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Geachte heer Menzel, 

 

Hierbij ontvangt u per briefrapportage de bevindingen van de door ons uitgevoerde 

quickscan in het kader van de Wet natuurbescherming, onderdeel 

soortenbescherming. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen 

nieuwbouw van woningen ter plaatse van het plangebied, gelegen aan de  Zuiderweg 

en de Lieven de Keystraat te Huizen. 

 

Deze briefrapportage bevat een korte omschrijving van het plangebied en de 

voorgenomen ontwikkeling, gevolgd door een toelichting op de werkwijze van het 

onderzoek. Vervolgens is ingegaan op de resultaten van het onderzoek. Aansluitend 

is geconcludeerd op welke wijze omgegaan moet worden met de (mogelijk) 

voorkomende beschermde natuurwaarden. 

 
 

PLANGEBIED EN VOORGENOMEN ONTWIKKELING 

Het plangebied is gelegen in het zuiden van Huizen (zie figuur 1). In de huidige 

situatie bestaat het plangebied uit twee voormalige schoolpleinen, behorende tot de 

nabij gelegen voormalige school. Het bestaat voornamelijk uit verharding met enkele 

speelvoorzieningen (o.a. een basketbalveld, speeltoestel en zandbak).  

 

In het kader van het plan Wijngaard is de opdrachtgever voornemens om 6/8 

woningen te realiseren. In figuur 2 is het plangebied weergeven, dat is opgedeeld in 

een noordelijk gelegen deel (deel 1: 4 woningen) en een zuidelijk gelegen deel (deel 

2: 2/4 woningen). Aan het noordelijk gelegen schoolplein grenst een rij Amerikaanse 

eiken, aan het zuidelijk gelegen schoolplein een plantsoen met bomen en struiken. 

Mogelijk verdwijnt een deel van deze groenelementen ten behoeve van de 

voorgenomen ontwikkeling. 
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Figuur 1. Ligging plangebied (gele cirkel) ten opzichte van omgeving. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Figuur 2. Plangebied met locaties te realiseren woningen (rode arceringen). 
 

 

 

 

Deel 1 

Deel 2 
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WERKWIJZE 

Het doel van het onderzoek is het signaleren en rapporteren van het (mogelijk) 

voorkomen van beschermde plant- en diersoorten in het plangebied. Uitgangspunt 

bij de quickscan vormt het onderdeel soortenbescherming van de Wet 

natuurbescherming. Deze wet is per 1 januari 2017 in werking getreden en beoogt 

onder andere de bescherming van planten en dieren bij uitvoering van beheer en 

ruimtelijke ingrepen. 

 

Deze quickscan bestaat uit twee delen, te weten een bronnenonderzoek en een 

biotooptoets. Hieronder is per onderdeel de werkwijze toegelicht.  

 
Bronnenonderzoek 

Voor het bronnenonderzoek zijn gegevens opgevraagd uit de Nationale Databank 

Flora en Fauna (NDFF). In de NDFF is rondom het plangebied een polygoon 

ingetekend. Het polygoon is ruimer ingetekend dan het plangebied, namelijk in een 

straal tot circa 1 km rondom het plangebied. Binnen dit polygoon zijn alle 

verspreidingsgegevens van beschermde soorten opgevraagd van de afgelopen vijf 

jaar. Door het polygoon ruimer in te tekenen wordt tevens een beeld verkregen van 

het voorkomen van beschermde soorten in de omgeving van het plangebied. De uit 

de NDFF aangeleverde dataset bestaat in totaal uit 79 ‘records’. Daarnaast is de 

natuurwaardenkaart van gemeente Huizen geraadpleegd. Op basis van de 

beschikbare gegevens in combinatie met de regio en terreinkenmerken is een 

inschatting gemaakt van het voorkomen van beschermde soorten binnen het 

plangebied.  
 
Biotooptoets 

De biotooptoets betreft een veldbezoek met als doel een inschatting te maken van 

de ecologische kwaliteiten van het plangebied. De bevindingen van het 

bronnenonderzoek zijn hierbij in het veld getoetst en waar nodig aangevuld.  

