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1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
De opdrachtgever is voornemens om 28 appartementen te realiseren voor wie luxe, kwaliteit en 
verzorging een eerste levensbehoefte is. Het sociale aspect bij ‘Hofjes’ zal de uiteindelijke 
samenstelling van deze kleinschalige woongemeenschap mede bepalen. 
 
Toetsing Natura 2000 status: 
De percelen liggen aan de ’s-Gravenweg 208-212 te Rotterdam. Er wordt nagegaan of er 
vergunningplicht geldt op grond van de gebiedenbescherming (hoofdstuk 2 van de Wnb). 
De dichtstbij gelegen Natura 2000 gebieden zijn Boezems van Kinderdijk op ca. 8,5 km en Oude Maas 
op ca. 9,7 km. Het plangebied ligt dus niet nabij- of binnen de invloedsfeer van een Natura 2000 
gebied. Verdere toetsing ten aanzien van de Natura 2000 regelgeving is derhalve niet noodzakelijk.  
 
 
Toetsing NNN (Nederlands Natuur Netwerk – voorheen Ecologische Hoofdstructuur) : 
Conform de vermeldingen op de kaart Natuurnetwerk Nederland (Provincie Zuid-Holland)  
Zijn in het plangebied geen meldingen voor : NNN, Habitatrichtlijn, Wet Natuurbescherming 2017 en 
ook hiervoor is derhalve nadere toetsing niet noodzakelijk, 
 
Wel is getoetst op het mogelijk in geding zijn van soortbescherming (hoofdstuk 3 van de Wnb) en het 
eventuele ontstaan van overtredingen van de Wnb, bijvoorbeeld verstoring, verjaging, doding. 
 
Om deze zaken te toetsen is door opdrachtgever gevraagd om een quickscan uit te voeren om 
bovenstaande effecten in beeld te brengen dan wel uit te sluiten. 
 

 
1.2 Werkwijze 
Deze quickscan ecologie is uitgevoerd door middel van een tweetal veldbezoeken en literatuurstudie. 
De veldbezoeken hebben plaatsgevonden op 12 oktober  en 21 november 2018. Het eerste veldbezoek 
is uitgevoerd in de vorm van een habitatgeschiktheidsbeoordeling. Een habitat geschiktheids-
beoordeling is een veldonderzoek waarbij op grond van fysieke, landschappelijke en vegetatie 
kenmerken van het terrein een indicatie verkregen wordt van het voorkomen (ook mogelijk) van 
beschermde soorten planten en dieren. Het tweede veldbezoek is uitgevoerd om goed in kaart te 
brengen welk opschot en houtig opschot verwijderd dient te worden en welke bomen verwijderd 
moeten worden, waarbij ook gekeken is naar de mogelijkheid om te verwijderen bomen en opschot te 
herplaatsen. 
Het bureauonderzoek is uitgevoerd door dhr. H. Roos, flora- en entomologie deskundige en dhr. L. van 
Kersbergen, ecologisch deskundige, het eerste veld bezoek is uitgevoerd door dhr. L. van Kersbergen, 
het tweede veldbezoek door de heren Roos en van Kersbergen. 
 
De quickscan is een verkennende toets om na te gaan of door uitvoering van de voorgenomen plannen 
mogelijk overtreding van de Wet natuurbescherming optreedt. Het doel van de quickscan is 
geformuleerd in enkele onderzoeksvragen:   
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Onderzoeksvragen t.a.v. soortenbescherming:  

S1. Welke Wnb-beschermde soorten maken (mogelijk) gebruik van de planlocatie?  
S2. Wat zijn de effecten van de voorgenomen werkzaamheden op deze beschermde soorten?  
S3. Is aanvullend ecologisch onderzoek naar één of meerdere soorten noodzakelijk?  
S4. Welke voorzorgsmaatregelen dienen te worden uitgevoerd om negatieve effecten op      
      beschermde soorten te voorkomen of te beperken?  
S5. Is het noodzakelijk om voor de voorgenomen werkzaamheden een ontheffing van de Wet 
      natuurbescherming aan te vragen?   

 
Onderzoeksvragen t.a.v. gebiedenbescherming:  

G1. Ligt het plangebied in of nabij een Natura 2000-gebied of binnen het NNN?  
G2. Kunnen negatieve effecten op beschermde gebieden bij voorbaat worden uitgesloten?  
G3. Is een toetsing aan de gebiedenbescherming noodzakelijk? 

 
 
 
In sommige gevallen kan de aanwezigheid van beschermde soorten op basis van een quickscan niet 
worden uitgesloten. Dit aangezien sommige beschermde soorten met twee veldbezoeken in een 
relatief korte tijdsspanne lastig zijn waar te nemen of enkel in een bepaalde periode van het jaar 
waarneembaar zijn. Als met de quickscan de aanwezigheid van deze soorten niet valt uit te sluiten, kan 
een aanvullend ecologisch onderzoek noodzakelijk zijn. 
 
