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1

Inleiding
De gemeente Leiderdorp heeft een inrichtingsplan laten opstellen voor de Polder Achthoven om
het gebied open en groen te houden en beter te ontsluiten voor recreanten. Het plan bevat
verschillende deelprojecten waaronder fiets- en wandelpaden. Een van de concrete projecten
betreft de combinatie van een wandel- en fietspad op en langs de Ruigekade. Op de Ruigekade zal
het voetpad (blijven) liggen. In de polder Achthoven zal het fietspad gerealiseerd worden. Rondom
het fietspad zullen delen van het gebied worden ingericht als een ‘plasdras’ gebied en worden
natuurvriendelijke oevers en watergangen aangelegd. Voorliggende Natuurtoets heeft betrekking
op de werkzaamheden en de projectontwikkeling in dit gebied ten zuidoosten van de Ruigekade
door de Gemeente Leiderdorp.
De werkzaamheden dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot actuele
natuurwetgeving, namelijk de Flora- en faunawet, Natuurnetwerk Nederland (NNN; voorheen
Ecologische Hoofdstructuur) en Natuurbeschermingswet 1998. Er mogen geen ontwikkelingen
plaatsvinden die op onoverkomelijke bezwaren stuiten door effecten op beschermde
natuurgebieden en/of flora en fauna. In dit kader is inzicht gewenst in de aanwezige
natuurwaarden en de mogelijk daarmee samenhangende consequenties vanuit de actuele
natuurwetgeving. Dit wordt gedaan op basis van een Natuurtoets. In deze rapportage zijn de
resultaten van de Natuurtoets beschreven. In Figuur 1.1 is de globale ligging van het plangebied
weergegeven

Leiden
Leiderdorp

Figuur 1.1. Globale begrenzing van het plangebied in de polder Achthoven. Bron: Globespotter.

1.1

Doel
Het doel van voorliggende Natuurtoets is het opsporen van strijdigheden van de voorgenomen
ingreep met de Flora- en faunawet, NNN en/of de Natuurbeschermingswet 1998 en het bepalen
of de aanvraag van een ontheffing Flora- en faunawet noodzakelijk is. Om hiertoe te komen
worden onder andere de volgende vragen beantwoord:
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1.2

Komen in de beïnvloedingszone van het plangebied beschermde natuurgebieden voor?
Zo ja, welke zijn dit en wat zijn de gevolgen hierop? Dienen vervolgstappen in de vorm
van een uitwerking of een compensatieplan opgesteld te worden?
Welke in het kader van de Flora- en faunawet (zwaar) beschermde soorten (en/of vaste
rust- en verblijfplaatsen) komen voor in het beïnvloedingsgebied van de voorgenomen
ontwikkeling (zowel tijdens de aanlegfase als in de gebruiksfase)? Vinden er als gevolg van
de ontwikkeling effecten plaats op deze soorten en worden daarbij verbodsbepalingen
overtreden? Is het noodzakelijk om mitigerende maatregelen te nemen en welke zijn dit?
Dient in het kader van de Flora- en faunawet een ontheffing aangevraagd te worden?

Leeswijzer
In de inleiding wordt beschreven waarom deze Natuurtoets is uitgevoerd en met welk doel.
Vervolgens wordt in hoofdstuk twee algemene informatie verwoord over de natuurwetgeving,
waaronder de Flora- en faunawet, NNN en de Natuurbeschermingswet 1998. In hoofdstuk drie
wordt de huidige en toekomstige situatie van het plangebied beschreven. In hoofdstuk vier wordt
de gebruikte methode voor de uitvoering van deze Natuurtoets omschreven. In hoofdstuk vijf
staan de resultaten van deze Natuurtoets. Deze zijn onderverdeeld in de resultaten van de
literatuurstudie en het terreinbezoek. In hoofdstuk zes worden de resultaten uit hoofdstuk vijf
getoetst aan de Flora- en faunawet, NNN en Natuurbeschermingswet 1998. Hieruit komen
conclusies en aanbevelingen voort, die worden omschreven in hoofdstuk zeven. Het laatste
hoofdstuk geeft de gebruikte bronnen voor dit onderzoek weer. Achter dit hoofdstuk bevindt zich
een bijlage, die algemene informatie verschaft met betrekking tot de Natuurnetwerk Nederland,
de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet.
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Wettelijk kader natuurbescherming

2.1

Algemeen
De natuurwet- en regelgeving kent twee sporen, een soortgericht spoor (Flora- en faunawet) en
een gebiedsgericht spoor (Natuurnetwerk Nederland (hierna NNN) en Natuurbeschermingswet
1998). De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van soorten en het NNN en de
Natuurbeschermingswet 1998 op de bescherming van gebieden. Met de Flora- en faunawet en de
Natuurbeschermingswet 1998 is de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn in nationale wetgeving
geïmplementeerd.
Voor een uitgebreide algemene beschrijving van de Flora- en faunawet, het NNN en de
Natuurbeschermingswet 1998 wordt verwezen naar Bijlage 1.

2.2

Flora- en faunawet
Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en fauna. Vanuit
deze wet is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn van de mogelijk
voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied. De Flora- en faunawet gaat
uit van het 'Nee, tenzij'-principe. Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, waarbij
beschermde soorten in het geding zijn, zijn alleen onder voorwaarden mogelijk.

2.3

Natuurnetwerk Nederland
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het natuurbeleid. Het NNN is in provinciale
structuurvisies uitgewerkt en vastgelegd in de ruimtelijke verordening. Ruimtelijke plannen
moeten hieraan worden getoetst. Natura 2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en
wetlands zijn beschermd via de Natuurbeschermingswet 1998 en hebben derhalve een wettelijke
status. In of in de nabijheid van het NNN geldt het ‘nee, tenzij’-principe. In principe zijn er geen
ontwikkelingen toegestaan als deze ontwikkelingen de wezenlijke kenmerken en waarden van het
gebied aantasten.
In de Provincie Zuid-Holland behoren ‘belangrijke weidevogelgebieden’ tevens bij dit
samenhangende netwerk. Ook hiervoor geldt het ‘nee-tenzij’-regime.

2.4

Natuurbeschermingswet 1998
Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten worden beschermd middels de
Natuurbeschermingswet 1998, deze gebieden hebben daarmee een wettelijke beschermde status.
Er zijn geen ontwikkelingen zonder Natuurbeschermingswet-vergunning toegestaan als deze
ontwikkeling de natuurlijke waarden en instandhoudingsdoelen van het gebied direct of indirect
aantasten.
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Gebiedsbeschrijving

3.1

Gebiedsbeschrijving
Het fietspad wordt ten zuidoosten van de Ruigekade gerealiseerd; hiervoor is een plangebied
aangeduid (Figuur 3.1). De Ruigekade ligt ten oosten van de kern van Leiderdorp en is in het westen
van de polder Achthoven gelegen.
Een deel van de polder Achthoven is aangegeven als agrarisch gebied 'plus'. De ‘plus’ staat voor
waardevol weidevogelgebied. Er is in de gehele polder (dus ook het gebied buiten voorliggend
plangebied) sprake van goede afwisseling tussen land (polder) en water (sloten), waardoor in het
gebied verschillende weidevogels zoals de kievit en de grutto voorkomen. Tevens is er een groot
stiltegebied in de polder aanwezig. De graslanden zijn tamelijk soortenarm, langs de Does komen
plaatselijk graslandvegetaties voor met hoge natuurwaarden. In de Doeshofpolder vindt door
Staatsbosbeheer (SBB) natuurontwikkeling plaats in het kader van de natuurcompensatie als
gevolg van de aanleg van de hoge snelheidslijn (HSL).
In Figuur 3.1 is de ligging van het plangebied naast de Ruigekade weergegeven. Het betreft een
gebied van circa 10 hectare en loopt in de breedte in principe vanaf de watergang onderaan de
Ruigekade tot aan de volgende watergang aan de overzijde van het perceel. Binnen dit gebied
vinden ontwikkelingen plaats zoals beschreven in de volgende paragraaf (paragraaf 3.2).

