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1.

Inleiding

Er bestaan plannen om aan de Reeweg-Zuid in Dordrecht nieuwbouw te realiseren.
Om deze plannen te kunnen verwezenlijken, dienen onder andere enkele bomen gekapt te worden.
Bij dergelijke ruimtelijke ingrepen en bij het opstellen en wijzigen van bestemmingsplannen dient, in het kader van de Wet Natuurbescherming onderzoek gedaan te worden naar de aanwezige natuurwaarden en dient een beoordeling gemaakt te worden
van eventuele negatieve effecten van de plannen op deze waarden.
De gemeente Dordrecht die de nieuwbouw wil gaan realiseren, heeft het NatuurWetenschappelijk Centrum (NWC) opdracht gegeven om in het plangebied aan de
Reeweg-Zuid een flora- en faunaonderzoek uit te voeren en om te adviseren in het kader van de relevante natuurwetgeving.
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Figuur 1: Ligging plangebied in de omgeving (rood omcirkeld)

Figuur 2: Begrenzing plangebied (rood omlijnd)
Bron kaartmateriaal: Bing Maps, 2016
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2.

Gebiedsbeschrijving en plannen

Gebiedsbeschrijving
Het plangebied ligt aan de Reeweg-Zuid in de bebouwde kom van Dordrecht (provincie
Zuid-Holland) (figuur 1 op de vorige pagina). In het noorden wordt het gebied begrensd
door een brede watergang en het Wielwijkpark, in het oosten door een smalle watergang en in het zuiden en westen door woonkavels met daarop woningen met bijbehorende tuinen (figuur 2 op de vorige pagina).
Het plangebied bestaat momenteel uit een braakliggend terrein (foto 1) en een weide
waar vee gehouden wordt (foto 2). Op een houten schuurtje voor het vee na (foto 3), is
er binnen het plangebied geen bebouwing aanwezig. Binnen het plangebied bevinden
zich een aantal bomen. Het gaat om Italiaanse populieren en berken (foto 4). Oppervlaktewater is niet aanwezig.

Foto 1: Braakliggend terrein

Foto 2: Weide voor vee

Foto 3: Houten schuurtje voor vee

Foto 4: Italiaanse populier en berken
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Beschermde gebieden
Het plangebied ligt op meer dan 3 kilometer afstand van een natuurgebied dat onder
de bescherming van de Wet Natuurbescherming valt. Vanwege deze grote afstand
worden geen nadelige effecten op de aangewezen habitattypen en doelsoorten van
beschermde natuurgebieden verwacht als gevolg van storingsfactoren zoals verstoring
door geluid, verstoring door licht, optische verstoring, versnippering en dergelijke. Voor
deze storingsfactoren is daarom geen toetsing aan de natuurwetgeving nodig. Bij een
verwachte toename in stikstofdepositie als gevolg van bijvoorbeeld een toename in
verkeersgeneratie, is wel een toetsing in het kader van de Programmatische Aanpak
Stikstof (PAS) nodig. Een dergelijke toetsing is niet opgenomen in deze rapportage.
Het plangebied maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (figuur 3
op de volgende pagina). Omdat er, als gevolg van de voorgenomen plannen, geen
oppervlakte aan NNN-gebied verloren gaat, is er geen toetsing aan de wet- en regelgeving omtrent het NNN nodig.

Figuur 3: Ligging plangebied (rood omlijnd) t.o.v. NNN-gebieden (groen gearceerd)
Bron: Provincie Zuid-Holland, 2016

Voorgenomen plannen
Op de locatie aan de Reeweg-Zuid wordt nieuwbouw gerealiseerd. Hiervoor moeten de
bomen binnen het plangebied gekapt worden. In totaal worden 5 parkvilla’s gebouwd
(figuur 4 en 5 op de volgende pagina’s).
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Figuur 4: Kadastrale kaart toekomstige situatie
Bron: Gemeente Dordrecht, 2016
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Figuur 5: Toekomstige situatie binnen het plangebied
Bron: Gemeente Dordrecht, 2016
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3.

Wettelijk kader

In Nederland is de bescherming van belangrijke natuurwaarden vanaf 2017 wettelijk
vastgelegd in de Wet Natuurbescherming (Wnb). Het gaat hierbij zowel om bescherming van soorten als bescherming van gebieden.
Soortbescherming
Voor dier- en plantensoorten zijn in de Wnb een aantal verbodsbepalingen opgenomen, waarvan vooral de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 belangrijk zijn in het kader van
flora- en faunaonderzoek bij onder andere ruimtelijke ontwikkelingen (tekstvak 1 op de
volgende pagina).
De verbodsbepalingen uit de artikelen gelden overal in Nederland, ongeacht het type of
de omvang van de werkzaamheden of activiteiten die uitgevoerd worden. De bepalingen uit de Wnb kunnen daarom van invloed zijn op ruimtelijke ingrepen, zoals het
aanleggen van infrastructuur, het slopen en realiseren van bebouwing, het uitbreiden
van industriegebieden en het kappen van bomen. Ook bij het opstellen of herzien van
bestemmingsplannen zijn de bepalingen uit de Wnb van belang. In het kader van het
zorgvuldigheidsbeginsel en het voorzorgsbeginsel (Algemene Wet Bestuursrecht) dient
bij het opstellen en herzien van bestemmingsplannen en bij (ruimtelijke) activiteiten een
toetsing aan de Wnb plaats te vinden. Deze toetsing moet de volgende onderdelen bevatten:


Een inventarisatie van het voorkomen van wettelijk beschermde dier- en plantensoorten in het plangebied en binnen de invloedssfeer van de activiteit;



Een inventarisatie en beoordeling van (significant) nadelige effecten als gevolg
van de activiteit, op beschermde soorten die binnen het plangebied en/of binnen
de invloedssfeer van de activiteit aanwezig zijn;



Indien nodig een opname van maatregelen die de negatieve effecten op de beschermde soorten en hun leefgebieden mitigeren en/of compenseren.

De Wnb kent drie categorieën van beschermde soorten die ook terug te vinden zijn in
de artikelen met verbodsbepalingen: alle vogels uit de Europese Vogelrichtlijn (artikel
3.1), alle soorten die in de Europese Habitatrichtlijn vermeld worden (artikel 3.5) en
“overige soorten” (artikel 3.10) die alleen op nationaal niveau beschermd worden. Provincies mogen afwijken van de lijst met “overige soorten” door vrijstelling te verlenen
voor bepaalde soorten. Hierdoor kan deze lijst per provincie verschillen.
Voor een overzicht van alle beschermde soorten wordt verwezen naar de website van
het Ministerie van Economische Zaken: http://minez.nederlandsesoorten.nl/wetten.
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Tekstvak 1: Verbodsbepalingen Wet Natuurbescherming

Artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 Wet Natuurbescherming:
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.
Artikel 3.5
1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV bij
de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag
van Bonn, in hun natuurlijke 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 de 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 bij de Habitatrichtlijn
of bijdrage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied
opzettelijk te plukken en te verzamelen of af te snijden, te ontwortelen of te
vernielen.
Artikel 3.10
1. Het is verboden:
a) In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen,
dagvlinders, libellen en kevers van de soorten genoemd in de bijlage,
onderdeel A bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
b) De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld
in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen;
c) Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B bij
deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken
en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Soorten Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
Wanneer één of meerdere verbodsbepalingen uit artikel 3.1 en/of artikel 3.5 Wnb overtreden worden door de voorgenomen activiteit, dient een ontheffing aangevraagd te
worden bij de provincie waarin de activiteit plaatsvindt. Een ontheffing voor het overtreden van verbodsbepalingen wordt voor soorten uit de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn alleen verleend wanneer voldaan wordt aan elk van de volgende voorwaarden:


Er bestaat geen andere bevredigende oplossing;
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Zij is nodig:
a) In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; of
b) In het belang van een dwingende reden van groot openbaar belang; of
c) In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;



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.
Voor vogels kan echter geen beroep gedaan worden op belang b “dwingende reden
van groot openbaar belang”.
Wanneer overtreding van de verbodsbepalingen voorkomen kan worden door het treffen van mitigerende maatregelen, is het aanvragen van een ontheffing niet nodig. Wel
kan in dergelijke gevallen toch ontheffing aangevraagd worden om de te treffen maatregelen goed te laten keuren. Indien het bevoegd gezag de maatregelen goedkeurt,
wordt door hen een “positieve afwijzing” afgegeven.
Bij de aanvraag van een ontheffing in het kader van de Wnb zijn een activiteitenplan
en, in sommige gevallen, een compensatieplan noodzakelijk. Hierin staan de bevindingen uit de flora- en faunatoets vermeld en worden maatregelen beschreven die uitgevoerd zullen worden om ervoor te zorgen dat de nadelige effecten op beschermde
plant- en diersoorten in en binnen de invloedssfeer van de activiteit zoveel mogelijk te
voorkomen, dan wel te beperken.
Overige soorten
Voor de soorten uit deze categorie geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit
artikel 3.10 mits een door het ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode van toepassing is op de activiteit. Indien aantoonbaar gewerkt kan worden volgens een dergelijke gedragscode, hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden voor het overtreden van één of meerdere verbodsbepalingen uit artikel 3.10 van de Wnb.
Indien er geen goedgekeurde gedragscode van toepassing is op de activiteit of het niet
mogelijk is om volgens een dergelijke gedragscode te werken, dient bij overtreding van
verbodsbepalingen wel een ontheffing aangevraagd te worden. De ontheffing kan voor
deze soorten echter op grond van meer belangen verleend worden dan het geval is
voor de Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten.
Zorgplicht
Tenslotte geldt voor alle plant- en diersoorten (ook de onbeschermde) de zorgplicht uit
artikel 1.11 van de Wet Natuurbescherming. Deze houdt in dat mogelijke nadelige
gevolgen voor planten en dieren, voor zover redelijk, zoveel mogelijk vermeden moeten worden.
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4.