 
1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is toegelicht aan welke wettelijk kaders getoetst wordt. Hoofdstuk 3 gaat in op de 
ligging, de huidige en toekomstige situatie in het plangebied. In hoofdstuk 4 vindt de toetsing van de 
effecten van de voorgenomen ingreep aan de Natuurbeschermingswet plaats.  
Hoofdstuk 5 gaat in op het toekomstig gebruik. 
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2. Wet- en regelgeving 
 

 

2.1  Soortenbescherming Algemeen 
Soortenbescherming Algemeen Via de Wet natuurbescherming (Wnb) is de bescherming van diverse 
planten en dieren in Nederland vastgelegd. Naast de algemeen geldende zorgplicht voor alle in het wild 
levende planten en dieren (artikel 1.11 van de Wnb), geldt voor een aantal soorten een aanvullend 
beschermingsregime.  
Deze aanvullend beschermde soorten zijn onderverdeeld in drie groepen, namelijk: 

-  vogels (artikel 3.1, alle soorten uit de Europese Vogelrichtlijn);  
-  overige strikt beschermde soorten, waaronder soorten uit de Europese Habitatrichtlijn  

(artikel 3.5, dit betreffen o.a. vleermuizen);  
- nationaal beschermde soorten, waaronder soorten uit de Rode Lijst (artikel 3.10).    

 
Het is volgens de Wet natuurbescherming niet toegestaan om (het leefgebied van) beschermde soorten 
aan te tasten. Dit is vastgelegd middels verbodsbepalingen: activiteiten die schadelijk zijn voor beschermde 
dier- en plantsoorten zijn verboden1 . 
 
 

Vogels  
Middels artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming worden alle van nature in Nederland in het wild 
levende vogels beschermd. Onder de Wet natuurbescherming worden binnen de groep broedvogels drie 
categorieën onderscheiden. Het gaat om de volgende categorieën:   

- vogels met jaarrond beschermde nesten (categorie 1 t/m 4);  
De nesten van vogelsoorten binnen categorie 1 t/m 4 zijn jaarrond beschermd. Dit geldt ook 
voor de directe omgeving die nodig is om de jongen succesvol groot te brengen (rust- en 
foerageergebied).   

- vogels met niet-jaarrond beschermde nesten, waarbij inventarisatie gewenst is (categorie 5); 
Vogels met niet-jaarrond beschermde nesten betreffen broedvogels die in principe niet jaarrond 
beschermd zijn, maar waarvan het ministerie van EZ wel een inventarisatie verlangt en 
waarvan de soorten jaarrond beschermd zijn als de ecologische omstandigheden dit 
rechtvaardigen.    

- vogels met tijdens het broedseizoen beschermde nesten.   
 
 
 

 
Voorzorgsmaatregelen. 
 Een overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming is veelal te voorkomen door 
(voorafgaand aan de werkzaamheden) voorzorgsmaatregelen te treffen. Deze voorzorgsmaatregelen zijn 
gericht op het behoud van de functionaliteit van de groeiplaats van flora en de voortplanting- en/of vaste 
rust- en verblijfplaats van fauna. Daarnaast voorkomen de voorzorgsmaatregelen de negatieve gevolgen 
van een activiteit op individuen (o.a. doding en verwonding).   

 
 

                                                      
1 In artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wet natuurbescherming wordt meerdere malen gesproken over het verbod tot opzettelijke 
handelingen (o.a. opzettelijke doding, verstoring en vernieling). Binnen de Wet natuurbescherming omvat de term ‘opzettelijk’ 
tevens voorwaardelijk opzet, waardoor (evenals onder de voormalige Flora- en faunawet) een groot aantal handelingen onder de 
verbodsbepalingen vallen. In verband met de leesbaarheid wordt de term ‘opzettelijk’ in voorliggende rapportage niet meer 
aangehaald. Uiteraard wordt dit (in de situaties waarvoor dit van toepassing is) wel bedoeld. 
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Ontheffingsplicht. 
Een ontheffingsplicht (artikel 3.3, 3.8 en 3.10 uit de Wnb) is van toepassing als een overtreding van de 
verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming niet kan worden voorkomen door het nemen van 
voorzorgsmaatregelen.    
 
Het is mogelijk om met een goed onderbouwd projectplan een ontheffing aan te vragen bij de 
desbetreffende provincie (in deze de provincie Noord-Holland). De provincie toetst de aanvraag vervolgens 
aan drie criteria: 

- Dient het planvoornemen in één van de in de wet genoemde belangen (bijv.in het belang van 
de instandhouding van natuurlijke habitats)?  

- Is er een ‘andere bevredigende oplossing’ mogelijk?  
- Doet de ontheffing afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort? 

 
 

2.2 Gebiedenbescherming. 
 
Via de Wet natuurbescherming is tevens de bescherming van gebieden vastgelegd (voormalige 
Natuurbeschermingswet 1998). De gebiedenbescherming houdt samengevat in dat een ingreep in of nabij 
Natura 2000-gebieden geen dusdanig negatieve effecten op de kwalificerende habitats en/of soorten mag 
hebben, dat deze zich op de lange termijn niet kunnen handhaven. Voor projecten die een (significant) 
negatief effect kunnen hebben op de instandhoudingsdoelen van het betreffende Natura 2000-gebied, is 
een vergunningaanvraag noodzakelijk.   
 
Naast de bescherming van Natura 2000-gebieden via de Wet natuurbescherming kunnen gebieden via de 
ruimtelijke kaders beschermd worden middels het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen was dit de 
EHS).   
 