Figuur 3.1. Ligging plangebied fietspad langs de Ruigekade ten oosten van de kern Leiderdorp. Bron: GisViewer
Provincie Zuid-Holland, 2013.
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3.2

Projectvoornemen
Gemeente Leiderdorp is voornemens om in samenwerking met Provincie Zuid-Holland een fietsen wandelcombinatie te realiseren langs en op de Ruigekade. Het aan te leggen fietspad zal
evenwijdig/parallel lopen langs de Ruigekade en zal op een landschappelijke manier ingepast
worden. Op enkele punten kruist het vrij liggende fietspad een watergang.
Er komen geen beperkingen aan het gebruik van het fietspad. Naast (brom)fietsers wordt het pad
tevens voor bestemmingsverkeer gebruikt (bewoners molen en tbv landbouw). In de toekomst zal
dit verkeer niet meer over de dijk plaatsvinden, maar middels het aan te leggen fietspad.
Rondom het pad worden delen van het plangebied ingericht als natte natuur (plasdrassituatie)
waarbij zoveel mogelijk wateropgave wordt gerealiseerd (Figuur 3.2). Daarnaast worden
natuurvriendelijke oevers aangelegd langs met name de zuidoostelijke brede watergang. Ook
worden enkele korte watergangen aangelegd richting de Ruigekade.
Het ontwerp van het fietspad wordt afgestemd op de doelen die de provincie voorschrijft. Eén van
deze doelen, die goed te koppelen is aan het ontwerp, is de inpassing van bloemrijke bermen,
zodat dit ten goede komt aan de bijenpopulatie. Langs het fietspad zullen informatieobjecten,
rustplekken en afvalvoorzieningen geplaatst worden. In Figuur 3.2 is de inrichting van het
plangebied gegeven. In Bijlage 2 zijn bestekkaarten van het ontwerp gegeven.

Figuur 3.2. Inrichting plangebied fietspad langs de Ruigekade. N.B. de kaart is niet noordelijk georiënteerd.
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3.2.1

Planning
De start van de werkzaamheden is beoogd op december 2015. De werkzaamheden zullen circa
vier tot zes maanden in beslag nemen.
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Methodiek

4.1

Algemeen
Het onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en ligging van beschermde gebieden
is opgebouwd uit twee onderdelen:
1.
2.

4.2

Bureaustudie naar waarnemingen van beschermde soorten uit het (recente) verleden en
ligging van beschermde gebieden in de invloedsfeer van het project;
Terreinbezoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten.

Bureauonderzoek
In het bureauonderzoek wordt specifiek gekeken naar de zwaar beschermde (Tabel 3) en overig
beschermde (Tabel 2) soorten uit de Flora- en faunawet. Deze soorten zijn in Nederland zeldzaam
of hebben een Europese bescherming (Habitatrichtlijn Bijlage IV-soorten) en moeten worden
getoetst op voorkomen en het projecteffect. Treden effecten op, of worden verbodsbepalingen
overtreden, dan zijn er maatregelen nodig om deze effecten te voorkomen, verzachten of te
compenseren om te voldoen aan de Flora- en faunawet.
Algemeen beschermde soorten, die zijn opgenomen in Tabel 1 van de Flora en faunawet, zijn niet
meegenomen in deze toetsing. Deze soorten zijn zodanig algemeen in Nederland dat de gunstige
staat van instandhouding niet in het geding komt het voorliggende project. Bovendien geldt voor
deze soorten een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit artikel 8 t/m 12 van de Flora- en
faunawet. Wel geldt de algemene zorgplicht. Door rekening te houden met de kwetsbare
seizoenen van deze soorten, wordt voldoende aan de zorgplicht voldaan en kan de gunstige staat
van instandhouding worden gegarandeerd.
Er worden diverse bronnen geraadpleegd om een beeld te krijgen van de verspreiding en (mogelijk)
voorkomen van zwaarder (Tabel 2 en 3-soorten) beschermde soorten in en rond het plangebied.
Met behulp van landelijke en regionale verspreidingsatlassen en specifieke internetsites
(www.ravon.nl; www.vlindernet.nl; www.libellennet.nl; www.Naturalis.nl\EIS) wordt nagegaan of
in het verleden zwaarder beschermde soorten zijn aangetroffen in of nabij het plangebied. Deze
atlassen maken veelal gebruik van atlasblokken (5 x 5 kilometer). De soortgegevens hebben
daarom betrekking op de regio en niet specifiek op het plangebied.
Daarnaast worden landelijke databanken voor natuurwaarnemingen geraadpleegd, waaronder
www.Telmee.nl, over de periode 2009-2015. Telmee.nl is het invoerportaal van de landelijke
Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's). Er kan informatie over diverse
soortgroepen tot op kilometerhokniveau worden verkregen. Exacte locaties of datering van de
waarnemingen zijn dan niet bekend. Aan de hand van de resultaten van de bureaustudie wordt
een inschatting gemaakt of de betreffende soorten in het plangebied voor zouden kunnen komen.
Naast bovengenoemde gegevens zijn gegevens uit de NDFF gebruikt. Deze gegevens zijn aanzienlijk
nauwkeuriger dan die uit Telmee.nl aangezien het bij de NDFF punt waarnemingen betreffen (vaak
tot de coördinaten nauwkeurig) in tegenstelling tot waarnemingen per 5x5 kilometer hokken
(welke weergegeven worden als een 5x5 kmhok dekkend groen vlak). De NDFF data zijn
opgevraagd van de kilometerhokken die het plangebied beslaan (97-463; 96-462; 97-462; 98-463).
Vogels zijn beschermd onder de Flora- en faunawet. Vogels zijn onderverdeeld in soorten met
jaarrond beschermde nesten (categorie 1-4) en niet jaarrond beschermde nesten (categorie 5) (zie
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toelichting in Bijlage 1 – Wettelijk kader) waarvan inventarisatie gewenst is. Gekeken wordt naar
de verspreiding van categorie 1-4 soorten en soorten van categorie 5 die mogelijk zeldzaam zijn in
de omgeving van het plangebied.
Naast de bronnen met soortinformatie is voor het bepalen van de ligging van beschermde
gebieden gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van het Ministerie van EZ. Om
inzicht te krijgen in de ligging van het plangebied t.o.v. van het NNN is de provinciale website
geraadpleegd.

4.3

Terreinbezoek
Naar aanleiding van de uitkomsten van voorgenoemd bureaustudie is middels twee
terreinbezoeken bepaald in hoeverre de aanwezigheid van zwaarder beschermde soorten
aannemelijk gesteld kan worden op basis van aanwezig geschikt habitat (één terreinbezoek op
basis van het zoekgebied (22 mei 2014) en één terreinbezoek op basis van de concrete plannen (11
augustus 2015). Naast directe waarnemingen kan dan aan de hand van de aangetroffen biotopen
een beeld worden geschetst van de verwachte aanwezige beschermde soorten. Dit is noodzakelijk
omdat enkele seizoensgebonden soorten flora en fauna mogelijk niet kunnen worden
waargenomen. Aan de hand van het aangetroffen biotoop en habitatvoorkeur(en) kunnen echter
wel indicaties worden gegeven van het mogelijk voorkomen van deze soorten op de locatie. Het
gaat hier om een deskundigenoordeel op basis van de fysieke gesteldheid van het terrein
(biotopenonderzoek). Daarnaast zijn de aangetroffen belangwekkende soorten opgetekend.
Op 22 mei 2014 en 11 augustus 2015 zijn terreinbezoeken in de ochtend uitgevoerd bij helder weer
met een temperatuur van circa 20 C° (www.knmi.nl). Tijdens de terreinbezoeken is het plangebied
te voet doorkruist zodat een gebiedsdekkend beeld verkregen is. De aanwezige watergangen zijn
meerdere malen intensief bevist met een RAVON-schepnet.

4.4

Effectbeoordeling en advies vervolgtraject
Aan de hand van de bevindingen uit het bureauonderzoek en de resultaten van de verkennende
terreinbezoeken kan worden bepaald of effecten kunnen optreden, of verbodsbepalingen worden
overtreden, of een nader onderzoek nodig is om zwaarder beschermde soorten uit te sluiten en
om te bepalen of een ontheffingsaanvraag aan de orde is. Tevens kan worden geadviseerd over de
te volgen procedure inzake de natuurwetgeving.
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5

