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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In het gebied Nuenen-West is de gemeente Nuenen voornemens om circa 2200 woningen

te realiseren. De meerderheid van de woningen wordt gerealiseerd in het I<ader van
gemaal<te BOR-afspral<en t.b.v. de opvang van de groei van Eindhoven. De overige 700

woningen dienen voor de opvang van eigen woningbehoefte.

De planning is om in 2010 de eerste circa 500 woningen op te leveren in Nuenen-West.

Om deze planning mogelijl< te mal<en is de gemeente een traject gestart waarin de ruim

telijl<e I<aders voor deze woningbouw geschapen worden. Zo is reeds een selectiepro

cedure geweest voor het opstellen van een Masterplan voor het gebied. Ten behoeve van
de ontwil<l<elingen in het gebied dienen naast het opstellen van een Masterplan tevens
een 5MB/m.e.r. procedure en bestemmingsplanprocedure doorlopen te worden. Ten be

hoeve van het op te stellen 5MB/MER en bestemmingsplan zijn een aantal gebiedson

derzoel<en nodig waaronder een Flora- en faunaonderzoel<. Oranjewoud is door de ge

meente Nuenen gevraagd een aantal van deze gebiedsonderzoel<en uit te voeren.

1.2 Doel flora- en faunaonderzoek

Voor de uitbreidingslocatie Nuenen-West wordt een onderzoel< uitgevoerd naar de aanwe

zigheid van beschermde natuurwaarden. Het betreft hierbij een inventariserend onder

zoel< naar waardevolle flora- en fauna, waarbij de nadrul< Iigt op I<rachtens de Flora- en

faunawet beschermde soorten.
In het I<ader van de ontwikkeling van Nuenen-West is een ruime planlocatie aangeduid

waarbinnen de bouwlocatie zal worden gerealiseerd. De locatiekeuze binnen het (ruime)

zoel<gebied zal worden gemaakt op basis van het Masterplan en de uitkomsten van de

diverse onderzoeken, waaronder het flora- en faunaonderzoek.

1.3 Aanpak en werkwijze

De aanpak is erop gericht op een efficiente manier de benodigde informatie te verkrijgen

van de aanwezige beschermde soorten in het zoel<gebied, welke relevant is voor het Mas

terplan voor de uitbreidingslocatie Nuenen-West.

Aigemene en strikt beschermde soorten
De aanpak bestaat uit een gerichte inventarisatie van soorten op locaties waar die soorten

vanwege het aanwezige biotoop worden verwacht. Daarbij worden aile beschermde soor

ten van de Flora- en faunawet ge"inventariseerd, met uitzondering van de 'Algemene be
schermde soorten' (soorten tobel1 Flora- en faunawet) waarvoor het Ministerie van LNV

een algehele vrijstelling van ontheffingsplicht heeft afgekondigd. Deze soorten verkeren

in een 'gunstige staat van instandhouding' en hun aanwezigheid is niet van invloed op het

Masterplan. Het betreft algemene soorten als Mol, Konijn, diverse muizensoorten en be

schermde plantensoorten als Gewone dotlerbloem, Brede wespenorchis en dergelijke.

Voor de 'strikt beschermde soorten' (soorten tabel] Flora- en faunawet), waaronder soor

ten die zijn beschermd volgens bijlage IV van de Habitatrichtlijn, wordt de inventarisatie

uitgevoerd met een intensiteit die past bij het strenge beschermingsregime van die soor-
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ten. Voor een onderbouwing van die locatiekeuze dient de aanwezigheid en afwezigheld
van deze soorten zeer betrouwbaar te zijn, en kan niet worden volstaan met een Indica
tieve vaststelling.
De overige beschermde soorten (middengroep; soorten tabel 2 Floro- en {ounawet) geldt
een vrijstelling mits gewerkt wordt volgens een door het Ministerie van LNV goedgekeurde

gedragscode. Is een dergelijke gedragscode niet voorhanden, dan niet bij het optreden
van effecten een ontheffing te worden aangevraagd. Van deze soorten zal de
aanwezigheid eveneens zo veel mogelijk in beeld worden gebrachl.

Om de relevante aspecten van flora en fauna in beeld te brengen zijn de volgende werk
stappen doorlopen:

1. Bureaustudie: samenstellen overzicht van beschikbare informatie over beschermde
soorten in het zoekgebied;

2. Terreinverkenning: veldbezoek gerlcht op het in kaart brengen van de aanwezige bio
topen binnen het zoekgebied, en het 'plaatsen' van de soorten-informatie uit de
bureaustudie;

3. inventariseren van beschermde soorten binnen het zoekgebied voor zover de infor
matie vanuit natuurwetgeving van belang kan zijn voor het Masterplan.

4. Presentatie van de resultaten van de inventarisatie: een korte rapportage met over
zichtstabellen per soortgroep als toelichting op werkkaarten die bruikbaar zijn voor
de 5MB/MER.

Ad 4.
De in het zoekgebied aangetroffen, dan wel te verwachten soorten worden per soortgroep
gepresenteerd in een overzichtstabel. In deze tabel is de status van de soort, alsmede de
verspreiding binnen het zoekgebied aangegeven. De weergegeven resultaten zljn geba
seerd op de volgende gegevens:

beschikbare gegevens Natuurloket via het gebiedenabonnement van de ge
meente Nuenen (gegevens FLORON, RAVON, 50VON, VZZ en Vlinderstichting);
beschikbare gegevens Provincie Noord-Brabant (provinciale flora- en avifau

nakartering);
terreinverkenning en aanvullende inventarlsatie Oranjewoud 2006 (specifiek
gericht op flora, amfibieen, vissen, broedvogels en vleermuizen).

Van de relevante soortgroepen zijn daarnaast werkkaarten gemaakt waarop de ver
spreiding binnen het zoekgebied is weergegeven. Daarbij zijn aileen waarnemingen op
hectometerhok niveau (100 x 100 m) of nauwkeuriger weergegeven. Waarnemingen op
kilometerhokniveau (1000 x 1000 m) zijn te grof, en derhalve niet op de kaarten
weergegeven.

In het volgende hoofdstuk de resultaten per soortgroep kort beschreven. De nadruk ligt
op de beschermde soorten, in het bijzonder soorten van tabel3 (strikt beschermde
soorten) en tabel2 (middengroep) van de Flora- en faunawel. In hoofdstuk 3 wordt een

aanvullende flora- en faunaonderzoek van het gebied ten zuiden van de
uitbreidingslocatie Nuenen-Wesl.

Divisie Ruimte en MobiLiteit



projectnr. 1907·16)675

7 augustus 2006, concept

Nuenen-West tot ontwikkellng

Flora en faunaonderzoek

Gemeente Nuenen

2

2.1

2.1.1

2.1.2

blad 4 van 27

Resultaten flora- en faunaonderzoek

Beschrijving zoekgebied

Ligging zoekgebied

Het zoekgebied is gelegen aan de zuid-westrand van de bebouwing van Nuenen.

Aan de noord- en westzijde bevinden zich de natuurgebieden, die voor een deel binnen de
begrenzing van het ruime zoekgebied vallen. Dit betreft het dal van de Kleine Dommel en
Paaihurken (zuidzijde Nuenensbroek), die deel uitmaken van de Ecologische Hoofd
struduur. Deze gebieden hebben daarmee een zekere planologische bescherming.

Aan de zuidzijde wordt het zoekgebied globaal begrensd door de A270 (Eisenhowerlaan).
Aan de oostzijde vormt de rand van de bestaande bebouwing van Nuenen de grens. Het
zoekgebied wordt in het midden doorsneden door de doorgaande weg Eindhoven-Nuenen
(Europalaan).