Voor extra informatie zie ook bijlage -2- AMvB. 
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3. Beschrijving projectgebied en ingreep 
 

3.1 Gebiedsbeschrijving    
 

3.1.1 Ligging kadastraal.    
Het werkgebied is gelegen nabij ’s-Gravenweg 208 te Rotterdam. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In rood is het projectgebied aangegeven. Het betreft een gebied van één kadastraal perceel (blauwe opvulling) en gedeelte van het 
aanliggende kadastrale perceel (KLG00-D-10232) (zonder opvulling). 

 
        

3.1.2 Voorgenomen ruimtelijke ingreep    
Het project betreft het bouwen en vestigen van een kleinschalig woonzorg complex met 28 
appartementen voor wonen met zorg. Hiertoe dient het terrein geschoond te worden van houtig 
opschot en dienen enkele in minder goede staat verkerende bomen (deels cultivars en deels 
endemische soorten) te worden verwijderd. 
Onderdeel van de realisatie van het complex wordt de aanleg van een gemeenschappelijke tuin 
binnen het hofje en een belevingspark (natuur) voor het achterliggende perceel.(zie kaartje 
boven). 
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3.1.3  Ligging ten aanzien van gebiedsbescherming. 
 
Natuurgebieden: 
 
Het plan gebied ligt zoals in de inleiding is aangegeven niet binnen de beschermingszone van 
Natura 2000 gebieden, Natuurmonumenten of Wetlands. 
 
Topografische beperkingen: 
 
Op de Basiskaart Grootschalige Topografie van de PDOK viewer is het projectgebied aangeduid als 
“Erf” en heeft als zodanig geen bijzondere beschermde status voor natuurbeheer, natuurwaarde 
en bijzondere topografische voorwaarden. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grootschalige basiskaart -vlakgericht. Bronhouder: Rotterdam (G0599). 
De ingetekende bebouwingen zijn reeds verwijderd. 
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Toetsing aan landelijke PDOK gegevens: 
 
Ook op de PDOK kaart waarop weergegeven wordt waar er sprake is van bijzonder natuurbeheer, 
worden geen belemmerende registraties aangetroffen, en heeft het plangebied geen bijzondere natuur-
landschappelijke beschermingswaarden. 
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4. Toetsing aan de Natuurbeschermingswet.   
 
 

Beschrijving: 
Het plangebied is momenteel niet in gebruik voor bewoning. Er hebben in het verleden wel 
bebouwingen op het terrein gestaan maar die zijn verwijderd, waarschijnlijk door onbewoonbaarheid 
wegens ouderdom en slechte staat. 
Er zijn geen directe vestigingsmogelijkheden voor bijzondere flora, wel is het plangebied op dit 
moment sterk begroeit door opgaand hout en bossages, en staan er naast enkele endemische bomen 
(enkele Platanen, Iepen, Wilgen, Vlieren) een aantal aangeplante en in vrij slechte staat verkerende 
cultivars (Den, Spar, Lariks) en enkele struiken die lang geleden aangeplant zijn en die nu verwilderen 
(Rhodondendron, Vlier). 
 
In de oevers van de bestaande aanwezige watergang komt wat kruidige vegetatie voor, maar deze is 
voornamelijk overwoekerd door opschot langs de oever van de watergang. 

 
4.1 Aanwezigheid beschermde soorten  
(Het visueel waarnemen van soorten flora en fauna is mede afhankelijk van het tijdstip op de dag en 
van het jaargetijde dat een scan wordt genomen.) 
 

4.1.1 Beschermde Planten    
- Ter plaatse waargenomen: niet ten tijde van de scan 
- Vermoede soorten (op basis van habitat): geen 
 
4.1.2 Beschermde Vogels    
- Ter plaatse waargenomen: niet ten tijde van de scan 
- Vermoede soorten (op basis van habitat): geen 
 
4.1.3 Beschermde Zoogdieren    
- Ter plaatse waargenomen: niet ten tijde van de scan 
- Vermoede soorten (op basis van habitat): tabel 1 soorten 
 
4.1.4 Beschermde Amfibieën    
- Ter plaatse waargenomen: niet ten tijde van de scan 
- Vermoede soorten (op basis van habitat): geen 

 
4.1.5 Beschermde Reptielen    
- Ter plaatse waargenomen: niet ten tijde van de scan 
- Vermoede soorten (op basis van habitat): geen 

 
4.1.6 Beschermde Vissen    
- Ter plaatse waargenomen: geen 
- Vermoede soorten (op basis van habitat): blankvoorn, baars, ruisvoorn, snoek. 

 
4.1.7 Beschermde Ongewervelden en insecten 
- Ter plaatse waargenomen: niet ten tijde van de scan 
- Vermoede soorten (op basis van habitat): geen in relatie tot project 
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4.1.8 Beschermde Vleermuizen 
- Ter plaatse waargenomen: niet ten tijde van de scan 
- Vermoede soorten (op basis van habitat en waarnemingen): gewone dwergvleermuis, laatvlieger. 
                    