Resultaten gebiedsonderzoek

5.1

Beschermde soorten

5.1.1

Bureaustudie
Uit de landelijke en provinciale verspreidingsinformatie en/of uit atlassen (5 x 5 kilometerhok)
blijkt dat in of nabij het plangebied in het verleden diverse beschermde soorten zijn waargenomen.
Uit recente gegevens (2009 – 2015) blijkt dat onderstaande zwaarder beschermde (Tabel 2 en 3
Flora- en faunawet) soorten waargenomen zijn in de omgeving (Telmee.nl en de NDFF).
Op de site Telmee.nl en middels NDFF (2009-2015) worden de onderstaande waarnemingen
vermeld voor de omgeving (Flora- en faunawetsoorten Tabel 2, 3 of jaarrond beschermde vogels).
Vogels
Categorie 1-4 (nesten jaarrond beschermd): boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart,
havik, huismus, ooievaar, ransuil, slechtvalk en sperwer.
Zoogdieren
Zwaarder beschermd: gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis.
Reptielen/amfibieën
Zwaarder beschermd: geen.
Vlinders
Zwaarder beschermd: geen waarnemingen.
Libellen
Zwaarder beschermd: geen waarnemingen.
Vissen
Zwaarder beschermd: kleine modderkruiper, rivierdonderpad en bittervoorn.
Flora
Zwaarder beschermd: bijenorchis, daslook, gele helmbloem, gulden sleutelbloem, klein glaskruid,
rietorchis, tongvaren en wilde marjolein.
Geen van bovenstaande soorten, met uitzondering van de vogels, gewone- en ruige
dwergvleermuis zijn waargenomen in het plangebied zoals weergegeven in Figuur 3.1 (NDFF). De
vleermuissoorten zijn foeragerend aan het begin van de Ruigekade waargenomen (middels
batdetector). De weergegeven vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest betreffen met
name waarnemingen van individuele vogels (overvliegend of jagend) en gaat het niet om een
vastgesteld territorium met vaste rust- en verblijfplaats (welke beschermd is in het kader van de
Flora- en faunawet).
Op basis van de verspreidingsgegevens van een soort, in combinatie met kennis van de
terreingeschiktheid voor deze soorten, is nagegaan of deze soorten mogelijk in het plangebied of
de omgeving kunnen voorkomen.
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Het voorkomen van wettelijk beschermde soorten in het uurhok of kilometerhok betekent niet dat
deze soorten zich op (of in de directe omgeving van) het plangebied bevinden. Het plangebied
omvat slechts een klein deel van het kilometerhok en daarmee ook een beperkt aantal
verschillende biotopen en habitats. Met behulp van de terreinbezoeken is nagegaan welke dit zijn.
Hierdoor kan meer duidelijkheid gegeven worden over de voorkomende dan wel verwachte
soorten in het plangebied.

5.1.2

Terreinbezoek
In de volgende paragrafen worden de aanwezige biotopen en de aangetroffen en/of de te
verwachten soorten beschreven. In paragraaf 5.1.3 is een samenvatting van de te verwachten
soorten in het plangebied/beïnvloedingsgebied gegeven.
Grasland
Het plangebied van het fietspad is gelegen in een agrarisch intensief beheerd grasland parallel aan
de Ruigekade. Tijdens de terreinbezoeken waren de velden recentelijk gemaaid en werden deze
begraasd door vee. Naast grasvegetatie was voornamelijk in de diepere delen van het grasland
enige kruidige vegetatie aanwezig bestaande uit onder andere perzikkruid, zuring en
klaversoorten. In Figuur 5.1 is een impressie gegeven van het grasland waarin het plangebied voor
het fietspad gelegen is.

Figuur 5.1. Impressie plangebied fietspad.

De vegetatie in het plangebied (graspercelen) is floristisch weinig interessant gezien het intensief
beheerde karakter van de percelen en de beweiding door vee. Beschermde plantensoorten (zoals
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de in de bureaustudie genoemde soorten) zijn niet aantroffen en worden op basis van het
aangetroffen voedselrijke en verstoorde biotoop ook niet verwacht.
Het grasland vormt een geschikt (broed)biotoop voor weidevogels. Zo zijn tijdens de
terreinbezoeken verschillende weidevogels als grutto, tureluur en kievit waargenomen. Daarnaast
zijn ook verschillende watervogels als meerkoeten, eenden, zwanen en ganzen in de directe
omgeving gezien en/of gehoord. Op sommige plekken langs het plangebied bevindt zich een
veenweidegebied. Tijdens het terreinbezoek in mei 2014 was het duidelijk dat hier vogels aan het
broeden waren en/of dat jongen aanwezig waren (onder andere aan de hand van alarmroepen).
Het grasland biedt een geschikt biotoop voor algemeen voorkomende zoogdieren en
amfibiesoorten. Zwaar beschermde zoogdieren, amfibie- en reptielsoorten worden hier op basis
van het aanwezige, intensief beheerde biotoop in combinatie met de eisen die de soorten aan hun
habitat stellen niet verwacht. Mogelijk kunnen vleermuizen incidenteel foerageren boven het
grasland. De soorten zullen echter meer gebonden zijn aan de hoog opgaande vegetatie in de
omgeving (zoals op de Ruigekade) en mogelijk de watergangen. Zo is uit de NDFF data naar voren
gekomen dat de gewone en ruige dwergvleermuis foeragerend bij de knotwilgen aan het begin van
de Ruigekade waargenomen zijn. In het plangebied zijn geen bomen en/of gebouwen aanwezig die
een geschikte vaste rust- en verblijfplaatsen bieden voor vleermuizen
Watergangen
In en rondom het plangebied zijn watergangen aanwezig (zie Figuur 5.2).

Figuur 5.2. Impressie watergangen grenzend aan en in het plangebied. Met linksboven en rechtsonder zicht
op de Ruigekade.
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Op enkele locaties kruist het fietspad een watergang; dit is het geval waar het fietspad zich splitst
van het pad op de Ruigekade ter hoogte van de boerderij nabij de Achthovenerweg, centraal in het
plangebied en aan de noordzijde nabij het viaduct van de N446 waar het fietspad weer zal
aansluiten op de Ruigekade. Daarnaast zullen bij een groot deel van de watergangen, die het
plangebied aan de zuidoostzijde begrenzen, natuurvriendelijke oevers aangelegd worden.
Het grasperceel loopt langs de watergang parallel aan de Ruigekade direct over in de oever van
deze watergang. Er is dan ook nauwelijks sprake van oevervegetatie; de soorten die hier
voorkomen zijn vooral algemeen voorkomende gras- en kruidsoorten. De oevervegetatie van de
Ruigekade biedt een potentieel geschikt broedhabitat voor (water)vogels. Zo zijn tijdens het
terreinbezoek in mei meerdere watervogels zowel op het nest als met jongen waargenomen
(Figuur 5.3).
Tijdens het veldbezoek is in de watergangen intensief gevist met een RAVON-schepnet. Tijdens
deze bemonstering zijn voornamelijk (juveniele) tien- en driedoornige stekelbaarzen aangetroffen
alsook meerdere malen de kleine modderkruiper (Figuur 5.3; met name in de zuidoostelijke
watergang). Deze laatste (beschermde) soort staat vermeld op Tabel 2 van de Flora- en faunawet.
De stekelbaars is niet beschermd in het kader van de Flora- en faunawet. Wel geldt de zorgplicht.
Naast vissen zijn er ook enkele bruine en groene bastaardkikkers aangetroffen (zowel adult,
juveniel of als larve). De watergangen biedt dan ook een geschikt biotoop voor algemeen
voorkomende amfibiesoorten.

Figuur 5.3. Aangetroffen kleine modderkruiper (linksboven), stekelbaarzen (rechtsboven) en meerkoeten met
jongen en op het nest.
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Verwacht wordt dat de watergangen een beperkt geschikt leefgebied vormen voor eventueel
zwaar beschermde amfibiesoorten. Dit gezien de aanwezige vissen, het agrarische karakter van de
omliggende percelen en de voedselrijkdom alhier. Bovendien blijkt uit gedetailleerde
verspreidingsgegevens (NDFF) dat er geen zwaarder beschermde soorten zijn waargenomen in –
en in de omgeving van het plangebied.

5.1.3

Samenvatting beschermde soorten
Uit de terreinbezoeken is gebleken dat de soorten weergegeven in tabel 5.1 en die een (zwaarder)
beschermde status hebben in de Flora- en faunawet (Tabel 2/3) voor komen in het plangebied.
In hoofdstuk 6 wordt nader op deze soorten in gegaan. Tijdens de terreinbezoeken zijn geen
andere zwaar beschermde soorten aangetroffen en worden ook niet verwacht.
Tabel 5.1: Aanwezigheid van (mogelijk) zwaarder beschermde soorten in het plangebied.

Soort

Beschermingsregime

Aanwezigheid

Toelichting

Algemene
broedvogels

Tijdens het
broedseizoen
beschermd

Zeer
waarschijnlijk

In de bomen/ dichte
vegetatie.