Op het moment dat de biotooptoets is uitgevoerd, zijn niet alle soorten zichtbaar 

aanwezig. Diersoorten zijn bijvoorbeeld alleen nachtactief of in een bepaalde periode 

van het jaar afwezig. Zo houden vleermuizen en kleine zoogdieren als egel een 

winterslaap op een beschutte plaats. Daarom zijn de eisen die soorten/soortgroepen 

met betrekking tot vaste rust- en verblijfplaatsen, voedselgebieden en migratierouten 

aan hun leefomgeving stellen, vergeleken met en getoetst aan de situatie in het veld.  

 

Voor planten is gelet op de vegetatiestructuur en de abiotische omstandigheden van 

de groeiplaats. Op deze manier is ook het belang van het plangebied beoordeeld 

voor flora en fauna die niet zijn waargenomen gedurende de biotooptoets, maar 

desondanks toch mogelijk kunnen voorkomen ter plaatse van het plangebied. 
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ONDERZOEKSRESULTATEN 

Onderstaand zijn de onderzoeksresultaten per onderdeel beschreven.  

 

Bronnenonderzoek 

In het plangebied zelf zijn geen meldingen naar voren gekomen. Onderstaand is kort 

per soortgroep ingegaan op de meldingen in de omgeving van het plangebied (tot 

circa 1 km). 

 
Grondgebonden zoogdieren 

De dichtstbijzijnde melding betreft een eekhoorn ter hoogte van de Gooilandweg 

(circa 100 meter ten zuiden van het plangebied). Naast de melding aan de 

Gooilandweg is een eekhoorn ook gemeld ter hoogte van de E. Ludenstraat, nabij 

het gemeentehuis. Ook aan de zuidrand van Huizen zijn twee eekhoorns 

waargenomen (gebied ‘De Eng’). 

 
Vleermuizen 

Twee soorten vleermuizen zijn gemeld in de omgeving: gewone dwergvleermuis en 

ruige dwergvleermuis. Het gaat om 15 meldingen van jagende en passerende dieren 

in de wijk Stad en Lande. 

 
Vogels 

Van de soortgroep vogels wordt een aantal algemene broedvogels genoemd, 

waaronder roodborst, tjiftjaf, vink, winterkoning. Daarnaast is aan de zuidrand van 

Huizen een aantal meer bijzondere soorten gemeld, o.a. de goudhaan, grote bonte 

specht en braamsluiper. Soorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn, zijn 

niet gemeld. 

 
Overige soortgroepen 

Meldingen van soorten uit overige soortgroepen zijn niet naar voren gekomen uit de 

databank. 
 

Biotooptoets 

Op 7 maart 2017 heeft een ecoloog van BTL Advies een veldbezoek gebracht aan 

het plangebied. De weersomstandigheden waren op dat moment gunstig, namelijk 

bewolkt, droog en een zwakke wind. 
 
Deel 1 van het plangebied is aan de noord- en westzijde omsloten door een rij met 
Amerikaanse eiken. Aan de oostzijde grenst een particuliere woning met tuin. De 
voormalige school bevindt zich ten zuiden van het plangebied. In de bomen zijn geen 
nesten aangetroffen. Ook zijn geen geschikte holten als verblijfplaats voor vogels of 
vleermuizen aanwezig, de bomen vormen mogelijk wel onderdeel van het 
foerageergebied van vleermuizen. In één van de eiken zat een spreeuw te zingen. 
 
Aan de oostzijde van deel 2 van het plangebied grenst aan een plantsoen met 
diverse bomen en struiken. In de bomen zijn geen vogelnesten waargenomen. Ook 
ontbreken boomholten. 
 
In de tuinen in de woonwijk rondom het plangebied zijn groepen huismussen 
gehoord. Hier vinden zij schuilgelegenheid, foerageerlocaties en broedplaatsen. 
Huismussen houden van dichte (wintergroene) struiken (bijv. doornstruiken) of 
hagen waar ze veilig zijn voor predatoren zoals katten en kraaiachtigen. Dichte 
struiken ontbreken nagenoeg in het plangebied. Ter hoogte van het deel 2 is een 
laurierkers aanwezig welke potentieel kan functioneren als rustplek. Huismussen zijn 
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niet aangetroffen en in de tuinen in de omringende woonwijk zijn veel geschiktere 
groenstructuren/-elementen aanwezig. De aanwezige bomen zijn vanwege de 
hoogte en openheid niet van belang voor huismussen. 
De woningen (potentiële verblijfplaatsen) en tuinen (foerageergebied) in de 
omliggende woonwijk vormen daarnaast potentieel geschikt leefgebied voor  
gierzwaluw en vleermuizen.  
 