-Bij het onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen is alleen gekeken naar VRVP’s  

(vaste rust en verblijfplaatsen). Rond de gebouwen en langs de randen van het omliggende 
gebied is de aanwezigheid van vleermuizen niet aannemelijk. De planlocatie biedt voor 
vleermuizen weinig tot geen foerageer mogelijkheden. Wel is aannemelijk – hetgeen ook blijkt uit 
de tijdens de bureaustudie gevonden resultaten uit onder meer de databank van NDFF en uit 
waarnemingen gedaan en gemeld via de website ‘waarneming.nl’ – dat voorkomende 
vleermuissoorten overvliegend (doortrekkend) naar foerageergebieden die in de nabijheid van 
het plangebied liggen (gebieden boven water en meer afwisselend open en bosachtige gebieden) 
kunnen voorkomen. 
Er wordt bij de uitvoering van het project niet gewerkt met kunstlicht na zonsondergang en voor 
zonsopgang. Derhalve is verstoring niet aan de orde.  
 
4.1.9 Niet vrijgestelde mogelijk voorkomende soorten. 
-Uit waarnemingen in de directe omgeving van het plangebied zijn geen meldingen van 
beschermde soorten fauna bekend. Tijdens het veldbezoek in het plangebied zelf zijn ook geen 
beschermde soorten flora en fauna aangetroffen. Wel zijn in de omgeving van het plangebied op 
enige afstand (> 500m) locaties bekend waar beschermde vaatplanten groeien. De voorgenomen 
ontwikkeling van het project zal hierop geen invloed hebben. 

 
      

4.2 Mogelijke effecten op beschermde soorten    
Bij uitvoering van de werkzaamheden zijn geen effecten op beschermde soorten te verwachten. Wel 
dienen bij de uitvoering enkele mitigerende maatregelen te worden uitgevoerd. (Zie bijlage -3-). 
 
4.3 Voorkomen en beperken van schade    
In bijlage -3- zijn een aantal aanvullende maatregelen en uitvoeringsvoorschriften opgenomen 
waarmee de negatieve gevolgen voor in het wild voorkomende beschermde soorten planten en dieren 
kunnen worden voorkomen.  De uitvoering dient plaats te vinden, rekening houdend met de 
voorgestelde werkwijze en mitigerende maatregelen. Bij controle door het bevoegd gezag dient het 
protocol op locatie getoond te kunnen worden samen met deze quickscan. De uitvoerende partij dient 
dit daarom in bezit te hebben en op de hoogte te zijn van de inhoud. 
 
4.4 Noodzaak tot aanvragen van vrijstelling en/of ontheffing    
Door de uitvoering te laten plaatsvinden volgens de zorgplicht en de genoemde voorschriften en 
adviezen van bijlage -3- kunnen negatieve gevolgen voor beschermde soorten uitgesloten worden. De 
Natuurbeschermingswet biedt mogelijkheden om uitzonderingen te maken op de verbodsbepalingen, 
in de vorm van vrijstellingen en ontheffingen.  
Daar er geen effecten te verwachten zijn op beschermde soorten bestaat er geen noodzaak tot het 
aanvragen van een ontheffing (art. 75) voor het overtreden van de Natuurbeschermingswet.  
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4.5  Noodzaak tot het aanvragen van vergunning voor het verwijderen van begroeiing. 
  
Om uitvoering van het project mogelijk te maken dienen een aantal voorbereidende werkzaamheden 
uitgevoerd te worden, waarbij ook de noodzaak aanwezig is om enkele bomen te verwijderen. 
 
4.5.1. Het kappen van een tweetal Platanen. (Platanus acerfolia). 
Bij de toegang tot het terrein staan een tweetal grote Platanen met een stamdiameter van > 85cm. 
De organisatoren van het project hebben naar de mogelijkheid gekeken om voor aanvang van de bouw 
deze Platanen te verplaatsen. Een deskundige is ter plaatste geweest om de haalbaarheid hiervan in te 
schatten. Deze ingreep lijkt echter niet haalbaar. De Platanen groeien in dit gebied dat normaal een 
hoge grondwaterstand kent. De wortelvorming van de Platanen is mede hierdoor erg horizontaal 
geweest. De Platanen staan daarom vrij los in de grond, en de omvang van de kluit is mede door het 
ontbreken van langere penworteling erg breed. Omdat de Platanen voorts erg dicht bij elkaar staan is 
in de bladschaduw van beide bomen de ontwikkeling van takken en blad erg achtergebleven. 
 
Op den duur zouden hierdoor de bomen een gevaar kunnen vormen door omwaaien. Verplaatsen lijkt 
gezien de grote en ondiepe wortelkluit niet haalbaar. Voorstel is om deze beide bomen te kappen en in 
de aan te leggen tuinen als mitigerende maatregel nieuwe aanplant van enkele meerjarige bomen te 
voorzien. Overigens is het voornemen van de project organisatoren om na het kappen van de Platanen 
het hout te hergebruiken en er natuurlijk meubilair van te laten vervaardigen voor de inrichting van de 
tuinen. Middels een omgevingsvergunning dient er vergunning te worden gevraagd voor het kappen. 
 