Kleine
modderkruiper

Tabel 2

Ja

Aanwezig in
watergangen in het
plangebied

Vleermuizen

Tabel 3,
Habitatrichtlijn
Bijlage IV

Mogelijk

Het plangebied
fungeert als
foerageergebied

5.2

Beschermde gebieden

5.2.1

NNN en Belangrijk weidevogelgebied
In Figuur 5.4 is de ligging van het plangebied ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland in
Zuid-Holland weergegeven.
Zoals in Figuur 5.4 weergegeven is, bevindt het plangebied zich in de directe nabijheid van het NNN
en is er een Ecologische verbindingszone (EVZ) aanwezig. De EVZ kruist aan de noordzijde het
plangebied. De EVZ ter plaatse is nog niet ontwikkeld en er zijn tevens geen doelsoorten specifiek
voor deze EVZ aangewezen (pers. comm. J.N.J. Kooijman Provincie Zuid-Holland). Voor
(voormalige) Ecologische verbindingszones in de omgeving zijn in het verleden wel doelsoorten
aangewezen (Provincie Zuid-Holland, 1996). Hier betreft het doelsoorten als de waterspitsmuis,
hermelijn, dwergmuis, rugstreeppad, kleine vuurvlinder en bruine glazenmaker. Voorbeelden van
soorten die van maatregelen meeprofiteren: rietzanger, variabele waterjuffer, grote roodoogjuffer
en de rietzanger. De EVZ’s in de omgeving hebben het doel om te fungeren als natte
verbindingszones (met plasdrassituaties en moeraselementen). De EVZ in het plangebied heeft
zeer vermoedelijk ook dit streefbeeld (pers. comm. J.N.J. Kooijman Provincie Zuid-Holland).
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Grote delen van de polder Achthoven, alsook de delen direct grenzend aan en rondom de
Ruigekade zijn door de Provincie Zuid-Holland aangewezen als belangrijk weidevogel gebied (zie
Figuur 5.4). Deze bestemming kent een zwaar beschermingsregime in de Provincie Zuid-Holland.

Figuur 5.4. Ligging NNN en het Belangrijke weidevogelgebied in en nabij het plangebied (rode lijn). Bron:
GisViewer Provincie Zuid-Holland, 2013.

Voor de beschermde gebieden zijn door de provincie Zuid-Holland natuurbeheertypen
geformuleerd in het natuurbeheerplan. Het NNN-gebied grenzend aan de Ruigekade is in het
Natuurbeheerplan van 2014 aangewezen als 'Vochtig weidevogelgrasland' en 'Kruiden- en
faunarijk grasland'. Deze gebieden vervullen een belangrijke functie voor (broed)vogels.

5.2.2

Natura 2000-gebied
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ('De Wilck') ligt op circa 3,5 kilometer ten zuiden van het
plangebied.
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6

Toetsing natuurwetgeving

6.1

Effectbepaling projectvoornemen
Als gevolg van het realiseren van het fietspad en de daar bijhorende inrichting van het plangebied,
treden er enkele storingsfactoren op. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de mogelijke
storingsfactoren tijdens de aanlegfase en de mogelijke storingsfactoren in de gebruiksfase na de
realisatie van het fietspad. (dit is met name van belang voor vogels in het gebied).
Aanlegfase
In de periode vanaf december 2015 wordt het fietspad aangelegd en de directe omgeving
ingericht. Er zal gedurende vier tot zes maanden sprake zijn van werkzaamheden zoals het
aanleggen van asfalt en het verzetten van grond ten behoeve van de natuurvriendelijke oevers. De
vrijgekomen grond wordt zo dicht mogelijk bij de plaats van herkomst gebruikt. Er komt geen groot
depot. De rijbewegingen zullen over eenzelfde route lopen. Naast directe effecten (ruimtebeslag
in het plangebied) kunnen indirecte storingsfactoren optreden. Hierbij gaat het dan om eventueel
geluid- en optische verstoring.
Gebruiksfase
Na realisatie en inrichten van het plangebied zal het gebied gebruikt worden door recreanten.
Storingsfactoren die daarbij kunnen ontstaan betreffen met name optische verstoring en mogelijk
ook geluidsverstoring.

6.2

Effecten op de Ecologische Hoofdstructuur en weidevogelgebied
Voor wat betreft het NNN (waaronder ook de EVZ valt) is alleen bij directe aantasting sprake van
vervolgstappen, waaronder compensatie. Ditzelfde geldt voor aantasting van belangrijke
weidevogelgebieden. Als gevolg van de inrichting van het fietspad vindt ruimtebeslag plaats op de
EVZ en het belangrijke weidevogelgebied. Hieronder wordt daar verder op in gegaan.
Voor het belangrijke weidevogelgebied geldt dat er ruimtebeslag plaatsvindt als gevolg van de
aanleg van het fietspad en de inrichting van het plangebied. De ligging van het pad in het
belangrijke weidevogelgebied zal, naast ruimtebeslag, ook zorgen voor verstoring (als gevolg van
de aanleg en de gebruikers). Echter is de verwachting dat de verstoring op vogels tijdens de
gebruikersfase gering zal zijn. Omdat de fietser zich relatief snel en geruisloos verplaatst, is te
verwachten dat de verstoring zeer beperkt zal zijn, en in ieder geval minder zal zijn dan door
wandelaars of gemotoriseerd verkeer. Immers, de verstoring duurt minder lang en de
voorspelbaarheid van het gedrag van de fietser is groot, namelijk rechtdoor zonder te stoppen.
Mogelijk rondom de locatie waar een picknickgelegenheid wordt aangeboden, zal de verstoring
iets groter zijn; dit is echter naar verhouding te verwaarlozen aangezien de mensen voornamelijk
rond de picknickplaats zullen blijven (Krijgsveld et al., 2008). Door de ligging van het fietspad tussen
watergangen wordt de verstoring met eventueel (niet-)aangelijnde honden beperkt tot het
plangebied van het fietspad.
Ondanks dat de verstoring van fietsers beperkt zal zijn, geldt er voor de gehele lengte van het
fietspad (en de directe omgeving) een compensatieplicht als gevolg van het ruimtebeslag en het
hierdoor ongeschikt worden van het plangebied voor broedvogels. Aangezien (broed)vogels een
verstoringsafstand hebben zal niet direct naast het pad gebroed worden. Derhalve zal ook voor het
omliggende gebied van het fietspad (ofwel het plangebied zoals aangegeven in Figuur 3.1)
gecompenseerd moeten worden.
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Naast het belangrijke weidevogelgebied bevindt zich voor wat betreft het NNN een EVZ in het
plangebied van het fietspad. Het fietspad kruist dit gebied op de locatie waar het fietspad
doorloopt tot de watergang en Ruigekade die van noordwest naar zuidoost lopen - aan de zijde
van de N446. Het fysieke ruimtebeslag van het fietspad behelst circa een lengte van 60 meter.
Zoals de Verordening Ruimte veronderstelt mogen in een EVZ geen bestemmingen aangewezen
worden die de instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van deze
gebieden significant beperken, of leiden tot een significante vermindering van de oppervlakte,
kwaliteit of samenhang van die gebieden. Tevens geldt dat er geen nieuwe ontwikkelingen mogen
worden toegelaten die de uiteindelijke realisatie van de EVZ onmogelijk maken.
De ontwikkeling van het fietspad en de inrichting van het plangebied zorgt niet voor een
belemmering van de EVZ, aangezien het maar om een beperkt oppervlak gaat. Het fietspad is goed
verenigbaar met de omgeving en is passeerbaar voor aanwezige soorten. Daarnaast wordt het
plangebied dermate ingericht (met plasdrassituaties) dat het gebied zeer goed aansluit bij het
streefbeeld van de ecologische verbindingszones in de omgeving.
Conclusie
Op basis van bovenstaand wordt geconcludeerd dat in het kader van het NNN (dat wil hier zeggen
het belangrijke weidevogelgebied) sprake is van negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken
van het gebied door ruimtebeslag en verstoring. Om het project door te laten gaan dient een NNNcompensatieplan opgesteld te worden. De gemeente dient deze aspecten in overleg met de
Provincie Zuid-Holland af te stemmen.

6.2.1

Effecten op de Natuurbeschermingswet 1998
Uit de bureaustudie blijkt dat binnen drie kilometer afstand van (de werkzaamheden aan) het
fietspad geen Natura 2000-gebied ligt. Vanwege de afstand worden als gevolg van de tijdelijke
werkzaamheden en het in gebruik nemen van het pad geen effecten op het Natura 2000-gebied
('De Wilck') verwacht. Zoals aangegeven hierboven, heeft de ruimtelijke ontwikkeling enkel invloed
op de directe omgeving van het plangebied. Op basis van de afstand en de beperkt reikende
invloed zijn er geen negatieve effecten op het Natura 2000-gebied. Een nader onderzoek
(Voortoets) vanuit de Natuurbeschermingswet 1998 is niet aan de orde.