Voor begrenzing zoekgebied: .) zie kaartbijlage: Tekening 1

figuur 1 Globole ligging zoekgebied

Deelgebieden

Voor een efficiente beschrijving van de werkkaarten en koppeling van onderzoeksre
sultaten aan (deel)locaties is gekozen voor de indeling van het zoekgebied in deelge
bieden. De indeling in deelgebieden is gebaseerd op:

ecologische structuur gebied (aanwezigheid van opgaande begroeiing (bos en
bosjes, linten, solitaire bomen, opgaand struweel etc.) in het gebled op en langs
percelen, langs wegen, huiskavels etc.);

schaalgrootte landbouwpercelen (groot/kleinschalig);
beheersintensiteit (intensief / extensief agrarisch beheer / natuurlijk beheer).

De indeling is gemaakt op basis van bevindingen van het verkennend terreinbezoek in
combinatie met de interpretatie van luchtfoto's met schaall: 14.000 van het gebied [12
Provincien (uitg.), 2005] en de topografische atlas schaal 1:25.000.

Dlvlsie Ruimte en Mobilitelt
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De volgende deelgebieden worden onderscheiden:
Natuurgebied (GHS-Natuur)
1. Dai Kleine Dommel/Lage Heide
2. Paaihurken/Nuenens broek
Agrarisch gebied (AHS)
3. Hoolsche velden/Hool/Boorsche Heuvei

4. Boord/Doren/Panakkers/Opwetten
Stedelijk gebied
5. Randzone bebouwd kom Nuenen (incl.Wettenseind)

Voor de globale begrenzing van de onderscheiden deelgebieden:

-) zie kaartbij/age: Tekening 1 Zoekgebied - begrenzing en dee/gebieden.

Hieronder worden de onderscheiden deelgebieden kort beschreven. Daarbij wordt de glo
bale ligging aangegeven, alsmede een korte karakteristiek van het gebied, en aan
gegeven of het gebied zich (deels) binnen de GHS (Groene Hoofd Structuur) bevindt.

Natuurgebied

1 Oal Kleine Oommel/lage Heide
Ugging westrand en zuidwesthoek zoekgebied; aan oostzijde grotendeels begrensd door Dorenweg

en Vorsterdijk. Doorsneden door Opwettenseweg/Wolvendijk
Ecologische Beekdal Kleine Dommel/Ru! met vochtige en natte bosjes en bossen, extensieve graslanden
structuur en moerassen
Beheeren ExtensiefInatuurlij k
landgebruik
GHS grotendeels GHS-Natuur (natuurparel)

deels GHS-Landbouw (natuurontwikkelingsgebied)

2 Paaihurken/Nuenens broek
Ugging noordrand zoekgebled; randzone natuurgebied aan noordzijde Hoolsche Velden
Ecologische kleinschaUg gebied met verspreid vochtige bosjes en extensieve graslanden
structuur
Beheeren Extensieflnatuurlijk
landgebruik

GHS gratendeel GHS-Natuur (natuurparel)

Agrarisch gebied Nuenen
3 Agrarisch gebied Nuenen-Noord (Hoolsche velden/Hool/Boorsche Heuvel)
Ligglng noordelijke hetft zoekgebied, ten noorden v.d. weg Boord, globaal tussen Soeterbeekseweg

(westzijde) en Hetsestraat (oostzijde); noordzijde begrensd door zuidrand natuurgebled (2).
Door zaekgebied 2 in noordelijke richtlijn doodlopende wegen (De Geer en zandpad).

Ecologische Klelnschalig agrarisch gebied met taanbeptanting tangs wegen (De Geer, Boord) verspreid
structuur bosjes, en bomen en struweel In randen agrarische percelen.

Slaten voor een deel permanent watervaerend en gevoed door ijzerrijke kwel en kwelftora (o.a.
Watel'Violier, Holpijp, Grote waterranonkel en Veldrus). Twee amfibieenpaelen in agrarisch
gebied.

Beheeren agrarische percelen intensief, slaten en perceelsranden lokaal extensief
landgebruik afwisseling/mazarek van akkers (m.n. mars), graslanden en lokaal glastuinbouw,lokaal

kleinschalig particulier grondgebrulk (omgeving Soeterbeekseweg, Blekerdijk)
GHS lokaal GHS-Natuur (overig bos- en natuurgebied); enkele verspreid liggende bosjes

lokaal GHS-Landbouw (leefgebied kwetsbare soorten); noordrand Hoolsche velden/Hool
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4. Agrariseh gebied Nuenen-Midden/Zuid (Boord/Doren/Panakkers/Opwelten)
Ligging zuldelijke hetft zoekgebied tussen de weg Boord en de A270 (Eisenhowerlaan); aan westzijde

begrensd doorVorsterdijk.
wegen: Europalaan, Dubbestraat, Bakertse landweg, Opwettense weg, Vorsterdijk

Ecologische Open agrarisch gebied met weinig opgaande begroeiing in perceelsranden; deze grotendeels
structuur gebonden aan huiskavelsjelVen verspreid tiggende bebouwingjboerderijen wegen en welnig

laanbeplanting.
Stoten grotendeets t.b.v. regenwaterafvoer (periodiek droogvallend); slechts enkele perma-
nent watelVoerend met lokaal kwelflora (WatelViolier, Veldrus) (langs Europalaan en lokaal bij
Panakkers). Enkele poelen op prive-terreinjrand agrarisch gebied (Boord, Dorenstraat)

Beheeren grootschalige agrarlsche intensief beheerde percelen; deels gedomineerd door ma'(sakkers
landgebruik (ten westen van de Opwettense weg), deets door weHanden (oostelijk v.d. Opwettense weg)

lokaal tuinbouw (blauwe beseultuur in Doren)
GHS

Stedelijk gebied

5 Randzone bebouwd kom Nuenen (park/vijvers panakker Wellenseind),
Ligging oostrand zoekgebied tangs bebouwde kom Nuenen. Bebouwing en groen tangs wegen (van

Inoord naar wid): BeukenjEikentaan, Panakkers, Panakkerse Veldweg, Het Kempke jKrom·
menakker en Wettenseind)

Ecologische parkachtige randzone bebouwd met opgaand groen o.v.v.ln tuinen jhuiskavels e.d,
structuur volkstuintjes, 2 poelen (bij Wettenseind) en parkachtige vijvers (tangs Panakkers)
Beheeren intensiefjextensief,
landgebruik

GHS

2.2 Resultaten per soortgroep

De inventarisatiegegevens verkregen uit de bureaustudie en aanvullende inventarisatie
zijn gepresenteerd op werkkaarten: -) zie Tekeningen 2.1 tim 2.4.
De volgende werkkaarten zijn opgenomen bij dit rapport:

• 2.1 Flora- alle besehermde soorten zoekgebied: Tekening 2.1
• 2.2 Broedvogels (alle soorten besehermd) - soorten Rode Lijst en Vogelriehtlijn

• 2.3 Vleermuizen (alle soorten strikt besehermd, soorten bijlage 4 Habitatriehtlijn

• 2.4 Amfibieen (alle soorten besehermd)

Van de volgende soortgroepen zijn geen kaarten vervaardigd. en worden de waarden
sleehts kart besehreven:

• Overige zoogdieren (alle soorten besehermd; alleen algemene soorten (tabel Flora
en faunawet) voorkomend/verwaeht in het zoekgebied

• Vissen en reptielen (geen besehermde soorten voorkomend/ verwaeht in het
zoekgebied; hooguit in natuurgebieden aan de rand van de planloeatie.