 
 
Bijschrift: Linker afbeelding: de twee te kappen Platanen, waarbij de huidige scheefstand zichtbaar is. 
De beide bomen wortelen zeer ondiep en komen steeds verder scheef te staan. Rechter afbeelding: 
wanneer een boom een ondiep wortelstelsel heeft, ziet dat er na omwaaien uit als op de foto. De 
omgewaaide boom heeft onvoldoende ‘houvast’ gehad om overeind te blijven.   
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4.5.2. Het verwijderen van een aantal (meeste in slechte staat) verkerende cultivars. 
In het verleden is het perceel in gebruik geweest voor bewoning en zijn er door de toenmalige 
bewoners enkele dennen, sparren, lariksen en rhodondendron struiken aangeplant. 
Doordat er een jarenlang achterstallig onderhoud is op het perceel, is er veel opgaande onder 
begroeiing ontstaan en zijn de bomen uitgegroeid, waarbij momenteel alleen nog de toppen van deze 
bomen blad (naald) dragen en de stammen verder kaal zijn en veel dood hout bevatten. 
Er bestaat vanuit ecologisch standpunt geen bezwaar om deze oude en deels dode bomen te 
verwijderen. Behoud lijkt niet mogelijk. Dat wilde de project organisatie in eerste instantie wel graag, 
maar op het moment dat deze bomen vrijgesteld worden en weer meer licht gaan krijgen, is herstel 
van de lage takken niet te verwachten, en zullen de bomen door de nieuwe vrijstaande situatie 
bovendien een mogelijk gevaar opleveren door omwaaien. 
 

 
       Bijschrift: linker afbeelding: twee van de cultivar sparren die alleen nog in de top groen zijn. 
       Rechter afbeelding: een impressie van het opschot dat geschoond moet worden. De mogelijkheid tot  
       hergebruik (herplanting) van dit opschot wordt nog onderzocht. 

 
 
4.5.3. Het verwijderen van onder begroeiing en houtig opschot. 
Door de situatie van achterstallig onderhoud is een wilde opschot begroeiing ontstaan. Verwijdering 
van dit opschot heeft geen invloed op de staat van flora en fauna voor het plangebied en de directe 
omgeving.  
 
4.5.5. In het plangebied is in de bomen en in de begroeiing geen sprake van VRVP’s (vaste rust en 
verblijfplaatsen) van vogels of vleermuizen. Derhalve vormt dit geen belemmering voor het 
verwijderen van het opschot en van de noodzakelijk te verwijderen bomen. 
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5. Eindoordeel.  
 

 
Algemene zorgplicht 
De algemene zorgplicht houdt in dat flora en fauna worden gerespecteerd. Het doden, verontrusten 
en/of beschadigen van alle aanwezige wilde flora en fauna wordt voorkomen of zoveel mogelijk 
beperkt. De zorgplicht heeft zowel betrekking op beschermde als niet beschermde dier- en 
plantensoorten en hun leefomgeving. 
 
De huidige bestemming van de percelen is bewoning. Door woekering van opgaand hout en 
onkruiden als brandnetel is er sprake van een soortenarme flora. 
Enige kruidige gewassen zijn aanwezig in de oevers van de smalle watergangen bij de percelen. 
De uitvoering van het project zal hier overigens geen negatieve invloed op hebben. 

 
Voor het verwijderen van opschot bestaat er geen bezwaar vanuit de natuurwetgeving. Wel geeft het 
kappen van de twee grote Platanen en een aantal cultivars een tijdelijk verlies in ecologische waarde 
te zien. Hiervoor zijn echter mitigerende maatregelen bedacht in de vorm van terug planten van 
enkele meerjarige bomen en de aanleg van de tuin van het hofje (compensatie). 
 
Er dient een omgevingsvergunning (voormalige kapvergunning) aangevraagd te worden voor het 
kappen van het houtig opschot en voor de navolgende bomen: 
 
Dat zijn de te kappen bomen met een stam omvang > 50 cm op HMV+130cm: 
(voor situatietekening zie bijlage -6-). 

 
1.Plataan 1-links- (Platanus x hispanica) omvang 385 cm. 
2.Plataan 2 rechts-(Platanus x hispanica) omvang 443 cm. 
3.Cultivar: Den (Pinus sylvestris)74 cm alleen kruin draagt nog naalden rest is dood hout. 
4.Cultivar: Den (Pinus sylvestris)95 cm alleen kruin draagt nog naalden rest is dood hout. 
5.Cultivar: Spar (Picea abies) 137 cm alleen top nog blad/naald dragend. 
6.Cultivar: Conifeer ( Chamaecyparis sp.) 111 cm alleen top is nog naald/blad dragend. 
7.Cultivar: Ceder (Cedrus libani pendula) 185 cm alleen zonzijde is nog naald/blad dragend. 
8.Cultivar: Taxus (Taxus baccata) 185 cm 
9.Cultivar: Spar (Picea abies) 115 cm 
 
Alle cultivars zijn vroeger als sierboom (voor in de tuin) aangeplant en komen van nature niet in deze 
regio voor. 

 
 
Na overweging van bovenstaande, bestaat er geen reden om de uitvoering van het project te 
beperken. Bij correcte toepassing van de zorgplicht zal er geen schade aan flora en fauna worden 
toegebracht. Wij zien dan ook uit hoofde van de natuurbeschermingswet en overige regelgeving geen 
bezwaren tegen uitvoering van het werk. 
 