6.3

Effecten beschermde soorten
Hieronder worden de effecten per soortgroep van Tabel 2- en Tabel 3-soorten en vogels
beschreven. Bij broedvogels wordt onderscheidt gemaakt tussen de aanlegfase en de gebruiksfase.

6.3.1

Broedvogels
Algemene broedvogels
Aanlegfase
Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de Flora- en
faunawet. Voor de aanleg van het fietspad kan met de meeste broedvogels in het algemeen relatief
eenvoudig rekening gehouden worden door de werkzaamheden (die kunnen leiden tot geluid- en
optische verstoring) niet uit te voeren in de broedtijd (circa maart tot en met juli1) en indien
concrete broedgevallen aanwezig zijn (dit is zeer waarschijnlijk in en direct naast het plangebied).
1

Voor het broedseizoen wordt in het kader van de Flora- en faunawet geen standaardperiode gehanteerd. Het
broedseizoen is afhankelijk van klimatologische omstandigheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan wel later van start
kan gaan en eerder dan wel later kan eindigen. Van belang is of er broedgevallen aanwezig zijn.
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Op deze wijze zijn voor de werkzaamheden geen belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet aan
de orde. De gunstige staat van instandhouding wordt op deze manier niet aangetast.
Beoogd is om de werkzaamheden uit te voeren vanaf december 2015 tot en met circa mei 2016.
Aangezien de werkzaamheden vóór aanvang van de broedperiode starten, is waarschijnlijk sprake
van een permanente verstoring (voorafgaand aan het broedseizoen). Door deze verstoring zullen
broedvogels het plangebied en het beïnvloedingsgebied mijden als broedplaats en kan eventueel
ook tot in het broedseizoen doorgewerkt worden. Dit laatste is enkel het geval als in het plangebied
tijdens de periode dat de vogels opzoek gaan naar een nestplaats (vestigingsperiode) continue
verstoring aanwezig is. Echter, indien ingeschat wordt dat tijdens de broedperiode (andere)
werkzaamheden worden uitgevoerd dan gedurende het begin/voorafgaand aan de broedperiode,
dient ingeschat te worden of deze werkzaamheden tot verstoring kunnen leiden van de dan
aanwezige broedvogels in de omgeving. Met andere woorden: ingeschat moet worden of de
beïnvloedingszone dan vergroot wordt en tot over het gebied komt waar de vogels mogelijk wel
tot broeden zijn gekomen. Dit laatste is mogelijk relevant indien de werkzaamheden gefaseerd in
het plangebied worden uitgevoerd.
Indien de planning uitloopt en het niet mogelijk is om buiten het broedseizoen om te werken of
buiten deze periode al te starten met de werkzaamheden, dan dient voorafgaand aan de
werkzaamheden én het broedseizoen het plangebied en de omgeving ongeschikt gemaakt te
worden voor broedvogels. Mocht dit niet mogelijk zijn dan moet de
omgeving/plangebied/beïnvloedingszone gecontroleerd worden op de aanwezigheid van
broedvogels door een erkend ecoloog. Indien vastgesteld wordt dat sprake is van actuele
broedgevallen binnen het plangebied of de directe omgeving wordt het plangebied niet
vrijgegeven en dienen passende maatregelen genomen te worden die voorkómen dat het
broedgeval wordt verstoord.
Gebruiksfase
De omliggende gebieden (mogelijk ook het plangebied) worden intensief gebruikt als rust- en
foerageergebied door overwinterende vogels als grauwe gans en smient. Voor weidevogels vormt
zowel het plangebied als de directe omgeving een geschikt broedgebied; zo zijn diverse grutto’s en
andere weidevogels aangetroffen. Het gebruik en het ruimtebeslag van het pad hebben direct
negatief effect op de omvang van rust-, broed- en foerageergebied van deze vogels. Negatieve
effecten op reeds in gebruik zijnde nesten (beschermd in het kader van de Flora- en faunawet)
zullen echter niet optreden aangezien de vogels door de continue verstoring van het fietspad
eventueel niet tot broeden overgaan in het plangebied. Het verlies aan broedoppervlakte zal
meegenomen worden in de compensatieplicht vanuit het belangrijke weidevogelgebied (zie
paragraaf 6.1.1).
Jaarrond beschermde nesten
Er is een aantal vogelsoorten waarvan de broedplaatsen jaarrond beschermd zijn en bij
verwijdering van de broedplaats altijd ontheffing moet worden aangevraagd. Dit zijn de
zogenoemde categorie 1-4-vogelsoorten (zie Bijlage 1). Tijdens de terreinbezoeken zijn in het
plangebied en in de bomen langs het pad geen sporen, nesten/potentiële nestplaatsen of
braakballen aangetroffen van categorie 1-4-vogelsoorten. Effecten zijn dan ook uitgesloten.
Categorie 5-vogelsoorten
Daarnaast zijn er categorie 5-vogelsoorten, waarvan de nesten alleen jaarrond zijn beschermd als
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Dit laatste is op het
plangebied niet van toepassing. Er zijn geen categorie 5 soorten te verwachten die zeldzaam zijn
in de directe omgeving of onvoldoende nestgelegenheden hebben in de directe omgeving.
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Derhalve zijn er geen zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden die jaarronde
bescherming rechtvaardigen.
Alle vogelnesten (ook die van categorie 5-vogelsoorten die geen jaarrond bescherming genieten)
zijn beschermd tijdens het broedseizoen (globaal half maart tot juli1).
Aangezien het plangebied en de omgeving van het plangebied een belangrijke functie vervult
voor verschillende (broed)vogels dient tijdens de werkzaamheden hier rekening mee gehouden
te worden.

6.3.2

Zoogdieren
Vleermuizen
Alle vleermuissoorten zijn beschermd onder de Flora- en faunawet en staan vermeld op Bijlage IV
van de Europese Habitatrichtlijn. Bij het kappen van vooral oudere bomen dient te allen tijde
rekening te worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Boombewonende
vleermuizen verblijven in gaten, holen of scheuren van voornamelijk grote bomen.
In het plangebied zijn geen bomen en/of gebouwen aanwezig die een geschikte vaste rust- en
verblijfplaatsen bieden voor vleermuizen. Mogelijk wordt het plangebied en de hoge vegetatie op
de Ruigekade gebruikt als foerageergebied door vleermuizen (dit blijkt ook uit de NDFF data).
Tijdens de werkzaamheden dient verstoring op vleermuizen te worden voorkomen en dient
eventuele lichtuitstraling op de hoogopgaande vegetatie op de Ruigekade (tussen zonsondergang
en zonsopkomst) te worden voorkomen. Wanneer deze maatregel in acht wordt gehouden, zijn
negatieve effecten op vleermuizen uit te sluiten.
Overige zoogdieren
Er zijn geen zwaarder beschermde zoogdieren in het plangebied aangetroffen en worden tevens
niet verwacht. Het plangebied herbergt geen geschikt habitat voor deze soorten. Effecten zijn dan
ook uitgesloten.
Bij de werkzaamheden na zonsondergang dient lichtuitstraling op aangrenzende hoge
vegetatie te worden beperkt om verstoring op foerageergebied van vleermuizen te voorkomen.

6.3.3

Reptielen en amfibieën
Er zijn geen zwaarder beschermde amfibie- en/of reptielsoorten aangetroffen in het plangebied.
Beschermde amfibie- en reptielsoorten worden ook niet verwacht. Waarnemingen van
beschermde reptiel- en amfibiesoorten ontbreken tevens vanuit de omgeving. Effecten op deze
soorten zijn dan ook uitgesloten.
Tijdens de terreinbezoeken zijn verschillende algemeen voorkomende amfibieën (Tabel 1-soort)
aangetroffen. De watergangen bieden een geschikt voortplantingsbiotoop. Om verstoring van de
dieren in hun kwetsbare periode (maart/april – juli/augustus) te voorkomen wordt in het kader
van de zorgplicht geadviseerd om de werkzaamheden aan de watergangen buiten deze tijd uit te
voeren. Daarbij wordt geadviseerd om te voorkómen dat geïsoleerde waterdelen ontstaan
(werken richting open water) zodat de soorten (en overige waterfauna) de mogelijkheid krijgen
om de werkzaamheden te ontwijken. (Zie ook de werkwijze voor de kleine modderkruiper;
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paragraaf 6.3.4) Daarnaast kunnen de soorten voordat de werkzaamheden van start gaan richting
het open water gedreven worden. De soorten zullen het gebied mijden wanneer het water vóór
de werkzaamheden in beweging wordt gebracht.