Methode

De quickscan die uitgevoerd is, bestond uit een veldbezoek en een kort literatuuronderzoek. Voor het literatuuronderzoek is gebruikgemaakt van eigen gegevens van het
NWC en van verspreidingsgegevens van soorten verzameld door instanties zoals
RAVON en de Vlinderstichting.
Op basis van het literatuuronderzoek is bepaald voor welke soortgroepen de aanwezigheid en/of geschiktheid van het plangebied onderzocht diende te worden: tijdens
het veldbezoek is aandacht besteed aan de functie van het plangebied voor vleermuizen, vogels met een vaste verblijfplaats en beschermde vaatplanten. Overige
soortgroepen zijn buiten beschouwing gelaten omdat aanwezigheid daarvan, op basis
van habitateisen, verspreidingsgegevens en kenmerken van het plangebied, op voorhand uitgesloten kon worden.
Het veldbezoek is op 20 december 2016 uitgevoerd door twee medewerkers van het
NWC. De temperatuur tijdens het veldbezoek bedroeg ongeveer 0 °C, het was licht
bewolkt en de wind had een kracht van 0 Bft. Deze gegevens zijn door de
medewerkers in het veld gemeten of ingeschat.
Vleermuizen
Alle vleermuissoorten worden beschermd door de Wet Natuurbescherming (bijlage
1). Het plangebied is daarom beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen.
Hierbij is gelet op de geschiktheid van de bomen binnen en op de grenzen van het
plangebied als verblijfplaats voor vleermuizen: de ouderdom van de bomen, de aanwezigheid van holtes en spleten en de kenmerken van deze holtes en spleten.
Ook is beoordeeld of er binnen en in de directe omgeving van het plangebied potentieel belangrijke vliegroutes en foerageergebied voor vleermuizen aanwezig zijn,
zoals bomenrijen, andere groene, lijnvormige landschapselementen en (kleinschalige) weilanden en andere (half) open gebieden. Hierbij is tevens gelet op het aanbod
van geschikt foerageergebied in de omgeving van het plangebied.
Vogels met een vaste verblijfplaats
Vogels met een vaste verblijfplaats worden jaarrond beschermd door de Wet Natuurbescherming. Dit geldt ook voor hun functionele leefomgeving (bijlage 2). Voorbeelden van vogels die vaste verblijfplaatsen in bomen kunnen hebben, zijn de Buizerd (Buteo buteo) en de Sperwer (Accipiter nisus). Tijdens de quickscan is het
plangebied aan de Reeweg-Zuid daarom onderzocht op de aanwezigheid van broedplaatsen van vogels met een vaste verblijfplaats en is bepaald welke gevolgen de
voorgenomen plannen voor deze vogels met zich mee kunnen brengen. Ondermeer
zijn de bomen binnen en op de grenzen van het plangebied beoordeeld op geschiktheid voor en aanwezigheid van verblijfplaatsen van vogels. Dit is gedaan door
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te letten op sporen (braakballen, veren, uitwerpselen, etc), nesten (o.a. oude kraaiennesten) en aan de hand van waarnemingen van de betreffende vogelsoorten (geluid/zicht/territoriumindicerend gedrag). Tevens is bekeken of het gebied een significant
onderdeel zou kunnen zijn van de functionele leefomgeving van een vogelsoort met
een vaste verblijfplaats.
Vaatplanten
Tijdens de quickscan is gelet op de aanwezigheid van en geschiktheid van het gebied
voor plantensoorten die door de Wet Natuurbescherming beschermd worden (bijlage
3). Aan de hand hiervan zijn de gevolgen van de plannen voor deze soortgroep bepaald.
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5.

Resultaten

Vleermuizen
In geen van de bomen binnen of op de grenzen van het plangebied, zitten holtes die
geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. De aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen binnen en binnen de invloedssfeer van het plangebied kan daarom met
voldoende zekerheid uitgesloten worden.
De bomen binnen of op de grenzen van het plangebied maken daarnaast geen deel
uit van een belangrijke vliegroute van vleermuizen: ze vormen geen lange, aaneengesloten bomenrijen die in verbinding staan met andere bomenrijen. Foerageergebied
is aanwezig binnen het plangebied in de vorm van het braakliggende terrein en de
weide voor het vee. De kleinere vleermuissoorten, zoals de Gewone dwergvleermuis, kunnen in de luwte en beschutting van de bomen foerageren, maar ook de
grotere soorten, zoals de Laatvlieger, kunnen gebruikmaken van het plangebied als
foerageergebied.
Vogels met een vaste verblijfplaats
Tijdens het veldbezoek op 20 december zijn binnen of op de grenzen van het plangebied geen nesten aangetroffen. Ook zijn geen waarnemingen gedaan van vogelsoorten met een vaste verblijfplaats en zijn er geen sporen, zoals een plukplaats,
gevonden waaruit blijkt dat een dergelijke soort gebruikmaakt van het plangebied. Om
deze reden kan de aanwezigheid van vogelsoorten met een vaste verblijfplaats binnen het plangebied met voldoende zekerheid uitgesloten worden.
Vanwege de kleinschaligheid van het plangebied zal het geen deel uitmaken van het
foerageergebied van een Buizerd of een Sperwer.
Vaatplanten
Er zijn op 20 december geen beschermde vaatplanten aangetroffen binnen het plangebied. Het gebied vormt ook geen geschikt biotoop voor deze soorten: de bodem in
het gebied is te voedselrijk voor beschermde vaatplanten door onder andere de mest
van het vee. Aanwezigheid van beschermde vaatplanten kan daarom met voldoende
zekerheid uitgesloten worden.
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6.