• Dagvlinders (geen besehermde soorten verwaeht in het zoekgebied en omgeving)

Hieronder korte per soortgroep een korte toeliehting op de kaart en/of besehrijving van
aanwezige besehermde waarden in het zoekgebied. Daarbij wordt onderseheid gemaakt
in strikt besehermde soorten (tabel 3 Flora- en faunawet), soorten tabel 2 flora- en fauna

wet en de algemene besehermde soorten (tabell Flora- en faunawet). Daarbij ligt de na
druk bij soorten van tabel2 en 3. Met betrekking tot broedvogels gaat de nadruk uit op de
minder algemene soorten (Rode Lijstsoorten) en overige aandaehtssoorten (o.a. soorten
Vogelriehtlijn).

Per soortgroep komt aan de orde:

gebruikte bronnen
overzieht waargenomen soorten (tabel met status en deelgebied)
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Gebruikte bronnen:

1. FLORON-gegevens gemeente Nuenen (kiiometerhok-niveau)[Vreeken, 2005].

2. Floragegevens provinciale flora- en vegetatiekartering 1999-2001 [Provincie

Noord-Brabant, 2006a]

3. Natuuronderzoek Tangenten Eindhoven, Provincie Noord-Brabant. [Poelmans

et.al, 1995]. (op basis van gegevens provinciale vegetatiekartering en

Studiegroep Middengebied)

4. Aanvullende inventarisatie Oranjewoud 2006 (30-5-'06, 19-6-'06 en 22-5-'06)

5. CD-rom Rekening houden met Habitatrichtlijnsoorten in Noord-Brabant [Provincie

Noord-Brabant, 2002]

Overzicht waargenomen beschermde soorten

In tabel 2.1 staat een overzicht van betreffende soorten, waarbij deze zijn geordend op

beschermingsregime. In de tabel is daarnaast aangegeven in welke deelgebieden betref

fende soorten zijn aangetroffen dan wei voorkomen.

robel 2.1. Beschermde soorten Flora- en faunawet 2 en 3 In het zaekgebied
Status Deefgebied

Soort Ffw HR RL 1 2 3 4 5
5trlkt beschermd
Drijvende waterweegbree Ffw3 2,4 KW * *
Middengroep
Gele he!mbloem Ffw2 -ill
Gevtekte orchis Ffw2 KW X *
Grote keverorchis Ffw2 KW * *
Lange ereprijs Ffw2 *
Prachtklokje Ffw 2 Xv Xv *
Rapunzelklokje Ffw2 KW -/?v -/?v
Rietorchis Ffw2 */X?
Steenanjer Ffw2 KW XLv *
Waterdrieblad Ffw2 GE X XL.
Wilde marjolein Ffw2 -I? v -/?v
Algemene soorten
Brede wespenorchis Ffwl X X X X X
Gewone dotterb!oem Ffwl X X
Gewone vogelmelk Ffwl */X? -I?
Grote kaardenbol Ffwl -I? -I? -I?
Kleine maagdenpalll,l Ffwl -I? -I? -I?
Stanke steutelbloem Ffwl * *

Toehchtmg tabel:
Status:
Ffw: soort beschermd krachtens Flora- en faunawet. Ffw 1, 2, 3: soort van tabel1 (algemene soort), 2
(middengroep) en 3 (strikt beschermd)
HR (soort op bijlage 4 of2 van de Habitatrichtliin. HR4 (strikt beschermd), HR 2 (soort waarvoor voor de
bescherming speciale gebieden zijn aangewezen.
RL: soort op liist van bedreigde en kwetsbare soorten (BE: Bedreigd, KW: Kwetsbaar, G£: Gevoelig)
Oeelgebieden:
1. Dal Kleine Dommel incl. Lage Heide, 2. Paaihurken/Nuenensbroek, 3. Agrarisch gebied Nuenen-noord
(Hoolsche velden, Hool, Boordsche Heuvel), 4. Agrarisch gebied Nuenen~middenen west (Boord, Doren,
Panakkers, Opwetten). 5. Stedeliik gebied- Randzone bebouwde kom Nuenen.
Voorkomen binnen deetgebied:
X : in deelgebied binnen zoekgebiedgrens voorkomend/waargenomen

Divisie Ruimte en Mobiliteit
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* : in deelgebied aUeen buiten zoekgebiedgebiedgrens voorkomend/waargenomen
X/* ?: soort waargenomen in deelgebied; locatie niet bekend (binnen ofbuiten plangrens)
-/? :mogelijk in deelgebied / niet aangetroffen bij aanvullende inventarisatie [Oranjewoud, 2006J, weI door
FLORON gemeld in km-hok waarin deelgebied zich bevindt [Vreeken, 2005]{weflicht waarneming buiten
plangrens)]
L : slechtslokaal voorkomend; v: verwilderd (waarschijnlijk verwilderde exemplaren vanuit tuinen);
a: waarschijnlijk aangeplant

Werkkaart: Tekening 2.1 Flora
Op de werkkaart staan de waarnemingen van besehermde soorten bfnnen de zoekgebied
grens in getekend. De weergegeven waarnemingen betreffen met name gegevens van de

provinciale florakartering [Provincie Noord-Brabant, 2006al en de aanvullende
inventarisatie [Oranjewoud, 2006J. Niet weergegeven zijn de waarnemingsgegevens van
FLORON; dit betreft te grove informatie op kilometerhokniveau.

Toelichting floristische waarde per deelgebied
1. Dal Kleine Dommel/Lage Heide

• FFw 3 (strikt besehermde soorten; tabel3 Flora- en faunwet):
Binnen plangrens weHicht lokaal Drijvende waterweegbree; soort aileen waargenomen buiten
plangrens (v66r 1990 km-hok 165-384).
• FFw 2 (soorten tabel 2 Flora- en faunawet):
Binnen plangrens: Waterdrieblad, Gevlekte orchis en welUcht Rietorchis. Andere soorten aileen
buiten plangrens (o.a. Grote keverorchis, Lange ereprijs)
• FFw 1 (soorten tabell Flora- en fauna wet)
Binnen plangrens: Brede wespenorchis en Gewone dotterbloem. Andere soorten ats Kleine
vogelmelk en Slanke sleutelbloem aileen buiten plangrens.

2. Paaihurken/Nuenens broek
• FFw 3 (strikt beschermde soorten; tabel3 Flora- en faunwet):
Binnen plangrens geen. Buiten plangrens Drijvende waterweegbree (voor 1990 in km-hok 165-388j
na 1990 ten noorden daarvan in km-hok 166-388)

• FFw 2 (soorten tabel 2 Flora- en faunawet):
Binnen plangrens wellicht Grote keverorchis; andere soorten aileen buiten plangrens (ten noorden
van planloeatie).

• FFw 1 (soorten tabel 1 Flora- en faunaweV
Binnen plangrens: Brede wespenorchis en Gewone dotterbloem. Andere soorten als Slanke
sleutelbloem aileen buiten plangrens ten noorden van zoekgebied.