Eekhoorn komt voor in de omgeving. In- en grenzend aan het plangebied zijn geen 

sporen (nesten, vraatsporen) van eekhoorn waargenomen. Verblijfplaatsen zijn niet 

aanwezig. Het plangebied ligt vrij geïsoleerd in de woonwijk, en de 

groenvoorzieningen zijn van beperkte grootte. Hierdoor heeft het gebied geen functie 

als leefgebied voor eekhoorn. 

 
Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater binnen het plangebied heeft het geen 
functie als voortplantingsgebied voor amfibieën en vissen. Op basis van de ligging 
van het plangebied (te midden van een woonwijk) en de kenmerken van het terrein 
(gecultiveerd) worden strikter beschermde amfibieën ook niet in de omgeving 
verwacht, waardoor de functie van het plangebied als landhabitat voor deze soorten 
kan worden uitgesloten.  
 
Op basis van de terreinkenmerken (schoolplein met plantsoen) en de meldingen 
vanuit de NDFF wordt aanwezigheid van beschermde plantensoorten ook niet 
verwacht. 
 
Onderstaande afbeeldingen 1 t/m 4 geven een beeld van het plangebied. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 1. Plangebied deel 1, vanaf de noordzijde.                   Afb. 2. Plangebied deel 1, vanaf de zuidzijde. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Afb. 3. Plangebied deel 2, vanaf de oostzijde.                     Afb. 4. Plantsoen plangebied deel 2. 



Advies 
 

 6/7 

Ecologische functie plangebied 

In onderstaande tabel zijn de relevante soorten samengevat met daarbij een 

beknopte beschrijving van de ecologische functie van het plangebied voor deze 

soorten. Naast de soorten die zijn voortgekomen uit de NDFF is tijdens de 

biotooptoets op basis van de terreinkenmerken en ‘expert judgement’ tevens een 

inschatting gemaakt van soorten die naar verwachting voorkomen of waarvan het 

voorkomen mogelijk is. 

 

Tabel 1. Overzicht ecologische functie plangebied  

SOORT FUNCTIE PLANGEBIED VERSPREIDING 

OMGEVING PLANGEBIED 
OPMERKING 

Egel, muizen (bijv. 

aardmuis, bosmuis) 

Plantsoen in deel 2 vormt 

geschikt leefgebied 
(foerageren en rusten) 

Algemeen voorkomend Op basis van expert 

judgement naar aanleiding 
van biotooptoets 

Algemene 

broedvogels (bijv. 
houtduif, zwarte 
kraai, lijsterachtigen) 

Bomen en plantsoen 

vormen geschikte 
potentiele broedlocaties 

Algemeen voorkomend Op basis van expert 

judgement naar aanleiding 
van biotooptoets 

Huismus Geen functioneel 
leefgebied, mogelijk 
incidenteel aanwezig 

Voorkomend in 
omliggende woonwijk 

Geluidwaarnemingen 
tijdens biotooptoets 

Vleermuizen Bomen en plantsoen 
vormen geschikte 

foerageerlocaties 

Soorten worden in directe 
omgeving verwacht 

Op basis van expert 
judgement naar aanleiding 

van biotooptoets 

 
 

TOETSING AAN DE WET NATUURBESCHERMING 

 
Soortenbescherming 

De soortenbescherming in de Wet natuurbescherming is opgesplitst in drie 

verschillende regimes. In tabel 2 is een overzicht weergegeven van de (mogelijk) 

binnen het plangebied en directe omgeving voorkomende beschermde soorten per 

beschermingsregime en voor welke soorten een vrijstelling geldt.  