 
 

 
Lekkerkerk, November 2018,  
L.L.P. van Kersbergen 
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6. Bijlagen 
 
Bijlage 1 - Bronnen 
 
Na het veldbezoek zijn ter toetsing van de bevindingen en ter completering van het rapport, de volgende 
bronnen geraadpleegd: 
 

a. De door de opdrachtgever verstrekte gegevens. 
b. De wet- en regelgeving. 
c. Diverse informatieve en relevante websites. 
d. Database NDFF, Floron, Ravon, Namicon . 
e. Groene Ruimte: Provincie Utrecht, Zuid-Holland.  
f. Rapport: Quickscan Flora en Fauna Op Kralingen, Laneco Landschaps & Ecologisch Advies. 
g. Synbiosys-Alterra Nederland: grenzen Natura 2000 (2017), Beschermde natuurmonumenten 

(2001), Wetlands (2005), Nationale Landschappen (2007), Nationale Parken (2007) en Ecologische 
Hoofdstructuur (2007), tegenwoordig NNN (2017). 

h. VBNE= Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, Driebergen i.s.m. WUR Wageningen: 
Ontwikkeling +beheer natuurkwaliteit: Infoblad horizontaal wortelende bomen. 

i. Rapport: Natuurontwikkeling en -beheer in stedelijk gebied. Opgesteld door Ecogroen Advies & 
Ingenieursbureau. 

j. Natuurnetwerk waarneming.nl. 
k. Boomadviescentrum Boskoop-Delphy. Advies inzake mogelijkheden voor verplaatsen bomen. 
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Bijlage 2 - Wetgeving    
 
 
Beschermingscategorieën AMvB artikel 75 Natuurbeschermingswet (v.h. Flora- en faunawet) 
 

Categorie: Tabel 1 Algemene soorten  
Ontheffing of vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen: Algemene vrijstelling van de verboden 8 tot en met 
12, wel zorgplicht, m.u.v. artikel 10.  
 
Categorie: Tabel 2 Overige soorten  
Ontheffing of vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen: Vrijstelling is mogelijk, mits gebruik wordt gemaakt 
van een door de minister goedgekeurde gedragscode. In alle andere gevallen is ontheffing noodzakelijk 
(toetsing aan gunstige staat van instandhouding en zorgvuldig handelen). Daarbij geldt een eventuele 
mitigatie- en compensatieplicht. Ook kan door het ministerie een beschikking worden afgegeven waarin 
goedkeuring wordt gegeven voor maatregelen ter voorkoming van het overtreden van verbodsbepalingen. 
Deze goedkeuring heeft de vorm van een afwijzing van de ontheffingsaanvraag, m.u.v. artikel 10.  
 
Categorie: Tabel 3 Soorten van bijlage 1 van de AMvB  
Ontheffing of vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen: Voor volgens art 75 lid 6 bij AMVB aangewezen 
soorten geldt een zwaar beschermingsregime. Voor deze soorten geldt, ook wanneer wordt gewerkt 
volgens een goedgekeurde gedragscode, geen vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 
Ontheffing voor het overtreden van verbodsbepalingen kan alleen verleend worden wanneer:  

a. er geen andere bevredigende oplossing bestaat;  
b. er sprake is van een bij AMvB bepaald belang.  

 
Voor deze groep is per AMvB bepaald dat een ontheffing verleend kan worden (met inachtneming van het 
voorgaande) bij:  

a. dwingende reden van groot openbaar belang;  
b. ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (zolang er geen sprake is van benutting of gewin van de 

beschermde soort);  
c. enkele andere redenen die geen verband houden met ruimtelijke ontwikkeling, zoals 

volksgezondheid, openbare veiligheid, voorkomen van ernstige schade;  
d. er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort;  
e. er zorgvuldig wordt gehandeld.  

 

Ook kan door het ministerie een beschikking worden afgegeven waarin goedkeuring wordt gegeven voor 
maatregelen ter voorkoming van het overtreden van verbodsbepalingen. Deze goedkeuring heeft de vorm 
van een afwijzing van de ontheffingsaanvraag.  
 
Categorie: Tabel 3 Soorten op Bijlage IV Europese Habitatrichtlijn  
 
Ontheffing of vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen: Voor volgens art. 75 lid 6 aangewezen soorten die 
voorkomen op bijlage IV van de Habitatrichtlijn geldt een zwaar beschermingsregime. Voor deze soorten 
geldt, ook wanneer wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode, geen vrijstelling voor 
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Ontheffing voor het overtreden van verbodsbepalingen kan alleen 
verleend worden wanneer:  

a. er geen andere bevredigende oplossing bestaat;  

b. er sprake is van een bij AMvB bepaald belang.  
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Voor deze groep is bij AMvB bepaald dat een ontheffing verleend kan worden (met inachtneming van het 
voorgaande) bij:  

- dwingende reden van groot openbaar belang.  
 
NB. Voor deze groep kan er geen ontheffing worden verleend op basis van het belang ‚ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting‛. Volgens de AMvB kan dit wel, echter recente uitspraken van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) laten zien dat de AMvB op dit punt een onjuiste 
implementatie van de Europese Habitatrichtlijn is:  

a. enkele andere redenen die geen verband houden met ruimtelijke ontwikkeling, zoals 
volksgezondheid, openbare veiligheid, voorkomen van ernstige schade;  

b. er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort;  

c. er zorgvuldig wordt gehandeld.  

 
Ook kan door het ministerie een beschikking worden afgegeven waarin goedkeuring wordt gegeven voor 
maatregelen ter voorkoming van het overtreden van verbodsbepalingen (LNV hanteert nu de term 
“Positieve Afwijzing”). Deze goedkeuring heeft de vorm van een afwijzing van de ontheffingsaanvraag.  
 