3. Agrarisch gebied Nuenen- noord (Hooische velden/Hool/Boorsche Heuve!)

• FFw 3 (strikt beschermde soorten; tabel3 Flora- en faunweV:
Binnen plangrens: .
• FFw 2 (soorten tabel2 Flora- en faunaweV:
Binnen plangrens: Prachtklokje (Iokaal; naar verwaehting verwiiderd)

• FFw 1 (soarten tabell Flora- en faunawet):
Binnen plangrens: Brede wespenorchis

4. Agrariseh gebied Nuenen-midden en zuid (Boord/Panakkers/Opwetten)
• FFw 3 (strikt beschermde soorten; tabe13 Flora- en faunwet):
Binnen plangrens: .
• FFw 2 (soorten tabel2 Flora- en faunaweV:
Binnen plangrens: Waterdrieblad (tokaal; naar verwachting aangep(ant), Steenanjer (lokaalj
mogelijk verwHderd) en Prachtktokje (op meerdere plaatsen j naar verwachting verwilderd). Niet
aangetroffen bij aanvullend onderzoek, wel gemeld in km·hok waarin deelgebied zich bevindt:
Rapunzeklokje (waarschijnlijk verwilderd in wegberm) en Wilde marjo[ein (verwilderd in wegber·
men)

• FFw 1 (soorten tabell Flora- en faunaweV:
Binnen plangrens: Brede wespenorchis
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Niet aangetroffen bij aanvuHend onderzoek, wei gemeld in km~hok waarin deelgebied zich bevindt:
Grote kaardenbol en Kleine maagdenpalm

5. Randzone bebouwde kom Nuenen
• FFw 3 (strikt beschermde soortenj tabel3 Flora· en faunwet):
Binnen plangrens: -
• FFw 2 (soorten tobe/2 Flora· en founoweV:
Binnen plangrens:-
Niet aangetroffen bij aanvuUend onderzoek, wei gemeld in km-hok waarin deetgebied zich bevindt:
Gele helmbloem (muurplant) en Wilde mariolein (verwilderd in wegbermen).
• FFw 1 (soorten tobel1 Flora· en founoweV:
Binnen plangrens: Brede wespenorchis
Niet aangetroffen bij aanvullend onderzoek, weI gemeld in km-hok waarin deelgebied zich bevindt:
Kleine maagdenpalm.

Condus!e Flora
In het zoekgebied komen naar verwachting geen strikt beschermde soorten (soorten tabel

3 Flora' en faunwet) voor. Er bestaat een kleine kans dat langs de Kleine Dommellokaal
de Drijvende waterweegbree voorkom!. (zie toelichting kader).

De natuurgebieden langs de rand van het zoekgebied (deelgebied 1 en 2)hebben een re

delijk hoge floristische waarde door het voorkomen van een aantal beschermde soorten

(tabel2 en 1 Flora- en faunawet) en soorten van de Rode Liist.

Het agrarisch gebied tussen deze natuurgebieden en de bebouwingsrand van Nuenen

(deelgebied 3 en 4) kent minder grate floristische waarden. Het aantal beschermde soor

ten is beperkt (tabell en/of 2 Flora- en faunawet) en veelal beperkt tot wegbermen, per·

ceelsranden en dan wei slaten en slootkanten. Een dee I van de soorten betreft naar

verwachting verwilderde en/of aangeplante exemplaren en vormen derhalve geen na
tuurlijke standplaats.

In de noordelijke deel van het agrarisch gebied (deelgebied 3) komt in en langs de slaten

kwelflora voor. Dit betreft geen beschermde soorten en derhalve ziin deze niet in de tabel

opgenomen. De aangetroffen soorten duiden op een wat betere, minder voedselrijkere

waterkwaliteit, die wordt veroorzaakt door het optreden van iizerrijke kwel. Het ijzer in het

toestromend grondwater bindt fosfaten waardoor deze niet meer vrij in het systeem aan·

wezig ziin, waardoor dit minder voedselrijk word!. In deelgebied 4 (midden/zuid)

agrarisch gebied) is een vergelijkbare sloat met kwelflora slechts op een enkele plaats
aangetroffen (omgeving Panakkers).

In de stedeliike randzone van Nuenen (deelgebied 5) komen binnen het zoekgebied lokaal

een aantal beschermde soorten voor (tabel2 en/of 1 Flora- en faunawet), welke gebanden

ziin aan randen (wegbermen, muren, randen van apgaande begroeiing).

Drijvende waterweegbree (strikt beschermdj tabel 3 Flora- en faunawet)
In de omgeving van het zoekgebied is de strikt beschermde Drijvende waterweegbree waargeno
men. Dit betreft waarnemingen voor 1990 in het Nuenens broek (ten noorden van deelgebied 2) en
het dal van de Kleine Dommel (stroomopwaarts deelgebied 1). De soort wordt binnen het
zaekgebied aileen verwacht in Kleine Dommel (deelgebied 1).
In de sloten in het overige deel van zoekgebied wordt de soort niet verwacht. In Hooische velden
(deelgebied 3) komen enkele slaten voor met een kweillora die geschikter ogen als standplaats.
Tijdens aanvullende inventarisatie is de soort hier niet aangetroffen. Andere sloten in dit en andere
deelgebieden (deelgebied 3, 4 en 5) zijn niet geschikt als stand plaats (te vaedselrijk en/01 perio
diek draagvaliend).
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Gebruikte bronnen:

1. SOVON-gegevens gemeente Nuenen (kiiometerhok-niveau)Danssen, 2005].
2. Broedvogelgegevens provineiale vlakdekkende avifaunakartering 2005 [Provineie

Noord-Brabant,2006b]
3. Natuuronderzoek Tangenten Eindhoven, Provincie Noord-Brabant. [Poelmans

et.al, 1995]. (op basis van gegevens provinciale avifaunakartering en
Studiegroep Middengebied)

4. Aanvullende inventarisatie Oranjewoud 2006 (30-5-'06,19-6-'06 en 22-5-'06)

Overzicht waargenomen beschermde soorten

In tabel2.2 staat een overzieht van betreffende soorten. In de tabel is daarnaast
aangegeven in welke deelgebieden betreffende soorten zijn aangetroffen dan wei
voorkomen.

Tabe/ 2.2. Broedvogels - bedreigde soorten in het zoekgebied
Status Deelgebied

Soort Ffw VR RL 1 2 3 4 5
Boerenzwaluw Ffw GE X X X X
Boomvalk Ffw KW X X
Grauwe vliegenvanger Ffw GE X X X X
Groene specht Ffw KW X X X
Huismus Ffw GE X X X
Huiszwaluw Ffw GE X X X
ljsvogel Ffw I X X
Kneu Ffw GE X X X X
Koekoek Ffw KW X X X
Matkop Ffw GE X
Patrijs Ffw KW X X X X
Ringmus Ffw GE X
Roodborsttapuit Ffw BE X
Spotvogel Ffw GE X X X

Toelfchtlng tabel:
Status:
Ffw: soort beschermd krachtens Ffora« en faunawet. Ffw 1, 2, 3: soort van tabell (aJgemene soort), 2
(middengroep) en 3 (strikt beschermd)
VR (soort op bijlage 'van de Vogelrichtlijn (strikt beschermd)
RL: soort op lijst van bedrelgde en kwetsbare soorten (BE: Bedreigd, KW: Kwetshaar, GE: Gevoelig)
Deelgebieden:
1. Dol Kleine Dommel incl. Lage Heide, 2. Paaihurken/Nuenensbroek, 3. Agrarisch gebied Nuenen·noord
(Hoo{sche velden, Hool, Boordsche Heuvel), 4. Agrarisch gebied Nuenen«midden en west (Boord, Doren,
Panakkers, Opwetten), 5. Stedefijkgebied« Randzone bebouwde korn Nuenen.
Voorkomen binnen deelgebied:
X: in deelgebied binnen zoekgebiedgrens waargenomen/voorkomend