Effecten, verplichtingen en aanbevelingen

Vleermuizen
Omdat vaste verblijfplaatsen van vleermuizen niet aanwezig zijn binnen of binnen de
invloedssfeer van het plangebied, kunnen nadelige effecten op deze verblijfplaatsen
uitgesloten worden en is er, ten aanzien van verblijfplaatsen, geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen.
Ook is er geen sprake van vliegroutes van vleermuizen, waardoor overtreding van
verbodsbepalingen ten aanzien van dit onderdeel van het leefgebied van vleermuizen, niet aan de orde is. Binnen het plangebied is wel geschikt foerageergebied
aanwezig, maar zowel tijdens als na uitvoering van de voorgenomen plannen zal er
voldoende alternatief foerageergebied aanwezig zijn. Onder andere in de vorm van
de reeds bestaande tuinen in de directe omgeving van het plangebied en de nieuwe
tuinen. Om deze reden is er, ten aanzien van foerageergebied, geen sprake van
nadelige effecten voor vleermuizen en zijn verder onderzoek of maatregelen niet
nodig.
Voor vleermuizen bestaan er vanuit de Wet Natuurbescherming geen verdere verplichtingen.
Vogels met een vaste verblijfplaats
Omdat aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen en andere nesten van vogels binnen
het plangebied uitgesloten kan worden, is er geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels en gelden er voor deze soortgroep op dit
moment geen verdere verplichtingen vanuit de natuurwetgeving.
Wel wordt aangeraden om werkzaamheden waarbij broedplaatsen verloren kunnen
gaan, zoals sloopwerkzaamheden, het verwijderen van vegetatie en het kappen van
bomen, buiten het broedseizoen van vogels * (globaal van half maart t/m half juli) uit
te voeren. Indien dergelijke werkzaamheden toch binnen het broedseizoen plaatsvinden, dient voorafgaand aan de werkzaamheden door een ecologisch deskundige
te worden vastgesteld of er broedende vogels binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden aanwezig zijn. Wanneer er broedgevallen worden vastgesteld, dient door
de deskundige bepaald te worden of er sprake is van een wezenlijke invloed op de
populatie van de betreffende vogelsoort. Mogelijk dienen maatregelen genomen te
worden om nadelige effecten te voorkomen.

*

Voor het broedseizoen wordt in de Wet natuurbescherming geen standaardperiode
gehanteerd. Onder andere afhankelijk van de vogelsoort en de weersomstandigheden kan deze periode langer dan wel korter zijn.
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Vaatplanten
Ook voor vaatplanten geldt dat er geen verdere verplichtingen bestaan vanuit de Wet
Natuurbescherming. Dit omdat de aanwezigheid van beschermde vaatplanten binnen
het plangebied uitgesloten kan worden.

Zorgplicht
Tenslotte geldt voor alle plant- en diersoorten (ook de onbeschermde) de zorgplicht
uit artikel 1.11 van de Wet Natuurbescherming. Deze houdt in dat mogelijke nadelige
gevolgen voor planten en dieren, voor zover redelijk, zoveel mogelijk vermeden moeten worden. Manieren om aan de zorgplicht te voldoen zijn bijvoorbeeld:


Er wordt gelegenheid gegeven aan amfibieën en grondgebonden zoogdieren,
die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden. Dit
gebeurt door onder andere vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken,
steenhopen) gefaseerd te verwijderen;



In verband met verstoring van aanwezige dieren worden de werkzaamheden
zoveel mogelijk overdag uitgevoerd.

Tijdens de bouwfase moet daarnaast rekening gehouden worden met de kans op
vestiging door (beschermde) pionierssoorten, zoals de Rugstreeppad, de Kleine plevier (Charadrius dubius) en de Oeverzwaluw (Riparia riparia). De volgende maatregelen worden getroffen:
‐ Er wordt voorkomen dat in de broedtijd van de Oeverzwaluw steilwanden in
zandlichamen op het bouwterrein aanwezig zijn. Mocht er toch sprake zijn van
broedgevallen, dan wordt met de werkzaamheden gewacht totdat nestholtes
niet meer in gebruik zijn;
‐ Voorbelast terrein kan aantrekkelijk zijn voor een soort als de Kleine plevier.
Plaatsing van vlaggetjes kan het terrein minder aantrekkelijk maken. Als er
sprake is van een broedgeval, dan wordt met de werkzaamheden gewacht
totdat eieren uitgekomen zijn;
‐ Het ontstaan van poeltjes of plassen op het bouwterrein in het zomerhalfjaar
(vanaf april) wordt voorkomen, zodat er geen geschikt voortplantingswater
voor de Rugstreeppad aanwezig is.
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Bijlage 1: Vleermuizen en ruimtelijke ingrepen