Vogels  
 
Vanwege de bepalingen in de Europese Vogelrichtlijn, die overgenomen zijn in de Flora- en faunawet, geldt 
voor vogels een afwijkend beschermingsregime. Uit recente uitspraken van de ABRvS blijkt dat de manier 
waarop in Nederland tot voor kort werd omgegaan met ontheffingen voor vogels in strijd is met de 
Europese Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn staat een ontheffing alleen toe wanneer:  

a. er geen andere bevredigende oplossing is;  

b. er tevens sprake is van één van de volgende belangen:  

- bescherming van flora en fauna;  

- veiligheid van luchtverkeer;  

- volksgezondheid en openbare veiligheid.  
 
Dit betekent dat voor het verstoren van broedende vogels, hun eieren of jongen slechts in uitzonderlijke 
gevallen ontheffing kan worden verleend voor een ruimtelijke ingreep, namelijk als voldaan is aan het 
bovenstaande. In de praktijk betekent dit dat voor vogels gestreefd moet worden naar het voorkomen van 
het overtreden van verbodsbepalingen. In veel gevallen kan overtreding van verbodsbepalingen worden 
voorkomen door (verstorende) werkzaamheden buiten het broedseizoen (de perioden dat het nest in 
gebruik is voor het broeden of grootbrengen van jongen) aan te laten vangen. 

Binnen de groep van vogels zijn er soorten waarvan het nest wordt aangemerkt als een zogenaamde 
‘vaste rust- of verblijfsplaats‛. Dergelijke verblijfplaatsen zijn jaarrond beschermd onder artikel 11 van de 
algemene verbodsbepalingen, en vormen de meest streng beschermde groep. Vaste rust- en 
verblijfplaatsen van vogels zijn aangewezen in de ‚aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten‛ 
(Ministerie van LNV, 2009) en bestaan uit de categorieën van vogelsoorten opgenomen in Tabel 4.  
 

Of voor het (buiten het broedseizoen) wegnemen van jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen 
een ontheffing noodzakelijk is, dient te worden vastgesteld met behulp van een zogenaamde 
omgevingscheck1. Daarnaast is de noodzaak tot een ontheffing mede afhankelijk van de mogelijkheid tot 
het mitigeren (inclusief het aanbieden van vervangende nestgelegenheid) van negatieve effecten.  
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Plicht om vooraf te toetsen  
 
Wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen of voornemens ontstaan om 
werkzaamheden uit te voeren, dient vooraf goed te worden beoordeeld of er mogelijk nadelige 
consequenties voor beschermde inheemse soorten zijn. In beginsel is daarvoor de initiatiefnemer zelf 
verantwoordelijk. Deze moet tijdens de uitwerking van zijn plannen of tijdens het plannen van 
werkzaamheden het volgende in kaart brengen:  
 

a. Welke beschermde dier- en plantensoorten komen in en nabij het plangebied voor?  

b. Heeft het realiseren van het plan of de uitvoering van geplande werkzaamheden gevolgen voor 
deze soorten?  

c. Zijn deze gevolgen strijdig met de algemene verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet 
betreffende planten op hun groeiplaats of dieren in hun natuurlijke leefomgeving?  

d. Kunnen het plan of de voorgenomen werkzaamheden zodanig aangepast worden dat dergelijke 
handelingen niet of in mindere mate gepleegd worden, of zodanig uitgevoerd worden dat de 
invloed op beschermde soorten verminderd of opgeheven wordt?  

e. Is, om de plannen te kunnen uitvoeren of de werkzaamheden te kunnen verrichten, vrijstelling 
mogelijk of is ontheffing (ex-artikel 75 van de Flora- en faunawet) van de verbodsbepalingen 
betreffende planten op de groeiplaats of dieren in hun natuurlijke leefomgeving vereist (tabel 3, 
soorten van bijlage 1, AMvB)?  

f. Is er, op basis van een gedegen maatregelenpakket ter voorkoming van het overtreden van 
verbodsbepalingen, zicht op een beschikking van het ministerie waarin goedkeuring wordt 
gegeven voor dit maatregelenpakket (LNV hanteert nu de term ‚Positieve Afwijzing‛, eerder werd 
een ontheffing afgegeven) (tabel 3, soorten van Bijlage IV Europese Habitatrichtlijn)?  

g. Welke voorwaarden zijn verbonden aan vrijstellingen of ontheffingen en welke consequenties 
heeft dit voor de uitvoering van het plan?  
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Bijlage 3 – Mitigerende maatregelen in het kader van de zorgplicht. 
 

De in dit rapport genoemde acties, werkwijzen, aanwijzingen en werkinstructies zijn aanvullend aan de 
algemene voorwaarden van aanneming waaronder het project is aanbesteed door opdrachtgever. 
Dit (deel) protocol wordt derhalve geacht onderdeel uit te maken van de aanneemovereenkomst tussen 
opdrachtgever en hoofdaannemer van het project. 
 

Van toepassing op project: Realisatie kleinschalig wooncomplex 

Opdrachtgever: Hofje van Weltevreden 

Telefoon calamiteitenmelding: D. Vonck 

Ecologisch begeleiding: L. (Loek) van Kersbergen of H. (Hans) Roos 

Telefoon begeleidend ecoloog 1: 06 1243 6485 

Telefoon begeleidend ecoloog 2: 06 8359 2043 

 
Aanpassingen in dit document worden gedaan met goedkeuring van de opdrachtgever/directie van het 
project. 
 