Werkkaart: Tekening 2.2 Broedvogels

Op de werkkaart staan de waarnemingen van broedvogels (aile soorten besehermd
binnen de zoekgebiedgrens getekend. Op de kaart zijn aileen de waarnemingen van
bedreigde soorten (soorten Rode Lijst en/ofVogelriehtlijn) weergegeven. Aigemene

broedvogels zijn niet visueel weergegeven. Weergegeven zijn waarnemingen van de
provinciale avifaunakartering [Provineie Noord-Brabant, 2006bj en de aanvullende
inventarisatie [Oranjewoud 2006]. Niet weergegeven zijn verspreidingsgegevens van
SOVON daar dit kilometerhok-gegevens betreft.
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Toelichting avifaunawaarden per deelgebied
1. Dall<leine Dommel/Lage Heide
• 1 soort Vogelriehtlijn biilage I: Ijsvogel
• 8 soorten Rode Lijst; daarvan 4 van RL-categorie l<wetsbaar: Groene specht, Boomvalk,

Koekoek en Patrijs.
2. Paaihurken/Nuenens broek

• 1 soort Vogelrlehtlijn blilage I: Ijsvogel
• 6 soorten Rode Lijst; daarvan 4 van RL-categorie Kwetsbaar: Groene specht, Boomvalk,

Koekoek en Patrijs.
3. Agrariseh gebled Nuenen· noord (Hooisehe velden/Hool/Boorsehe Heuve!)
• 10 soorten Rode Lijst; daarvan 1 van RL-categorie Bedreigd: Roodborsttapuit en 3 RL-

categorie Kwetsbaar: Groene specht, Koekoek en Patrijs.
4. Agrariseh gebled Nuenen-midden en zuid (Boord/Panakkers/Opwetten)
• 7 soorten Rode Lijst; daarvan 1 van RL-categorie Kwetsbaar: Patrijs.
5. Randzone bebouwde korn Nuenen
• 1 soort Rode Lijst; daarvan 0 van RL-categorie Kwetsbaar

Overige RL-soorten van de minder bedreigde RL-categorie GevoeUg, komen deels verspreid over het
gehele zoekgebied voor: Boerenzwaluw, Huiszwaluw en Huismus. Daarnaast zijn soorten 5lechts in
1 of enkele deelgebieden waargenomen: 5potvogel (deelgebled 1, 2 en 3), I<neu (deelgebled 3),
Matkop (deelgebied 2) en Ringmus (deelgebied 4).
In het verleden (1995) is aan de noordzijde van het zoekgebled (noordzijde deelgebled 3, dan wei
deelgebled 2) 1 paar 5teenuil (RL-eategorie I<wetsbaar) waargenomen [Poelmans et.al, 1995]. Deze
500rt is in het zoekgebied echter niet aangetroffen bij recentere inventarisatie in 1999-2001
[Provincie Noord-Brabant, 2006b}. Daarom is de 500rt niet opgenomen in de overzichtstabel. Deel
gebied 3 oogt zeker nog geschikt voor deze soort. Wellicht dat deze ter ptaatse zich in de toekomst
weer aandient.

Conclusie Broedvogels.

Deelgebied 1, 2 en 3 hebben relatief hoge avifaunistische waarden. In deze deelgebieden

komen behoorliik wat soorten van de Rode Lijst voor, waarvan een aanzienliik deel van de

RL-eategorie I<wetsbaar In deelgebied 3 daarbij zelfs 1 soort van RL-eategorie Bedrelgd).

Daarnaast komt de I)svogel voor in deelgebled 1 en 2; dit betreft soort die strikt

besehermd is krachtens de Vogelrichtlijn.

De avifaunawaarden in deelgebled 4 zijn beduidend minder. De meeste soorten betreffen

soorten van RL-gevoellg, waarvan een deel aan bebouwing is gebonden (o.a. Boeren- en

Huiszwaluw en Huismus). Wei komt hier de Patriis voor (RL-categorie Kwetsbaar).

De randzone langs Nuenen (deelgebied 5) ziin de waarden het geringst. Hier is aileen de

aan bebouwing gebonden Huismus (RL-gevoellg) waargenomen.

Zoogdieren

Gebruikte bronnen:

1. VZZ-gegevens gemeente Nuenen[VZZ, 2005].

2. Natuuronderzoek Tangenten Eindhoven, Provincie Noord-Brabant. [Poelmans

et.al,1995].
3. Aanvullende inventarisatie Oraniewoud 2006 (6-6-'06 en 30-6-'06)

4. Atlas van de Nederlandse vleermuizen [Limpens et.al, 1997].

5. Atlas van de Nederlandse zoogdieren [Broekhuizen et.al, 1992]

6. CD-rom Rekening houden met Habitatrichtliinsoorten in Noord-Brabant [Provineie

Noord-Brabant, 2002]
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Overzicht waargenomen beschermde soorten
In tabel2.3 staat een overzicht van de in het zoekgebied aangetroffen dan wei te verwaeh
ten soorten. Sleehts van enkele soorten, waaronder speeifiek vleermuizen ziin concrete
gegevens van het zoekgebled bekend. De weergegeven algemene soorten betreffen

soorten die in de ruime omgeving van de planloeatie ziin waargenomen. Deze soorten ziin
indieatiefvoor soorten die oak binnen het zoekgebied te verwaehten ziin.

Tabel 2.3. Zoogdieren in het zoekgebied
Status Deelgebied

Soort Ffw HR RL 1 2 3 4 5
Strikt beschermd
Vleermuizen
Gewone dwergvleermuis Ffw3 4 X X X X X
laatvlieger Ffw 3 4 X X X X X
Rosse vleermuis Ffw3 4 X X X X X
Ruige dwergv!eermuis Ffw3 4 X X X X X
ALgemene soorten
Aardmuis Ffwl X X X X X
Bosmuis Ffwl X X X X X
Bosspitsmuis spec Ffwl X X X X X
Dwergmuis Ffwl X X X X X
Dwergspitsmuis Ffwl X X X X X
Egel Ffwl X X X X X
Haas Ffwl X X X X?
Hermelijn Ffwl X X X X? X?
Huisspitsmuis Ffwl X X X X X
Kanijn Ffwl X? X? X? XL XL
Mol Ffwl X X X X X
Ondergrondse woelmuis Ffwl X X X X X
Ree Ffwl X X X
Rosse woelmuis Ffwl X X X ? ?
Veldmuis Ffwl X X X X X
Wezel Ffwl X X X X X
Woe!rat Ffwl X X X ?I

Toebchtmgtabel:
Status:
Ffw: soort beschermd krachtens Flora- en faunawet, Ffw 1, 2, 3: soort van tabel1 (algemene soort), 2
(middengroep) en 3 (strikt beschermd)
HR (soort op bijlage 4 of2 van de Habitatrichtlijn. HR4 (strikt beschermd), HR 2 (soort waarvoor voor de
bescherming speciale gebieden z/jn aangewezen.
RL: soort op lijst van bedre/gde en kwetsbare soorten (BE: Bedreigd, KW: Kwetsbaar, GE: Gevoelig)
Deelgebieden:
1. Dal Kleine Dommel/nc!. Lage Heide, 2. PaaihurkenlNuenensbroek, 3. Agrarisch gebied Nuenen·noord
(Hoolsche vefden, Hoof, Boordsche Heuvel), 4. Agrarisch gebied Nuenen-midden en west (Boord. Doren.
Panakkers, Opwetten). 5. 5tedelijk gebied- Randzone bebouwde kom Nuenen.
Voorkomen binnen dee!gebied:
X: waargenomen in deelgebied, dan wet naar verwachting in deelgebied binnen zoekgebiedgrens voorkomend
?: mogelijk in deefgebied binnen zoekgebiedgrens
Lslechts lokaal voorkomend

Werkkaart: 2.3 Zoogdieren • vleermuizen

Op de werkkaart staan de waarnemingen van zoogdieren (aile soorten besehermd) binnen
de zoekgebiedgrens ingetekend. In de praktiik betreft dit voor het zoekgebied aileen
vleermuizen (aile soorten strikt besehermd; tabel3 Flora- en faunawet). Op kaart ziin
weergegeven de waarnemingen van aanvullende inventarisatie [Oraniewoud 2006].