Vleermuizen en hun leefgebied worden beschermd door de Wet Natuurbescherming. In deze wet is
bepaald dat in het geval van een ruimtelijke ingreep ruim van tevoren bekeken moet worden of de
ingreep nadelige invloed kan hebben op vleermuizen en hoe hiermee omgegaan moet worden.
Verblijfplaatsen
Vleermuizen maken het hele jaar door gebruik van verschillende verblijfplaatsen (o.a. in bomen en
gebouwen). Vleermuisverblijfplaatsen zijn op te delen in verschillende typen: winterverblijfplaats (waar
overwinterd wordt), dagkwartieren (waar de mannetjes in de kraamkolonieperiode overdag zitten,
alleen of in kleine groepjes), kraamkolonies (vrouwtjes en hun jongen, vaak in grote groepen), paarverblijven (waar gepaard wordt, vaak in het najaar, soms gelijk aan de winterverblijfplaats) en
tussenkwartieren (gebruikt in de periode tussen overwinteren en de zomerperiode in). Per type
verblijfplaats gebruiken vleermuizen vaak meerdere verblijven waar tussen gewisseld wordt, bijvoorbeeld wanneer elders het klimaat geschikter is of om aan parasieten te ontkomen. Vleermuizen zijn
wel zeer honkvast wat betreft de typen verblijven die ze gebruiken. Dit betekent dat hun verblijven
belangrijk zijn voor instandhouding van de populatie en dat deze daarom beschermd worden door de
wet.
Sinds mei 2009 is het Vleermuisprotocol vastgesteld. Dit is opgesteld door het Netwerk Groene
Bureaus en de Zoogdiervereniging VZZ in overleg met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de
Gegevensautoriteit Natuur (GaN). Het protocol dient als leidraad voor het bepalen hoe en hoe vaak
geïnventariseerd moet worden om te voldoen aan de wetgeving. Voor het bepalen of een gebouw of
een potentieel geschikte boom van belang is als vleermuisverblijfplaats, is over het algemeen een
langlopend onderzoek nodig (van april/mei t/m september/oktober) en zijn 4 tot 7 bezoeken nodig. Om
onnodige vertraging te voorkomen, wordt daarom aangeraden om in de planning van de voorgenomen
plannen rekening te houden met deze onderzoeksperiode.
Maatregelen ten behoeve van vleermuizen zijn nodig:


indien sprake is van een verblijfplaats die van significant belang is of zou kunnen zijn en/of;



indien vleermuizen aangetroffen zijn.

Er is sprake van een significant belangrijke verblijfplaats (ook wel vaste verblijfplaats genoemd, een
verblijfplaats die van belang is voor een populatie) als:


er sprake is van een kraamkolonie;



er sprake is van een belangrijke overwinteringsplaats of paarplaats;



er geen alternatieve verblijfplaatsen in de directe omgeving beschikbaar zijn;



de gunstige staat van instandhouding van de (populatie van) de soort in het geding is bij het
verdwijnen van de verblijfplaats.

De te nemen maatregelen moeten er voor zorgen dat verbodsbepalingen uit de Wet Natuurbescherming niet overtreden worden. Dit betekent dat er geen dieren gedood, verwond of actief verstoord mogen worden en dat in geval van significant belangrijke verblijfplaatsen deze behouden

moeten blijven of anders tijdig op een goede manier vervangen dienen te worden. De functie die het
leefgebied voor de betreffende populatie vervult, moet onverminderd blijven bestaan.
Om te voorkomen dat dieren gedood, verwond of actief verstoord worden, kunnen de volgende
mitigerende maatregelen nodig zijn:


niet slopen in de winterslaapperiode (in deze periode kan zelden met zekerheid worden
vastgesteld dat vleermuizen afwezig zijn in een potentieel geschikt en onoverzichtelijk object,
omdat ze dan ook ’s nachts passief zijn. Dat maakt ze in deze periode overigens extra
kwetsbaar);



vlak voor de sloop onderzoeken of er individuen aanwezig zijn in het te slopen object. Zijn
deze wel aanwezig dan geldt dat gewacht moet worden tot het dier of de dieren weg zijn.