Verplichtingen opdrachtnemer 
 
Iedere opdrachtnemer is tenminste verantwoordelijk voor: 
▪ het naleven van eventueel verplicht gestelde werkprotocollen; 
▪ het voorkomen van calamiteiten; 
▪ de algemene zorgplicht en het beschermen van de aanwezige beschermde planten en dieren in het 

bijzonder; 
▪ het tot een minimum beperken van natuurschade ten gevolge van activiteiten. 
 
Indien zich tijdens de uitvoering van het project vragen voordoen op het gebied van toepassing van 
natuurwet- en regelgeving kan de opdrachtgever of opdrachtnemer namens hem het advies inroepen van 
de ecologisch begeleider van het project als boven vermeld. 
 
Iedere opdrachtnemer moet zijn werknemers en eventuele onderaannemers instructie geven met 
betrekking tot het werken conform zorgplicht en natuurwetgeving. De opdrachtnemer moet daarom onder 
meer: 
 
▪ zijn werknemers en onderaannemers in kennis stellen van de ecologische voorschriften, procedures en 

andere relevante informatie die van belang kan zijn in verband met de te verrichten werkzaamheden; 
▪ zorgdragen dat werknemers en onderaannemers-opdrachtnemers voldoen aan de door de 

opdrachtgever gestelde eisen en dat een en ander wordt uitgevoerd conform de natuurwetgeving (FF 
wet); 

▪ adequate en controleerbare afspraken met werknemers en opdrachtnemers maken over; 
▪ aanwezigheid soorten; 
▪ de te nemen maatregelen; 
▪ het toezicht houden op de uitvoering en naleving van afspraken en maatregelen; 
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Mitigerende MAATREGELEN 
 
Tijdens de quickscan zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Het voorkomen van vleermuizen in de 
directe omgeving van het plangebied is bekend. Het plangebied wordt door vleermuizen mogelijk als 
trekroute naar foerageergebied gebruikt. 
De volgende mitigerende maatregelen bieden hiervoor een passende oplossing: 
 
 

1. Ten behoeve van mogelijke foerageerroutes van vleermuizen wordt niet met kunstlicht 
gewerkt tussen zonsondergang en zonsopkomst. 

2. Bij het verwijderen van begroeiing en bomen worden geen overtredingen (verstoren, 
verjagen) van de Natuurbeschermingswet gepleegd. 

3. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt het gebied door de aannemer/uitvoerder 
nogmaals geïnspecteerd op (tijdelijke) aanwezigheid van beschermde flora en fauna. 

4. Ter compensatie voor het verwijderen van twee grote Platanen worden in de aan te leggen 
tuinen van het complex meerjarige bomen (Platanen of gelijkwaardig) aangeplant.  
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Bijlage 4– Foto impressie plan locatie. 
 

 
 
 
 

   

De planlocatie ten tijde van de 

quickscan 
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Bijlage 5– Risico-Inventarisatie en Evaluatie 
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Bijlage 6– Tekening te kappen bomen en te verwijderen opschot. 
 

 
 
Boom     Omvang Locatie 
 
1.Plataan 1-links- (Platanus x hispanica)   385 cm.  51°55'24.35"N   4°31'30.38"O 
2.Plataan 2 rechts-(Platanus x hispanica)    443 cm.  51°55'24.20"N   4°31'31.08"O 
3.Cultivar: Den (Pinus sylvestris)       74 cm.  51°55'24.56"N   4°31'32.16"O  
4.Cultivar: Den (Pinus sylvestris)       95 cm.  51°55'24.45"N   4°31'32.33"O 
5.Cultivar: Spar (Picea abies)      137 cm.  51°55'24.04"N   4°31'32.13"O 
6.Cultivar: Conifeer ( Chamaecyparis sp.)     111 cm.  51°55'24.29"N   4°31'32.47"O 
7.Cultivar: Ceder (Cedrus libani pendula)      185 cm.  51°55'23.75"N   4°31'31.52"O 
8.Cultivar: Taxus (Taxus baccata)       185 cm.   51°55'23.99"N   4°31'31.71"O 
9.Cultivar: Spar (Picea abies)       115 cm.  51°55'24.71"N   4°31'32.60"O 
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Colofon  
 
 
  
OPDRACHTGEVER:  
Hofje van Weltevreden 
 
STATUS:  
Definitief 
 
AUTEUR:  
Dhr. L. van Kersbergen 
Dhr. H. Roos 
 
GECONTROLEERD DOOR:  
Dhr. L. van Kersbergen 
Second opinion: Dhr. P. Beumer (Econsult-Bodem) 
 
VRIJGEGEVEN DOOR: 
Dhr. L. van Kersbergen 
Directie 
 
 
UITVOERING: 
In geval van advies en/of levering aanvulgronden of grondverbeteraar Topsurf: Topsurf Nederland BV 
In geval van onderzoek en advies: LKH-Natuur & Milieu Consultancy, Ecologisch advies: 
In opdracht van: L.L.P. van Kersbergen Holding B.V. 
Molenwerf 61  
2941 TG Lekkerkerk/Krimpenerwaard. 
 
Email algemeen: Loek@Topsurf-Nederland.nl 
 
 
Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de 
rechthebbenden niets uit dit document worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
digitale reproductie of anderszins.  

 
 
 
 
 

 