De overige te verwaehten soorten betreft algemene zoogdieren (soorten van tabell Flora
en faunawet). Van het zoekgebied waren geen concrete waarnemingsgegevens besehik
baar.
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Toelichting zoogdieren
• FFw 3 (strlkt beschermde soorten; tabel 3 Flora· en (aunwet):
Binnen zoekgebied waargenomen vleermuizen (alle soorten strikt beschermd): Gewone

dwergvleermuis en Laatvlieger. Daarnaast eveneens te verwachten soorten: Rosse vleermuis, Ruige
dwergvleermuis en Gewone grootoorvleermuis. Deze soorten zijn foeragerend in het gehele

zoekgebied te verwachten. Dit met name waar geleidende structuren in de vorm van bomenrijen,
bosjes e.a. met elkaar in verbinding staande opgaande begroeiing aanwezig is. Verblijfplaatsen

warden verwacht in bebouwing langs wegen (gehele zoekgebied) en het bebouwd gebied van
Nuenen (deelgebied 5). Daarnaast is bij de Kleine Dommel (deelgebied 1) de Watervleermuis te
verwachten. Deze soort is hier echter niet aangetroffen tijdens de aanvullende inventarisatie.

Andere strikt beschermde soorten worden niet verwacht in het zoekgebied.

• FFw 2 (soorten tabel 2 Fiora· en (aunawet):
Binnen het zoekgebied: nlet verwacht

• FFw 1 (soorten tabel 1 Flora· en (aunawet)
Binnen het gehele zoekgebied worden algemene zoogdieren verwacht als muizen- en
spitsmuizensoorten, Egel, Konijn, Haas, Mol en kleine marterachtigen (Wezel, Hermelijn), Woelrat.

Hiervan zijn met name Woelrat en Haas minder verwacht in de randzone van het bebouwd gebied
van Nuenen (deelgebied 5). Daarnaast zijn Ree en Rosse woelmuis met name te verwachten in

deelgebieden met veel dekking in de vorm van bas en bosjes (deelgebied 1, 2).

Conelusie zoogdieren

Binnen het gehele zoekgebied komen zoogdieren voor. Dit betref! voornamelijk algemene

soorten (soorten van tabei 1 Ffw). Daarnaast komen ook verspreid over het gehele gebied

vleermuizen (soorten van tabel4 Ffw) voor.

De deelgebieden 1 en 2, en in mindere mate deelgebied 3 zijn naar verwachting het meest

soortenrijk. Dit gezien de aanwezige biotopen, variatie in vochttoestand en begroeiing in

deze deelgebieden. In deelgebied 4 en 5 komen naar verwachting wat minder soorten

voor, in lagere dichtheden. In deze gebieden zijn de meeste soorten vooral gebonden aan

de dekking biedende begroeiing in perceelsranden.

Amfibieen

Gebruikte bronnen:

1. RAVON·gegevens gemeente Nuenen [Prudon, 2005].

2. Aanvullende inventarisatie Oranjewoud 2006 (30·5·'06 en 19·6·'06)

3. Werkatlas amfibieen en reptielen in Noord·Brabant [RAVON, 2005]

4. CD·rom Rekening houden met Habitatrichtlijnsoorten in Noord·Brabant [Provincie

Noord·Brabant, 2002]

Overzicht waargenomen beschermde soorten

In tabel2.4 staat een overzicht van de in het zoekgebied aangetroffen soorten. In de tabel

is daarnaast aangegeven in welke deelgebieden betreffende soorten zijn aangetroffen

dan wei naar verwachting voorkomen.

Werkkaart: Tekening 2.4 Amfibieen

Op de werkkaart staan de waarnemingen van amfibieen (alle soorten beschermd) binnen

de zoekgebiedgrens in getekend. Op de kaart zijn de gegevens weergeven hectometer·

hokniveau (100x100 m) van RAVON [Prudon, 2005] en gegevens van aanvullende inven·

tarisatie [Oranjewoud 2006]. Gegevens op km·hok niveau [RAVON, 2005 en Prudon 2005]

zijn nlet weergegeven.
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Vissen
Gebruikte bronnen:

1. RAVON-gegevens gemeente Nuenen [Prudon, 2005].

2_ Aanvullende inventarisatie Oranjewoud 2006 (30-5-2006)

3. RAVON-verspreidingsgegevens op www.RAVON.nl
4_ CD-rom Rekening houden met Habitatriehtlijnsoorten in Noord-Brabant [Provineie

Noord-Brabant, 2002]

Toelichting vissen in het zoekgebied.
Binnen het zoekgebied komen in het agrariseh gebied geen beschermde vissoorten voor,

op basis van de geraadpleegde bronnen en aanvullende inventarisaties. In een deel van

het gebied worden geen/weinig vissen verwaeht, omdat permanent watervoerende sloten

vrijwel geheel ontbreken (deelgebied 4 en 5). In de noordelijke helft van het agrariseh

gebied (deelgebied 3) zljn enkele watervoerende slootjes, die gesehikt ogen als visbio

toop bemonsterd. Hlerbij zljn aileen algemene soorten (stekelbaarzen) aangetroffen.

Enkele beschermde soorten zljn waargenomen op zeer ruime afstand van het zoekgebied

(bij Heerendonk) te weten Kleine modderkruiper en Bermpje. Deze soorten worden blnnen

het zoekgebied aileen verwaeht In de Kleine dommel. Deze beek is In het kader van de

aanvullende inventarlsatie nlet bemonsterd.

Reptielen
Gebruikte bronnen:

1. RAVON-gegevens gemeente Nuenen [Prudon, 2005].

2. Werkatlas amflbieen en reptielen in Noord-Brabant [RAVON, 2005]

3. CD-rom Rekening houden met Habitatrichtlijnsoorten in Noord-Brabant [Provincie

Noord-Brabant, 2002]

Toelichting reptielen
Blnnen het zoekgebied komen geen reptielen (aile soorten beschermd) voor. Reptielen

komen aileen voor op ruime afstand van het zoekgebied in droge bos- en heidegebleden

(o.a. ten oosten en noordoosten van Nuenen).

Dagvlinders

Gebruikte bronnen:
1. Vlinderstiehting gegevens gemeente Nuenen [Groenendijk, 20051.

2. Natuuronderzoek Tangenten Eindhoven, Provineie Noord-Brabant. [Poelmans

et.al,1995].
3. Aanvullende Inventarlsatie Oranjewoud 2006

4. CD-rom Rekening houden met Habitatriehtlijnsoorten in Noord-Brabant [Provlneie

Noord-Brabant, 2002]

Toelichting dagvlinders
Binnen het zoekgebied komen geen beschermde dagvlinders voor.