Om zeker te weten of de mitigerende maatregelen voldoende zijn kan een ontheffing aangevraagd
worden bij de provincie waarin de ingreep plaatsvindt. Een afwijzingsbrief, die stelt dat geen ontheffing
nodig is, ‘omdat als de voorgestelde maatregelen genomen worden er immers geen verboden overtreden worden’ geldt als goedkeuring van de voorgestelde maatregelen. Zijn de maatregelen niet
voldoende, dan moeten deze aangepast worden. Als dat niet mogelijk is of wanneer compenserende
maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen), is een ontheffing
nodig. Deze wordt alleen verstrekt in geval van projecten waarbij sprake is van een groot openbaar
belang.
Jachtgebied en vliegroutes
Naast verblijfplaatsen bestaat het leefgebied van vleermuizen ook uit foerageergebied en vliegroutes
(vaak bomenrijen of waterlopen). Deze zijn ook beschermd als zij van significant belang zijn. Zij
gelden als significant belangrijk indien bij aantasting de functionaliteit van de verblijfplaats(en) in het
geding komt. Is dat het geval, dan zijn maatregelen nodig die dit voorkomen, anders is een ontheffing
nodig. Ook hier geldt dat deze alleen verstrekt wordt in geval van projecten waarbij sprake is van een
groot openbaar belang.

Bijlage 2: Vogels en ruimtelijke ingrepen

Als mitigerende maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantingsen/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen, hoeft geen ontheffing van de Wet Natuurbescherming
aangevraagd te worden. Om zeker te weten of de mitigerende maatregelen voldoende zijn en er
inderdaad geen ontheffing nodig is, kan een ontheffing aangevraagd worden om de maatregelen
(goed) te laten keuren. Indien goedgekeurd, wordt door de provincie een “positieve afwijzing” afgegeven.
Als geen maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of
rust- en verblijfplaats te garanderen of wanneer compenserende maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld
het aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen), dient een ontheffing aangevraagd te worden op grond
van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn.
De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten:
 Is er een wettelijk belang?
 Is er een andere bevredigende oplossing?
 Komt de gunstige staat van instandhouding in gevaar?
“Ruimtelijke inrichting en ontwikkeling” of een “dwingende reden van groot openbaar belang” gelden
echter niet als een wettelijk belang. Dit betekent dat de provincie in het kader van ruimtelijke ingrepen
alleen een positieve afwijzing af kan geven.
Bescherming van vogelnesten
Artikel 3.1 lid 2 uit de Wet Natuurbescherming luidt:
“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”.
Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden moet rekening gehouden worden met eventueel aanwezige vogelnesten. Er is sprake van een nest wanneer er nestindicatief gedrag is waargenomen
en/of er een broedsel aanwezig is. Het vernielen of beschadigen van een nest is verboden. Dit geldt
voor alle vogelsoorten. De meeste vogels maken echter elk broedseizoen een nieuw nest of zijn goed
in staat om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen onder de
bescherming van de Wnb wanneer het in gebruik is (tijdens het broedseizoen). Wanneer een dergelijk
nest niet in gebruik is, is geen ontheffing nodig voor het vernielen of beschadigen ervan.
Verstoring van vogels is ook verboden, maar er bestaat een uitzondering voor verstoring die niet van
wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort (artikel 3.1 lid
5 Wnb). Dit betekent dat verstoring tijdens het broedseizoen toegestaan is, mits de staat van
instandhouding van de betreffende vogelsoort gewaarborgd blijft.
Een (beperkt) aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest.
Verblijfplaatsen van deze vogelsoorten zijn niet alleen beschermd wanneer ze in gebruik zijn, maar het
hele jaar:
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik

zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: Steenuil).
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin
zeer honkvast zijn of afhankelijk zijn van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor
de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: Roek, Gierzwaluw
en Huismus).
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke)
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld:
Ooievaar, Kerkuil en Slechtvalk).
4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in
staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: Boomvalk, Buizerd en Ransuil).
Tot slot is er nog een categorie 5: Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats
waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over
voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.
Voor deze soorten is extra onderzoek nodig, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd; deze
soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.
Hieronder de lijst met jaarrond beschermde vogelnesten:

Nesten van de volgende soorten zijn jaarrond beschermd indien ze nog in functie zijn:
Boomvalk

Falco subbuteo

Buizerd

Buteo buteo

Gierzwaluw
Grote gele kwikstaart

Apus apus
Motacilla cinerea

Havik
Huismus

Accipiter gentilis
Passer domesticus

Kerkuil
Oehoe

Tyto alba
Bubo bubo

Ooievaar

Ciconia ciconia

Ransuil
Roek

Asio otus
Corvus frugilegus

Slechtvalk
Sperwer

Falco peregrinus
Accipiter nisus

Steenuil
Wespendief

Athene noctua
Pernis apivorus

Zwarte wouw

Milvus migrans

Nesten van de volgende soorten zijn niet jaarrond beschermd (categorie 5), maar
hiervan is inventarisatie wel gewenst:
Blauwe reiger