 

Tabel 2. Overzicht voorkomende soorten per beschermingsregime 

SOORT HABITATRICHT-
LIJN 

VOGELRICHTLIJN  NATIONAAL 

BESCHERMDE 

SOORTEN 

VRIJSTELLING 

Egel, muizen (bijv. aardmuis, 
bosmuis) 

  X X 

Algemene broedvogels  X   

Huismus  X   

Vleermuizen X    

 

Nationaal beschermde soorten 

Voor alle genoemde soorten waarvoor het plangebied of de directe omgeving een 

betekenis kan hebben als permanent leefgebied of onderdeel van het 

foerageergebied, geldt een provinciale vrijstelling in het kader van de ruimtelijke 

inrichting of ontwikkeling van gebieden. Voor de voorgenomen werkzaamheden is 

derhalve de vrijstelling aan de orde. Mogelijk is sprake van tijdelijke verstoring tijdens 

uitvoering van de werkzaamheden. Vanuit de zorgplicht moeten eventuele 

aangetroffen exemplaren de kans worden gegeven te ontkomen. 
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Habitatrichtlijn 

De groenvoorzieningen deel uitmaken van en grenzen aan het plangebied vormen 

mogelijk onderdeel van het foerageergebied van vleermuizen. Vanwege het 

ontbreken van geschikte boomholten zijn verblijfplaatsen van vleermuizen uit te 

sluiten. Mogelijk verdwijnt een deel van de aanwezige bomen/struiken. Er blijft echter 

voldoende geschikt (potentieel) foerageergebied aanwezig in de directe omgeving, 

in de vorm van lanen, solitaire bomen en groene tuinen. Hierdoor is geen sprake van 

verstoring van soorten uit de Habitatrichtlijn.  

 
Vogelrichtlijn 

De bescherming van broedvogels is gericht op de aan- of afwezigheid van 

broedgevallen. De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in 

staat om een nieuw nest te maken. Omdat voor deze soorten geldt dat het nest 

eenmalig wordt gebruikt, zijn deze nesten alleen beschermd tijdens het gebruik 

ervan. Het vernielen en opzettelijk storen van nesten leidt tot overtreding van 

respectievelijk verbodsartikel 3.1, lid 2 en lid 4. Dit geldt voor nesten van vogels als 

de houtduif en de merel. Met deze broedvogels kan eenvoudig rekening worden 

gehouden door werkzaamheden uit te voeren buiten de periode maart t/m augustus 

(houtduif kan nog laat broeden), of door nesten gedurende de broedperiode 

ongemoeid te laten. Of dit mogelijk is binnen de broedperiode moet blijken uit een 

controle op broedvogels door een ter zake deskundige. 

 

Voor een aantal vogelsoorten geldt dat de nesten jaarrond beschermd zijn of dat dit 

alleen van toepassing is bij zwaarwegende ecologische omstandigheden. Nesten 

van in de omgeving voorkomende huismus zijn jaarrond beschermd. Het plangebied 

vormt geen functioneel leefgebied voor de soort, alleen de dichte struik in deel 2 

vormt een potentiele rustplaats. Echter vormen de tuinen in de omliggende woonwijk 

veel geschikter leefgebied, waar de soort ook waargenomen is. De voorgenomen 

ontwikkeling heeft geen aantasting van leefgebied van huismus tot gevolg. 

Soorten waarvan nestlocaties alleen bij zwaarwegende omstandigheden jaarrond 

beschermd zijn die in de omgeving voorkomen zijn o.a. zwarte kraai, spreeuw, 

koolmees (allen jaarrond beschermd bij zwaarwegende omstandigheden). Nesten 

van deze soorten zijn niet aanwezig in het plangebied. Bovendien is in de omgeving 

voldoende geschikt potentieel leefgebied aanwezig voor deze soorten. Er is geen 

sprake van zwaarwegende omstandigheden en ook niet van eventuele wezenlijke 

verstoring van de genoemde vogelsoorten. 
 

CONCLUSIE 

Er is geen sprake van overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet 

natuurbescherming wat betreft het onderdeel soortenbescherming. Vervolgstappen 

als het aanvragen van een vergunning/ontheffing zijn niet nodig. Om verstoring van 

eventuele broedende vogels te voorkomen, wordt geadviseerd om de 

werkzaamheden buiten de periode maart t/m augustus uit te voeren, dan wel 

voorafgaand een inspectie naar broedgevallen uit te voeren.  

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u 

contact opnemen met ondergetekende. 

 

Met vriendelijke groeten, 

BTL Advies B.V. 

 

Ir. Stefan de Klepper 

Landschapsecoloog 
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