6.3.4

Vissen
Het plangebied wordt begrensd en doorkruist door watergangen. Het pad zal op verschillende
plekken in het plangebied het water kruisen en er zullen natuurvriendelijke oevers worden
aangelegd. Daarnaast worden enkele nieuwe watergangen gegraven worden. In de watergangen
(met name die aan de zuidoostzijde) is de kleine modderkruiper aangetroffen. De kleine
modderkruiper is een beschermde soort en staat vermeld op Tabel 2 van de Flora- en faunawet.
Als gevolg van de werkzaamheden kan het leefgebied van de soort verstoord worden en kunnen
exemplaren gedood worden.
Tijdens de werkzaamheden aan de watergangen dient om negatieve effecten te voorkomen
rekening gehouden te worden met deze vissoort. Voor de kleine modderkruiper (Tabel 2-soort)
geldt voor ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling, mits de werkzaamheden worden uitgevoerd op
basis van een door de minister van EZ goedgekeurde Gedragscode. Een goedgekeurde
Gedragscode is bijvoorbeeld de gedragscode van de Unie van Waterschappen.
Zo dienen de werkzaamheden te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- De werkzaamheden die het water (paaiplaatsen) aantasten dienen niet tijdens de
voortplantingsperiode (april - juni) van de kleine modderkruiper plaats te vinden.
- Op plekken waar overwinterd wordt (de diepe delen), moet in principe buiten de
kwetsbare periode van de overwintering worden gewerkt. Beoogd is om in de periode
vanaf december 2015 de werkzaamheden in de polder te starten. Vooral kritisch zijn de
momenten dat de luchttemperatuur onder het vriespunt ligt of als er ijs aanwezig is in de
watergang. Werken in de periode dat de watertemperatuur erg laag is, maar boven nul,
is mogelijk wanneer goed in beeld gebracht is waar de kleine modderkruipers zich op dat
moment in groepen bevinden. Daarbij moeten deze overwinteringsplekken dan worden
ontzien. Een ter plaatse ecoloog kan deze locatie onderzoeken.
- De aanlegmethode moet zodanig gekozen zijn dat de hoeveelheid slachtoffers zo beperkt
mogelijk is (zie ook werkwijze hieronder).
- Indien aan de orde dienen de werkzaamheden richting het open water uitgevoerd te
worden.
- Er moet een ecologisch werkprotocol opgesteld worden waarin alle ten behoeve van de
kleine modderkruiper te nemen maatregelen worden vastgelegd. Dit ecologisch
werkprotocol moet op de locatie aanwezig zijn en onder alle betrokken partijen bekend
te zijn. Werkzaamheden moeten aantoonbaar conform dit protocol worden uitgevoerd.
- Bij bovenstaande werkzaamheden aan het water dient een deskundig ecoloog betrokken
te worden.
In de winter kan dus gewerkt worden als de overwinteringsplaatsen ontzien worden. Om het hele
jaar zonder beperkende factoren te kunnen werken kan er ook gekozen worden voor een bepaalde
werkwijze. Deze wijze is hieronder toegelicht. Ook voor de aan te leggen watergangen en
plasdrasgebieden, dienen eerst deze vergraven te worden voordat deze aangesloten worden op
de bestaande watergangen.
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Mogelijk kan bij de aanleg van de ondiepe
oever door een aanpassing van de
werkvolgorde verstoring van het watermilieu
voorkomen worden. Er wordt daarbij gestart
met het realiseren “in het droge” van het
ondiepe deel. Door een klein dammetje
aangrenzend aan de watergang nog in stand
te houden, wordt voorkomen dat er al direct
tijdens de werkzaamheden water vanuit de
watergang het nieuwe deel in stroomt en dat
het water in de watergang vertroebeld wordt.
Als de graafwerkzaamheden van het ondiepe
deel afgerond zijn, wordt als laatste het
tussenliggende dammetje verwijderd door
het weg te trekken richting het nieuw
gegraven deel. Als op deze wijze gewerkt
wordt kunnen de werkzaamheden het gehele
jaar door plaatsvinden, omdat er geen
verstoring van het watermilieu plaatsvindt.
Figuur 6.1. Werkwijze zodat er zo min mogelijk verstoring in de watergang optreedt (RVO, 2011)

Wanneer volgens bovenstaande maatregelen gewerkt wordt (en /of gewerkt kan worden volgens
een goedgekeurde gedragscode) zijn er geen belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet aan de
orde. Bovendien betreft het één (langgerekte) watergang in een polder met vele voor de kleine
modderkruiper geschikte watergangen. De functionaliteit van het leefgebied (als polder in zijn
geheel) wordt niet aangetast. De gunstige staat van instandhouding blijft tevens gewaarborgd.
Daarnaast leveren de ondiepe delen uiteindelijk meer geschikt habitat voor de kleine
modderkruiper op.
Wordt niet gewerkt conform deze maatregelen (en/of conform een goedgekeurde gedragscode)
dan dient een ontheffingsprocedure doorlopen te worden. Voorgenoemde maatregelen zijn
globaal gezien ook van toepassing op de aangetroffen algemene vissoorten in de watergangen.

6.3.5

Planten
Er zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen in het plangebied. De intensief beheerde
graslanden herbergen geen geschikt habitat of standplaatsfactoren voor zwaar beschermde
soorten. Effecten zijn dan ook uitgesloten.

6.3.6

Overig beschermde soorten
Er zijn geen effecten te verwachten op andere beschermde soorten, zoals libellen, vlinders en
andere ongewervelden in het plangebied, omdat ze niet zijn aangetroffen tijdens de
terreinbezoeken en de aangetroffen biotopen langs het pad niet of nauwelijks geschikt zijn.
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Conclusies
Ten behoeve van het optimaliseren van de recreatieve verbinding langs en op de Ruigekade wordt
door de Gemeente Leiderdorp een fietspad gerealiseerd ten zuiden van de Ruigekade. Het gebied
wordt daarnaast landschappelijk ingepast in de omgeving. De aanwezige natuurwaarden in het
plangebied van het fietspad en in de directe omgeving zijn in relatie tot de uit te voeren
werkzaamheden getoetst aan de Flora- en faunawet, NNN (met onder meer belangrijke
weidevogelgebieden) en de Natuurbeschermingswet 1998. Voor zowel het belangrijke
weidevogelgebied als de Flora- en faunawet geldt dat bij de aanleg en inrichting van het plangebied
vervolgstappen aan de orde zijn.

7.1

Conclusies soortenbescherming
Tabel 2 en 3-soorten en jaarrond beschermde nesten
Kort samengevat geldt dat in het plangebied van het fietspad één beschermde soort, namelijk de
kleine modderkruiper, is aangetroffen die (naast het voorkomen van broedvogels) de
voorgenomen realisatie van het fietspad kan beïnvloeden. Daarnaast is de aanwezigheid van
vleermuizen in de omgeving zeer waarschijnlijk.
Mitigerende maatregelen
In het plangebied is de kleine modderkruiper (Tabel 2-soort) meermaals aangetroffen. Met deze
soort dient rekening gehouden te worden. De werkzaamheden aan de watergangen zijn tijdens de
winterperiode (de start van de werkzaamheden staan gepland in december 2015) slechts mogelijk
wanneer de kleine modderkruiperpopulatie gespaard wordt door het mijden van diepere delen
en/of wanneer de natuurvriendelijke oevers in ‘het droge’ worden aangelegd. Aantasting van de
watergang in de voortplantingsperiode (april-augustus) dient voorkomen te worden.
Daarnaast dient in verband met de aanwezigheid van zwaar beschermde vleermuissoorten in het
plangebied en directe omgeving, lichtuitstraling na zonsondergang te worden voorkomen (tijdens
de werkzaamheden).
Algemene broedvogels
Bij de realisatie van het pad dient rekening gehouden te worden met het voorkomen van
broedvogels. Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de
Flora- en faunawet. Het plangebied en de graslanden in de directe omgeving vervullen een
belangrijke functie voor (broed)vogels en deze zijn hier dan ook in grote getale aanwezig.
Preventieve maatregelen
Met broedvogels kan in het algemeen relatief eenvoudig rekening worden gehouden door de
werkzaamheden niet uit te voeren in de broedtijd (globaal halverwege maart tot en met juli en/of
wanneer concrete broedgevallen aanwezig zijn) of te voorkómen dat de vogelsoorten tot broeden
komen in het plangebied/beïnvloedingszone. Op deze wijze worden de broedvogels niet verstoord
en zijn geen belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet aan de orde.
Mitigerende maatregelen
Wanneer de werkzaamheden starten in de winterperiode dient er continue verstoring plaats te
vinden om te voorkomen dat vogels tot broeden komen in het plangebied (en eventueel door de
werkzaamheden tijdens het broedseizoen verstoord worden). Met name indien de
werkzaamheden gefaseerd in ruimte en tijd in het plangebied plaatsvinden dient hier alert op
geacteerd te worden.
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In tabel 7.1 is een overzicht weergegeven van de aanwezigheid van zwaarder beschermde soorten,
de te nemen maatregelen en de noodzaak tot ontheffing.
Tabel 7.1: Overzicht van aanwezigheid zwaarder beschermde soorten, de te nemen maatregelen en of er
noodzaak is tot een ontheffingsaanvraag.