Binnen het zoekgebled worden voornamelijk algemene, nlet beschermde, soorten ver

waeht. In hetzoekgebled zljn met name in deelgebied 1 en 2 en lokaal elders (3 en 4)

bosrand- en struweelsoorten te verwaehten als Bont zandoogje, Groot dikkopje Ge

hakkelde aurelia, Landkaartje e.a .. Daarnaast langs bloemrljke ruigten en wegbermen

grasland- en ruigtesoorten te verwaehten als learusblauwtje, Kleine vuurvlinder, Zwart

sprietdikkopje, I(oevinkje en Argusvlinder en lokaal (deelgebied 1 en 2) Oranjetip.
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Met name in tuinen bij bebouwing en langs de rand van de bebouwde kom van Nuenen
komen met name zeer algemene soorten voor die niet gebonden zijn aan een specifiek

biotoop. Dit betreft soorten als Dagpauwoog, Kleine vos, Klein koolwitje.
Blnnen het zoekgebied zijn daarnaast niet besehermde soorten van de Rode Lijst te ver
waehten. Dit betreft o.a. Kleine ijsvogelvlinder (potentieel deelgebied 1 en 2) en Bruine
eikepage (potentieel mogelijk in deelgebied 1, 2 en 5).

2.3 Conclusies beschermde natuurwaarden

De grootste natuurwaarden, qua aantal besehermde soorten, zijn aanwezig in de na
tuurgebieden aan de rand van het zoekgebied, te weten het dal van de Kleine Dommel

(deelgebied 1) en de zuidrand van de Paaihurken/Nuenensbroek (deelgebied 2).

Het gebied ten noorden van Boord (deelgebied 3) kent van het agrarisehe gebied hogere
waarden dan het gebied in de zuidelijke helft (deelgebied 4). Deelgebied 3 is kleinseha

liger, natter en door het optreden van kwel, gevarieerder. Dit uit zieh onder andere in het
voorkomen van een aantal bijzondere broedvogels. Deelgebied 4 en 5 zijn grootsehaliger,
droger en opener, hierdoor is de avifauna geringer.
In deelgebied 3 en 4 zijn gesehikte voortplantingswateren aanwezig voor amfibieen. In

deelgebied 4 betreft dit eehter, op enkele slaten na, voornamelijk poelen welke deels
gelegen zijn op huiskavels. Hier bevindt zieh lokaal in een poe I bij Boord een populatie
van de Alpenwatersalamander (soart tabel 2).

Deelgebied 3 heeft een natter karakter en de meeste slaten zijn permanent watervoerend.
Ook hier bevinden zieh enkele poelen. In het agrarisehe gebied komen met name veel
algemene amfibiesoorten voor.
In deelgebied 4 zijn de meeste besehermde soorten aangetroffen, waarvan een aantal van
een hoger besehermingsregime (soorten tabeI2). Dit betreft eehter verwilderde den wei
aangeplante exemplaren. De Steenanjer en Waterdrieblad komen beiden sleehts op een
loeatie voor. Het Praehtklokje is aangetroffen in deelgebied 3, maar met name in deelge

bied 4 in pereeeisranden en wegbermen.
De geringste natuurwaarden zijn aanwezig langs de randzone van de bebouwde kom
(deelgebied 5). Hier komen sleehts enkele algemeen besehermde flora- en faunasoorten

vaar.
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3 Resultaten aanvuUend Flora- en faunaonderzoek

3.1 Beschrijving plangebied

Het plangebied bevindt zich aan de zuid-westrand van de bebouwing van Nuenen en Iigt

ten dele in het dal van de Kleine Dommel. De uitbreiding van het plangebied betreft het
gebied dat wordt begrensd door de spoorlijn Eindhoven - Helmond, de Kleine Dommel of
Rul, de N270/A270, en het stedelijk gebied (Eeneind). De Iigging van het plangebied is
weergegeven in figuur 1.

3.2 Resultaten per soortgroep

De inventarisatiegegevens verkregen uit de bureaustudie en aanvullende inventarisatie
zijn gepresenteerd op werkkaarten: zie werkkaarten in de bijlagen.
De volgende werkkaarten zijn opgenomen bij dit rapport:

• Flora· aile beschermde soorten plangebied.

• Broedvogels (aile soorten beschermd) - soorten Rode Lijst en Vogelrichtlijn.

• Vleermuizen (aile soorten strikt beschermd, soorten bijlage 4 Habitatrichtlijn.

Van de volgende soortgroepen zijn geen kaarten vervaardigd, en worden de waarden
slechts kort beschreven:

• Overige zoogdieren (aile soorten beschermd) aileen algemene soorten (tabel Flora
en faunawet) voorkomend/verwacht in het plangebied.

• Amfibieen en reptielen (aile soorten beschermd).

• Dagvlinders (geen beschermde soorten verwacht in het plangebied en omgeving)
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Hieronder wordt per soortgroep een korte toelichting op de kaart en/of beschrijving van

aanwezige beschermde waarden in het plangebied. Daarbij wordt onderscheid gemaakt

in strikt beschermde soorten (tabel3 Flora- en faunawet), soorten tabel2 f1ora- en fauna

wet en de algemene beschermde soorten (tabell Flora· en faunawet). Daarbij ligt de na

druk bij soorten van tabel2 en 3. Met betrekking tot broedvogels gaat de nadruk uit op de

minder algemene soorten (Rode Lijstsoorten) en overige aandachtssoorten (o.a. soorten

Vogelrichtlij n).

Per soortgroep komt aan de orde:

gebruikte bronnen.

overzicht waargenomen soorten (tabel met status en deelgebied).

toelichting werkkaart indien van toepassing.

toelichting waargenomen soorten.

3.2.1 Flora

Gebruikte bronnen:

6. FLORON-gegevens gemeente Nuenen (kilometerhok-niveau), (Vreeken, 2005).
7. Floragegevens provinciale f1ora- en vegetatiekartering 1999·2001 (Provincie

Noord-Brabant, 2006a).

8. Natuuronderzoek Tangenten Eindhoven, Provincie Noord-Brabant (Poelmans

et.al.,1995).
9. Aanvullende inventarisatie Oranjewoud 2006 (13 en 18 juli 2006).
10. CD-rom Rekening houden met Habitatrichtlijnsoorten in Noord·Brabant (Provincie

Noord-Brabant, 2002).

Overzicht waargenomen beschermde soorten

Op basis van de gegevens van de bureaustudie en de aanvullende inventarisatie is een

inschatting gemaakt van de beschermde plantensoorten die in het plangebied voorkomen

en te verwachten zljn. Deze soorten en hun beschermingsregime zijn opgenomen in label

1.

Tabel1 Beschermde flora en Rode Lijstsoorten in het plangebied
Soorl Bescherm ingsstatus
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam F1ora- en Habitatrichttijn Soorten van

faunawet biilago lIilV; de Rode lijst

Wilde marjolein Origanum vulgare X2 TNB
Grote kaardenbol Dfpsucus fufloum Xl -
Brede wespenorchis Epipactus heUeborine Xl
Korenbtoem Centaurea cyanus GE

Verklanng afkortmgen In kotommen:
X = soort is beschermd krachtens de Flora- en faunawet
beschermingsregime AMvB art.75
1 = soort tabell
2 = soort tabel2
3 = soort tabel3

GE = gevoelig
TNB = thans niet bedreigd
KW =kwetsbaar
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Werkkaart: Flora

Op de werkkaart staan de waarnemingen van beschermde soorten bfnnen de plangebied

grens weergegeven. De weergegeven waarnemingen betreffen met name gegevens van de

provinciale f10rakartering en de aanvullende inventarisatie. Niet weergegeven zijn de
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Conclusie Flora
Hel plangebied kenl geen hoge fiorislische waarde. Op enkele localies zijn beschermde
planlen aangelroffen. Hel gaal hierbij om lwee algemene soorlen en een soorl van de
middengroep. De wilde marjolein werd aangelroffen aan de rand yen een akker in hel
zuiden van hel plangebied. Zeven grole kaardenbollen bevonden zich op een bloemrijk

lalud nabij de Gelderopsedijk. Hier werd ook op meerdere plaalsen de Rode Lijslsoorl de
korenbloem aangelroffen. Brede wespenorchissen hebben slandplaalsen in de berm
langs de Mulakkers. Hel Naluurlokel maakl melding van een Habilalrichtlijnsoorl. Hel

gaal hier naar aile waarschijnlijkheid om de drijvende walerweegbree in de Kleine
Dommel, builen hel plangebied.

foto 1: wilde marjolein en grote kaardenbollangs een bioemrijk talud en akker.