Ardea cinerea

Boerenzwaluw
Bonte vliegenvanger

Hirundo rustica
Ficedula hypoleuca

Boomklever
Boomkruiper

Sitta europaea
Certhia brachydactyla

Bosuil
Brilduiker

Strix aluco
Bucephala clangula

Draaihals

Jynx torquilla

Eider
Ekster

Somateria mollissima
Pica pica

Gekraagde roodstaart
Glanskop

Phoenicurus phoenicurus
Parus palustris

Grauwe vliegenvanger
Groene specht

Muscicapa striata
Picus viridis

Grote bonte specht

Dendrocopos major

Hop
Huiszwaluw

Upupa epops
Delichon urbica

IJsvogel
Kleine bonte specht

Alcedo atthis
Dendrocopos minor

Kleine vliegenvanger
Koolmees

Ficedula parva
Parus major

Kortsnavelboomkruiper

Certhia familiaris macrodactyla

Oeverzwaluw
Pimpelmees

Riparia riparia
Parus caeruleus

Raaf
Ruigpootuil

Corvus corax
Aegolius funereus

Spreeuw
Tapuit

Sturnus vulgaris
Oenanthe oenanthe

Torenvalk

Falco tinnunculus

Zeearend
Zwarte kraai

Haliaeëtus albicilla
Corvus corone

Zwarte mees
Zwarte roodstaart

Parus ater
Phoenicurus ochruros

Zwarte specht

Dryocopus martius

Bijlage 3: Beschermingscategorie “overige soorten”

Onder dit beschermingsregime vallen de nationaal beschermde soorten als bedoeld in artikel 3.10 van
de Wet natuurbescherming.
Soortgroep

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Bescherming

Amfibiëen

alpenwatersalamander

Mesotriton alpestris

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Amfibiëen

vinpootsalamander

Lissotriton helveticus

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Amfibiëen

vuursalamander

Salamandra salamandra

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insectendagvlinders

aardbeivlinder

Pyrgus malvae

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insectendagvlinders

bosparelmoervlinder

Melitaea athalia

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insectendagvlinders

bruin dikkopje

Erynnis tages

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insectendagvlinders

bruine eikenpage

Satyrium ilicis

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insectendagvlinders

duinparelmoervlinder

Argynnis niobe

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insectendagvlinders

gentiaanblauwtje

Maculinea alcon

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insectendagvlinders

grote parelmoervlinder

Argynnis aglaja

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insectendagvlinders

grote vos

Nymphalis polychloros

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insectendagvlinders

grote weerschijnvlinder

Apatura iris)

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insectendagvlinders

iepenpage

Satyrium w-album

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insectendagvlinders

kleine heivlinder

Hipparchia statilinus

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insectendagvlinders

kleine ijsvogelvlinder

Limenitis camilla

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insectendagvlinders

kommavlinder

Hesperia comma

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insectendagvlinders

sleedoornpage

Thecla betulae

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insectendagvlinders

spiegeldikkopje

Heteropterus morpheus

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insectendagvlinders

veenbesblauwtje

Plebejus optilete

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insectendagvlinders

veenbesparelmoervlinder

Boloria aquilonaris

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insectendagvlinders

veenhooibeestje

Coenonympha tullia

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insecten-

veldparelmoervlinder

Melitaea cinxia

Andere soorten

dagvlinders

(bijlage A van de wet)

Insectendagvlinders

zilveren maan

Boloria selene

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insecten-kevers

vliegend hert

Lucanus cervus

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insecten-libellen

beekkrombout

Gomphus vulgatissimus

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insecten-libellen

bosbeekjuffer

Calopteryx virgo

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insecten-libellen

donkere waterjuffer

Coenagrion armatum

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insecten-libellen

gevlekte glanslibel

Somatochlora flavomaculata

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insecten-libellen

gewone bronlibel

Cordulegaster boltonii

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insecten-libellen

hoogveenglanslibel

Somatochlora arctica

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insecten-libellen

kempense heidelibel

Sympetrum depressiusculum

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Insecten-libellen

speerwaterjuffer

Coenagrion hastulatum

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Kreeftachtigen

europese rivierkreeft

Astacus astacus

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Reptielen

adder

Vipera berus ssp. berus

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Reptielen

hazelworm

Anguis fragilis

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Reptielen

levendbarende hagedis

Zootoca vivipara

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Reptielen

ringslang

Natrix natrix

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Vissen

beekdonderpad

Cottus rhenanus

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Vissen

beekprik

Lampetra planeri

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Vissen

elrits

Phoxinus phoxinus

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Vissen

gestippelde alver

Alburnoides bipunctatus

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Vissen

grote modderkruiper

Misgurnus fossilis

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Vissen

kwabaal

Lota lota

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Zoogdierenlandzoogdieren

boommarter

Martes martes

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Zoogdierenlandzoogdieren

damhert

Dama dama

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Zoogdierenlandzoogdieren

das

Meles meles

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Zoogdieren-

edelhert

Cervus elaphus

Andere soorten

landzoogdieren

(bijlage A van de wet)