Soortgroep/ soort
Kleine
modderkruiper

Broedvogels
algemeen

Ingreep
verstorend

Nader
onderzoek

Ontheffing
noodzakelijk?

Mogelijk

Nee

Mogelijk*

Mogelijk

Nee

Nee

Bijzonderheden/
opmerkingen
Maatregelen
nemen voor de
soort
Voorkomen dat
broedvogels tot
broeden komen
en verstoord
raken

* indien niet gewerkt wordt conform soortspecifieke en zorgplicht maatregelen.

Vervolgstappen
De beschreven maatregelen om effecten op beschermde soorten te voorkomen of te mitigeren,
dienen bij de verdere uitwerking van de planvorming zoals contracterings- en aanbestedingsfase
en begeleiding van de realisatie, te worden opgenomen als ecologische randvoorwaarden. Tijdens
de realisatie fase zullen de maatregelen deel moeten uitmaken van een ecologisch werkprotocol.

7.1.1

Kansen voor de natuur
Nagenoeg alle vleermuissoorten zijn gevoelig voor lichtverstoring. Om het terrein geschikt te
houden dan wel te maken voor vleermuizen, wordt aangeraden om het aanbrengen van verlichting
(en uitstraling hiervan) zoveel mogelijk te beperken (ook tijdens de aanlegfase). Lage armaturen
met wit licht die naar beneden uitstralen vormen geen belemmering voor vleermuizen en zouden
gebruikt kunnen worden. Daarnaast bestaat vleermuis/natuurvriendelijke verlichting.

7.2

Conclusies gebiedenbescherming
Effecten Ecologische Hoofdstructuur en Belangrijk weidevogelgebied
Het plangebied kruist op een bepaald punt een Ecologische verbindingszone. Daarnaast valt het
plangebied grotendeels in een belangrijk weidevogelgebied.
In het kader van het NNN (waaronder de EVZ valt) worden geen belemmeringen voorzien. Dit komt
met name doordat de inrichting van het gehele plangebied aansluit bij het streefbeeld van de EVZ
en het fietspad geen barrière zal vormen.
Omtrent het belangrijke weidevogelgebied is als gevolg van de realisatie van het fietspad, naast
ruimtebeslag, met name door verstoring van gebruikers sprake van negatieve effecten op de
wezenlijke kenmerken en waarden van het plangebied als huidig broedgebied voor weidevogels.
Ondanks de gunstige biotopen die ingericht worden in het plangebied, zullen de soorten hier door
de aanwezigheid van fietsers niet snel tot broeden komen. Als gevolg van deze nadelige gevolgen
is een vorm van compensatie noodzakelijk. De gemeente kan de ligging van het fietspad en de
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bijkomende consequenties in het belangrijke weidevogelgebied bespreekbaar maken bij de
Provincie Zuid-Holland zodat gezamenlijk naar een oplossing gezocht kan worden.
Effecten Natura 2000
Uit de bureaustudie blijkt dat binnen drie kilometer afstand van het plangebied geen Natura 2000gebied ligt. Vanwege de afstand worden geen effecten op het Natura 2000-gebied ('De Wilck')
verwacht. Zoals aangegeven hiervoor, heeft de ruimtelijke ontwikkeling beperkte invloed,
eventueel op de directe omgeving van het plangebied. Op basis van de afstand en de beperkte
invloed zijn er geen negatieve effecten op het Natura 2000-gebied. Een nader onderzoek
(Voortoets) vanuit de Natuurbeschermingswet 1998 is niet aan de orde.

7.3

Tot slot
De voorliggende Natuurtoets is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden,
literatuuronderzoek en verkennend terreinbezoek. Een dergelijk onderzoek kan niet geheel
uitsluiten, dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, (zwaarder) beschermde soorten
worden aangetroffen. Gezien het gebruik en de kennis van aanwezige natuurwaarden in het
plangebied worden de risico's op verstoring van beschermde soorten als minimaal ingeschat.
Eventueel aangetroffen soorten dienen verplaatst te worden naar geschikt leefgebied in de
omgeving.
Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze rapportage, ecologische begeleiding en/of
nader onderzoek kunt u contact opnemen met ons bureau.
Oosterhout, augustus 2015
Antea Group
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Bijlage I Wettelijk kader
Flora- en faunawet
Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en fauna. Vanuit
deze wet is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn van de mogelijk
voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied. Het uitgangspunt van de wet
is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde soorten, tenzij dit uitdrukkelijk is
toegestaan (het ‘nee, tenzij’ – principe). Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen,
waarbij beschermde soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden
mogelijk.
Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht van de
verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling
of ontheffing hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen in het onderzoeksgebied.
Hiertoe worden verschillende beschermingsregimes onderscheiden:
Soorten van tabel 1 – algemene soorten – lichtste beschermingsregime;
Soorten van tabel 2 – overige soorten – middelste beschermingsregime;
Soorten van tabel 3 – genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 van de AMvB
– zwaarste beschermingsregime.
Algemene vrijstelling
Voor tabel 1-soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de
verbodsbepalingen in de wet (art. 8 t/m 12) en is derhalve geen ontheffing nodig.
Vrijstelling onder gedragscode
Voor tabel 2-soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen in de wet (art. 8 t/m 12) als
wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. De goedgekeurde gedragscodes staan
vermeld op de website van het Ministerie van EZ (https://mijn.rvo.nl/flora-en-faunawetontheffing-en-vrijstellinghttp://www.rvo.nl/). Voor de meeste activiteiten zijn er inmiddels
gedragscodes goedgekeurd. De kans is groot dat de voorgenomen activiteit kan worden uitgevoerd
onder één van de vele goedgekeurde gedragscodes.
Ontheffing Tabel 2 en 3 - soorten
Als er niet kan worden gewerkt onder een geldige gedragscode, is voor tabel 2-soorten alsnog een
ontheffing nodig om toestemming te hebben voor het overtreden van de verbodsbepalingen in de
wet. Ook voor tabel 3-soorten geldt een ontheffingsplicht.
Ingrepen waarbij de verbodsbepalingen worden overtreden moeten ter goedkeuring worden
voorgelegd aan RVO.nl door middel van een ontheffingsaanvraag, vergezeld van een overzicht van
mitigerende of compenserende maatregelen om effecten tegen te gaan. Als de mitigerende of
compenserende maatregelen (tijdelijke) effecten niet kunnen voorkomen en de gunstige staat van
instandhouding niet in het geding komt, dan wordt een ontheffing verleend.
Habitatrichtlijn Bijlage IV-soorten
Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er volgens de
Europese Habitatrichtlijn geen ontheffing meer verleend mag worden voor het vernietigen van
vaste verblijfplaatsen van bijlage IV-soorten met als wettelijk belang ruimtelijke ingrepen. Een
ontheffing voor ruimtelijke ingrepen is alleen mogelijk onder de volgende wettelijk belangen:
Bescherming van flora en fauna;
Volksgezondheid of openbare veiligheid;
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Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of
economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

Voor de meeste ruimtelijke projecten betekend dit dat een ontheffing voor Habitatrichtlijn Bijlage
IV-soorten alleen kan worden aangevraagd onder dwingende redenen van groot openbaar belang.
Dit belang moet worden onderbouwd om het groot openbaar belang aan te tonen. Een groot
openbaar belang is een belang op regionale of nationale schaal. Vaak is de verwijzing naar een
regionale structuurvisie voldoende.
Vogels
Vogels zijn niet opgenomen in Tabel 1 tot en met 3. Alle vogels zijn in het broedseizoen gelijk
beschermd. De bescherming van vogels is hoofdzakelijk gericht op de bescherming van de nesten.
Daarbij wordt wel een onderscheid gemaakt in nesten die jaarrond zijn beschermd (Categorie 1 tot
en met 4-vogelsoorten, zie onderstaande tabel), nesten die alleen jaarrond zijn beschermd als
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen (Categorie 5vogelsoorten) en nesten die niet jaarrond zijn beschermd (overige vogelsoorten).
Soort

Categorie

Toelichting

Steenuil

1

Nesten die ook buiten het broedseizoen in
gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.

