soorten makkelijker over het hoofd gezien worden. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische 

parameters kan een goede inschatting gemaakt worden wat de potentie van het onderzoeksgebied is en 

of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.  

 

Vogels 

Het gebied is visueel onderzocht op het voorkomen van broedvogels, specifiek de mogelijkheid dat er zich 

nesten, potentiële nestlocaties, beschermde vaste rust en -verblijfplaatsen in het onderzoeksgebied 

bevinden. De onderzoeksperiode is beperkt geschikt om alle in Nederland voorkomende broedvogels vast 

te stellen omdat slechts enkele vogelsoorten nog territorium-indicerend gedrag vertonen en/of bezette 
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nesten hebben. Het gros van de zomergasten is in deze tijd van het jaar vertrokken naar zuidelijkere 

oorden. Op basis van een beoordeling van de biotoop kan een goede inschatting gemaakt worden van de 

potentieel aanwezige soorten in het onderzoeksgebied. 

 

Zoogdieren 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde zoogdieren. Er is gekeken 

naar graaf, vraat-, krabsporen, uitwerpselen, prooiresten, pootafdrukken, haren en holen. De 

onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar grondgebonden zoogdieren en beperkt geschikt voor 

onderzoek naar vleermuizen. Op basis van landschappelijke kenmerken van het onderzoeksgebied kan 

een goede inschatting gemaakt worden van de potentiële functie van het onderzoeksgebied voor 

vleermuizen en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Amfibieën & reptielen 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van amfibieën en reptielen. De 

onderzoeksperiode is beperkt geschikt voor onderzoek naar amfibieën en reptielen omdat niet alle dieren 

hun winterverblijfplaatsen verlaten hebben. Op basis van landschappelijke kenmerken kan goed 

beoordeeld worden wat de potentie van het onderzoeksgebied is voor beschermde soorten en of de 

uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.  

 

Dagvlinders 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van libellen omdat potentieel geschikt 

functioneel leefgebied voor beschermde dagvlindersoorten ontbreekt. 

 

Libellen 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van libellen omdat potentieel geschikt 

functioneel leefgebied voor beschermde libellensoorten ontbreekt.  

 

Kevers en mieren 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde kevers en mieren omdat 

potentieel geschikt functioneel leefgebied voor beschermde kever- en mierensoorten ontbreekt.  

 

Vissen en kreeftachtige 

Het onderzoeksgebied niet onderzocht op het voorkomen van vissen en kreeftachtige omdat potentieel 

geschikt functioneel leefgebied voor beschermde vissensoorten en kreeftachtigen ontbreekt.  

 

2.2 Verwachting 

Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, bouwstijl en gebruikte 

bouwmaterialen, aard, omvang en gebruik van het onderzoeksgebied, dan lijkt het onwaarschijnlijk dat er 

beschermde soorten worden aangetroffen uit de volgende groepen: 

 

• Kevers; 

• Vissen en kreeftachtigen;  

• Reptielen;  

• Vaatplanten; 

• Libellen; 

• Dagvlinders; 

• Vleermuizen (gebouw bewonende soorten, foerageergebied);  

 

Mogelijk komen de volgende soortgroepen in het gebied voor: 

• Vogels;  

• Grondgebonden zoogdieren (algemene- en weinig kritische soorten);  

• Amfibieën (algemene- en weinig kritische soorten) ; 
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2.3 Resultaten  

Het plangebied wordt als een ongeschikte habitat beschouwd voor beschermde soorten uit tabel 2 en 3 

van de Ff-wet vanwege de inrichting en het gevoerde beheer in het plangebied. Mogelijk behoort het tot 

een geschikte habitat voor sommige algemene- en weinig kritische amfibieënsoorten (gewone pad, bruine 

kikker, kleine watersalamander) en -grondgebonden zoogdierensoorten (egel, konijn)  en vormt de 

beplanting in het gebied een broedplaats voor broedvogels (Vink, Tjiftjaf, Houtduif, Merel). Er zijn geen 

aanwijzingen gevonden dat er vogels in het gebouw nestelen en er zijn geen aanwijzingen dat er soorten   

in het gebied nestelen waarvan de oude nesten of de nestplaats jaarrond beschermd zijn.  

 

Het gebouwtje in het plangebied wordt als een ongeschikte verblijfplaats voor vleermuizen beschouwd. 

Niet alleen ontbreken geschikte potentiële verblijfplaatsen, door de hoge begroeiing erom heen, kunnen 

vleermuizen niet ongehinderd in- en uitvliegen. Mogelijk benutten sommige vleermuissoorten het gebied 

als foerageergebied. Deze functie wordt door de voorgenomen activiteit niet aangetast. Het gebied maakt 

geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen.  

 

 

2.4 Wettelijke consequentie  

Het onderzoeksgebied behoort zeer waarschijnlijk tot het functionele leefgebied van sommige algemene- 

en weinig kritische diersoorten. Deze soorten benutten het gebied als foerageergebied en bezetten geen 

vaste verblijf- of voortplantingslocatie in het gebeid. Uitgezonderd vogels en vleermuizen 

(foerageergebied), staan deze soorten vermeld in tabel 1 van de Ff-wet. Voor deze soorten geldt een 

algemene vrijstelling van de verbodsbepalingen om deze soorten te verstoren/verwonden/doden de 

verbodsbepalingen.  

 

Van de in het gebied voorkomende broedvogelsoorten zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet 

de oude nesten of de nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten 

dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om 

het gebouw te slopen en de beplanting te rooien is augustus-februari. Voor het verstoren/vernielen van 

vogelnesten kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen 

activiteit niet als een in de wet genoemd wettelijk belang wordt beschouwd.  

 

3. Conclusie  

Het onderzoeksgebied behoort tot het functionele leefgebied van sommige algemene- en weinig kritische 

amfibieën-, grondgebonden zoogdier-, vogels- en vleermuissoorten.  Voor de soorten van tabel 1 geldt 

een algemene vrijstelling voor het verstoren/verwonden/doden. Het is niet aannemelijk dat deze dieren 

tijdens het bouwrijp maken van het plangebied verwond/gedood zullen worden. In het kader van de 

algemene zorgplicht hoeven er geen nadere maatregelen genomen te worden. Door de voorgenomen 

activiteit wordt het functionele leefgebied van vleermuizen niet aangetast.  

 

Om te voorkomen dat bezette vogelnesten verstoord/vernield worden dient het gebouw gesloopt te 

worden en dient de beplanting gerooid te worden buiten de voortplantingsperiode van vogels. De meest 

geschikte periode om deze werkzaamheden uit te voer is augustus-september.  

 

De onderzoeksresultaten komen overeen met de resultaten zoals verzameld door Econsultancy in 2008 

Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing ex. art. 75C van de Ff-

wet aangevraagd te worden.   

  



5 

 

Bijlage.  
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