Zoogdierenlandzoogdieren

eekhoorn

Sciurus vulgaris

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Zoogdierenlandzoogdieren

eikelmuis

Eliomys quercinus

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Zoogdierenlandzoogdieren

grote bosmuis

Apodemus flavicollis

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Zoogdierenlandzoogdieren

molmuis

Arvicola scherman

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Zoogdierenlandzoogdieren

ondergrondse woelmuis

Pitymys subterraneus

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Zoogdierenlandzoogdieren

steenmarter

Martes foina

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Zoogdierenlandzoogdieren

tweekleurige
bosspitsmuis

Sorex coronatus

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Zoogdierenlandzoogdieren

veldspitsmuis

Crocidura leucodon

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Zoogdierenlandzoogdieren

waterspitsmuis

Neomys fodiens

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Zoogdierenlandzoogdieren

wild zwijn

Sus scrofa

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Zoogdierenzeezoogdieren

gewone zeehond

Phoca vitulina

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Zoogdierenzeezoogdieren

grijze zeehond

Halichoerus grypus

Andere soorten
(bijlage A van de wet)

Sporenplantenvarens

blaasvaren

Cystopteris fragilis

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Sporenplantenvarens

groensteel

Asplenium viride

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Sporenplantenvarens

schubvaren

Ceterach officinarum

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

akkerboterbloem

Ranunculus arvensis

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

akkerdoornzaad

Torilis arvensis

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

akkerogentroost

Odontites vernus subsp. vernus Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

beklierde ogentroost

Euphrasia rostkoviana

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

berggamander

Teucrium montanum

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

bergnachtorchis

Platanthera montana

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

blauw guichelheil

Anagallis arvensis subsp.
foemina

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

bokkenorchis

Himantoglossum hircinum

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

bosboterbloem

Ranunculus polyanthemos
subsp. nemorosus

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

bosdravik

Bromopsis ramosa subsp.

Andere soorten

benekenii

(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

brave hendrik

Chenopodium bonus-henricus

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

brede wolfsmelk

Euphorbia platyphyllos

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

breed wollegras

Eriophorum latifolium

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

bruinrode wespenorchis

Epipactis atrorubens

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

dennenorchis

Goodyera repens

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

dreps

Bromus secalinus

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

echte gamander

Teucrium chamaedrys subsp.
germanicum

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

franjegentiaan

Gentianella ciliata

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

geelgroene wespenorchis

Epipactis muelleri

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

geplooide
vrouwenmantel

Alchemilla subcrenata

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

getande veldsla

Valerianella dentata

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

gevlekt zonneroosje

Tuberaria guttata

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

glad biggenkruid

Hypochaeris glabra

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

gladde zegge

Carex laevigata

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

groene nachtorchis

Coeloglossum viride

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

groot spiegelklokje

Legousia speculum-veneris

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

grote bosaardbei

Fragaria moschata

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

grote leeuwenklauw

Aphanes arvensis

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

honingorchis

Herminium monorchis

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

kalkboterbloem

Ranunculus polyanthemos
subsp. polyanthemoides

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

kalketrip

Centaurea calcitrapa

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

karthuizeranjer

Dianthus carthusianorum

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

karwijselie

Selinum carvifolia

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

kleine ereprijs

Veronica verna

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

kleine schorseneer

Scorzonera humilis

Andere soorten

(bijlage B van de wet)
Zaadplanten

kleine wolfsmelk

Euphorbia exigua

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

kluwenklokje

Campanula glomerata

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

knollathyrus

Lathyrus linifolius

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

knolspirea

Filipendula vulgaris

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

korensla

Arnoseris minima

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

kranskarwij

Carum verticillatum

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

kruiptijm

Thymus praecox

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

lange zonnedauw

Drosera longifolia

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

liggende ereprijs

Veronica prostrata

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

moerasgamander

Teucrium scordium

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

muurbloem

Erysimum cheiri

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

naakte lathyrus

Lathyrus aphaca

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

naaldenkervel

Scandix pecten-veneris

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

pijlscheefkelk

Arabis hirsuta subsp. sagittata

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

roggelelie

Lilium bulbiferum subsp.
croceum

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

rood peperboompje

Daphne mezereum

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

rozenkransje

Antennaria dioica

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

ruw parelzaad

Lithospermum arvense

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

scherpkruid

Asperugo procumbens

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

schubzegge

Carex lepidocarpa

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

smalle raai

Galeopsis angustifolia

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

spits havikskruid

Hieracium lactucella

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

steenbraam

Rubus saxatilis

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

stijve wolfsmelk

Euphorbia stricta

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

stofzaad

Monotropa hypopitys

Andere soorten

(bijlage B van de wet)
Zaadplanten

tengere distel

Carduus tenuiflorus

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

tengere veldmuur

Minuartia hybrida

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

trosgamander

Teucrium botrys

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

veenbloembies

Scheuchzeria palustris

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

vliegenorchis

Ophrys insectifera

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

vroege ereprijs

Veronica praecox

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

wilde averuit

Artemisia campestris subsp.
campestris

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

wilde ridderspoor

Consolida regalis

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

wilde weit

Melampyrum arvense

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

wolfskers

Atropa bella-donna

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

zandwolfsmelk

Euphorbia seguieriana

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

zinkviooltje

Viola lutea subsp. calaminaria

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

Zaadplanten

zweedse kornoelje

Cornus suecica

Andere soorten
(bijlage B van de wet)