Gierzwaluw, Roek

2

Nesten van koloniebroeders

Grote gele kwikstaart, Huismus,
Oehoe, Ooievaar, Kerkuil,
Slechtvalk

3

De fysieke voorwaarden voor de vaste
nestplaats zijn afhankelijk van bebouwing,
vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar

Boomvalk; Buizerd; Havik,
Ransuil Sperwer, Wespendief en
Zwarte wouw

4

Vogels die jaar in jaar uit in hetzelfde nest
broeden en die zelf niet of nauwelijks in staat
zijn een nest te bouwen

Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er volgens de
Europese Vogelrichtlijn geen ontheffing meer verleend mag worden voor het vernietigen van vaste
verblijfplaatsen van vogels met als wettelijk belang ruimtelijke ingrepen of dwingende redenen van
groot openbaar belang. Om ruimtelijke ontwikkelingen toch uit te kunnen voeren, moeten
mitigerende maatregelen worden genomen om effecten vooraf te voorkomen. Om zeker te zijn
van de juiste maatregelen is het aan te bevelen om de maatregelen voor te leggen aan het
Ministerie van EZ door het indienen van een ontheffingsaanvraag. Hoewel een ontheffing voor
vogels in de meeste gevallen niet kan worden afgegeven, geeft de Minister in haar besluit aan of
de maatregelen voldoende zijn (positieve afwijzing).
Zorgplicht
In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat planten en
dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. Dit betekent dat handelingen
(of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig zijn
voor planten en/of dieren niet mogen worden uitgevoerd. Wanneer dergelijke handelingen toch
uitgevoerd moeten worden, moeten maatregelen, voor zover dit in redelijkheid kan, worden
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genomen om de nadelige gevolgen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er dient
bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat dieren kunnen ontsnappen en het kan nodig zijn om
soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten en amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt voor
elke soort en elk individu in Nederland.
Procedure ontheffingsaanvraag
Voor soorten van tabel 1 geldt een vrijstelling. U hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet
aan te vragen, maar u moet wel de zorgplicht nakomen.
Voor soorten van tabel 2 geldt dat als u kunt werken volgens een goedgekeurde gedragscode er
een vrijstelling geldt. U hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet aan te vragen, maar u
moet uw activiteiten aantoonbaar uitvoeren zoals in de gedragscode staat. Tevens blijft de
zorgplicht gelden.
Indien u niet kunt werken volgens een gedragscode, maar u kunt maatregelen nemen om de
functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen
(zogenoemde mitigerende maatregelen), dan hoeft u ook geen ontheffing van de Flora- en
faunawet aan te vragen. Wilt u zeker weten of uw mitigerende maatregelen voldoende zijn, en er
inderdaad geen ontheffing nodig is? Vraag dan een ontheffing aan om uw maatregelen goed te
keuren.
Indien beschermde soorten van tabel 3 zijn aangetroffen in het plangebied, dan is mogelijk een
ontheffingsaanvraag noodzakelijk. Net als voor tabel 2-soorten geldt dat als u maatregelen kunt
nemen om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te
garanderen (zogenoemde mitigerende maatregelen), u geen ontheffing van de Flora- en faunawet
hoeft aan te vragen. U kunt uw mitigatieplan voorleggen bij RVO.nl voor goedkeuring.
Voor soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn (die ook onder de tabel 3-soorten van de Floraen faunawet vallen) is het niet langer mogelijk ontheffing aan te vragen op grond van ruimtelijke
ontwikkelingen. Dat zelfde geldt voor vogelsoorten. Zie Flora- en faunawet voor een beschrijving
van de te volgen procedure voor deze soorten.
Indien u geen mitigerende maatregelen kunt nemen, dan dient een ontheffing te worden
aangevraagd bij RVO.nl van het ministerie van Economische Zaken. Voor de ontheffingsaanvraag
is het noodzakelijk te weten welke soorten aanwezig zijn, zodat gerichte mitigerende maatregelen
kunnen worden getroffen. RVO.nl zal, indien het akkoord is met het aangeleverde stappenplan
waarin de aanpak voor mitigatie beschreven wordt, een zogenoemde ‘verklaring van geen
bedenkingen’ (vvgb) afgeven. Daarmee zegt zij in feite dat een ontheffing niet noodzakelijk is
wanneer men zich bij de uitvoering houdt aan het opgestelde stappenplan.
Wabo
Vanaf 1 oktober 2010 is voor ruimtelijke ontwikkelingen de Wabo (Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht) in werking getreden. Dit houdt in dat de benodigde vergunningen en
ontheffingen, dus ook die ten aanzien van de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet, in
de meeste gevallen via een omgevingsvergunning gaan lopen. De aanvraag voor de
omgevingsvergunning wordt ingediend bij de betreffende gemeente en vervolgens door de
gemeente ter beoordeling voorgelegd aan het Ministerie van Economische Zaken (voormalig
Ministerie van EL&I). Het Ministerie van EZ geeft bij goedkeuring een vvgb (verklaring van geen
bedenkingen) af. Deze vvgb vervangt de huidige ontheffing Flora- en faunawet.
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Natuurnetwerk Nederland (NNN)
De nieuwe naam voor de ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk Nederland (NNN).
De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het toenmalige
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In 2014 werd deze term vervangen
door NNN door staatssecretaris Dijksma van het ministerie van EZ.
De Nederlandse natuur staat steeds meer onder druk, bijvoorbeeld door huizenbouw, aanleg van
wegen en industrie. Toch leeft bij veel Nederlanders de wens om natuurgebieden in de buurt te
hebben. Natuur geeft rust en biedt ruimte voor recreatie.
De overheid heeft daarom extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te beschermen en
verder te ontwikkelen. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar
worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en
dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de
verbindingen ertussen vormt het natuurnetwerk Nederland (NNN).
In het NNN liggen de twintig Nationale Parken die Nederland kent. Ze hebben gezamenlijk een
oppervlakte van 123.000 ha. Ongeveer 45%van alle hectares NNN op het land is ook Natura 2000gebied.
Netwerk van gebieden
Het NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk
helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuur-gebieden
hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur.
Het NNN bestaat uit:
bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en zogenaamde
robuuste verbindingen;
landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebieden);
grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).
Het NNN is een plan in uitvoering en moet in 2018 klaar zijn.

Pagina 34 van 42

Natuurtoets

Bijlage I Wettelijk kader

projectnummer 266132
19 augustus 2015, revisie 1.0

Natuurbeschermingswet 1998
Nederland kreeg in 1967 voor het eerst een Natuurbeschermingswet. Deze wet maakte het
mogelijk om natuurgebieden en soorten te beschermen. Op den duur voldeed de wet niet meer
aan de eisen die internationale verdragen en Europese verordeningen stellen aan
natuurbescherming. Daarom is in 1998 een nieuwe Natuurbeschermingswet gemaakt die alleen
gericht is op gebiedsbescherming. De Natuurbeschermingswet 1998 is op 1 oktober 2005
gewijzigd. Sindsdien zijn de bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de
Natuurbeschermingswet verwerkt.
Beschermde gebieden
De volgende gebieden worden aangewezen en beschermd
Natuurbeschermingswet:
Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden);
Beschermde natuurmonumenten;
Wetlands.

op

grond

van

de

Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur, geldt een
vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten
die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen de provincies de
vergunningen, maar soms doet het Ministerie van Economische Zaken dit.
Bestaand gebruik
Op 1 februari 2009 is de wet gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op het zogenoemde 'bestaand
gebruik'. Hieronder vallen activiteiten in en om beschermde Natura 2000-gebieden die al
plaatshadden voordat een gebied als beschermd gebied is aangewezen. De wijziging is met name
van belang voor provincies (als bevoegd gezag) en voor burgers en bedrijven met bestaand gebruik.
De wijzigingen zijn gericht op:
verbetering van de werking van de wet in de praktijk;
verbetering van de aansluiting van de wet bij de Habitatrichtlijn.
Beschermde Natuurmonumenten
Met de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 is in 2005 het verschil tussen Beschermde
Monumenten en Staatsnatuurmonumenten vervallen: beide zijn nu Beschermde
Natuurmonumenten.
Beschermde Natuurmonumenten die overlappen met Natura 2000-gebieden worden opgeheven
en niet langer beschermd als beschermd natuurmonument. De natuurwaarden, waarvoor het
natuurmonument was aangewezen, worden wel in de Natura 2000-aanwijzing opgenomen.
Het volgende schema toont de vergunningprocedure in het kader van de Natuurbeschermingswet.
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