3.2.2 Broedvogels

blad 19van 27

Gebruikte bronnen:

5. SOVON-gegevens gemeenle Nuenen Oanssen, 2005).
6. Broedvogelgegevens provinciale vlakdekkende avifaunakarlering 2005 (Provincie

Noord-Brabanl, 2006b).
7. Naluuronderzoek Tangenlen Eindhoven, Provincie Noord-Brabanl. (Poelmans

et.a/., 1995).
8. Aanvullende invenlarisalie Oranjewoud 2006 (13 en 18 juli 2006).

Overzicht waargenomen beschermde soorten
Op basis van de gegevens van de bureausludie en de aanvullende inventarisalie is een
inschalting gemaakl van de beschermde vogelsoorlen die in hel plangebied voorkomen
en te verwachlen zijn. Deze soorlen en hun beschermingsregime zijn opgenomen in label

2.
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Tabel2 Beschermde vogelsoorten in het plangebied
Soor! Bescherm ingsstatu5
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam F(ora- en Habitatrichtlijn Soorten van

faunawet bijlage i/ll/IV: de Rode lijst

Boerenzwatuw Hirundo rustica X GE
Gete kwikstaart Motacilla flava ssp. flava X GE
Grauwe vliegenvanger Muscicapa stiata ssp. striata X GE
Groene specht Picus viridis X KW
Huismus Passerdomesticus X GE
Ijsvogel Afcedo atthis X I
Kievit Vanel/us vanel/us X
Kneu Carduelis cannabina X GE
Matkop Parus montanu5 ssp. rhenanus X GE
Patrijs Perdix perdix X KW
Spotvogel Hippo{ais icterina X GE
Steenull Athene noctua X KW

Verklanng afkortlngen In kolommen:

X = soort is beschermd krachtens de Flora- en faunawet

beschermingsregime AMvB art.75
1 = soort tabet 1

2 = soort tabet 2

3 = soort tabel3

GE = gevoelig

KW = kwetsbaar

Werkkaart: Broedvogels

Op de werkkaart staan de waarnemingen van de (broed)vogels weergegeven. Voor de

broedvogels op kaart is een groter zoekgebied genomen, overeenkomstig met de
broedvogelkartering 2005 van de Provincie Noord-Brabant. Op de kaart zijn aileen de
waarnemingen van bedreigde soorten (soorten Rode Lijst en/ofVogelrichtlijn)
weergegeven. Algemene broedvogels zijn niet visueel weergegeven. Weergegeven zijn
waarnemingen van de provinciale avifaunakartering en de aanvullende inventarisatie.

Niet weergegeven zijn verspreidingsgegevens van SOVON daar dit kilometerhok-gegevens
betreft.

(oneiusie Broedvogels.

Het plangebied kent geen hoge avifaunistische waarde. Uit de recente

broedvogelkartering 2005 en de aanvullende inventarisatie komt naar voren dat een
aantal Rode lijstsoorten en een Vogelrichtlijnsoort voorkomen in het plangebied. Langs de
oevers van de Kleine Dommel is een broedende I)svogel aangetroffen. In de begroeiingen

rondom de Kleine Dommel broeden enkele struweelbroeders voor, zoals kneu en
spotvogel. In het plangebied komen twee paar groene spechten tot broeden in de
aanwezig populierenopstanden. Op de Mulakkers komen in het voorjaar enkele
broedende weidevogels voor waaronder de kievit en de Rode Lijstsoorten gele kwikstaart
en twee paar patrijzen.

3.2.3 Zoogdieren

Gebruikte bronnen:

7. VZZ-gegevens gemeente Nuenen (VZZ, 2005).

8. Natuuronderzoek Tangenten Eindhoven, Provincie Noord-Brabant (Poelmans
et.al., 1995).

9. Aanvullende inventarisatie Oranjewoud 2006 (13 en 18 juli 2006).

10. Atlas van de Nederlandse vleermuizen (Limpens et.al., 1997).
11. Atlas van de Nederlandse zoogdieren (Broekhuizen et.al., 1992).
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12. CD-rom Rekening houden met Habitatrichtlijnsoorten in Noord-Brabant (Provincie

Noord-Brabant, 2002).

Overzicht waargenomen beschermde soorten
In tabel3 staat een overzicht van de in het plangebied aangetroffen dan wei te verwach

ten soorten. Slechts van enkele soorten, waaronder specifiek vleermuizen zijn concrete

gegevens van het plangebied bekend. De weergegeven algemene soorten betreffen

soorten die in de ruime omgeving van de uitbreiding zljn waargenomen. Deze soorten zijn

indicatiefvoor soorten die oak binnen het plangebied te verwachten zijn.

Soorl Beschermingsstatus
Nedertandse naam Wetenschappetijke naam Flora- en Habitatrichtlijn Soorten van

faunawet biilage II/IV: de Rode lijst

Aardmuis Microtus agrestis Xl
Bosmuis Apodemus sylvaticus Xl .
Dwergspltsmuis Sorex minutus Xl
Gewone bosspitsmuis Sorex araneus Xl
Huisspitsmuis Crocidura russula Xl
Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus Xl
Veldmuis Microtus arvafis Xl
Ondergrondse woetmuis Pitymys subterraneus Xl
Rosse woetmuis Clethrionomys glareolus Xl
Mol Talpa europea Xl
Woelrat Arvicola terstrls Xl
Egel Erinaceus europeus Xl
Hermelijn Mustela erminea Xl
Wezel Mustela nlvalis Xl -
Bunzing Mustela putor/us Xl
Vos Vulpes vulpes Xl
Konijn Oryctolagus cuniculus Xl - .
Haas Lepus europea Xl
Gewone dwergvleermuis Pipistrel!us pipistrellus X3 Bijlage 4, HR

Tabel3 Beschermde zoogdieren in het plangebied

Verklanng afkorttngen In kolommen:
X:::: soort is beschermd krachtens de Flora- en faunawet
beschermingsregime AMvB art,75
1 :::: soart tabel 1
2 :::: soort tabe! 2
3 :::: soort tabel3

HR:::: HabltatrlchtUjn

Werkkaart: Zoogdieren • vleermuizen

Op de werkkaart staan de waarnemingen van zoogdieren (aile soorten beschermd) binnen

de plangebiedgrens weergegeven. In de praktijk betreft dit voor het plangebied aileen

vleermuizen. Op kaart zijn weergegeven de waarnemingen van aanvullende

inventarisatie. De overige te verwachten soorten betreft algemene zoogdieren. Van het

plangebied waren geen concrete waarnemingsgegevens beschikbaar.

Conelusie zoogdieren
In het plangebied komen algemene zoogdieren voor, zoals muizen, spitsmuizen, mol,

egel, konijn, haas en kleine marterachtigen. De woelrat is aileen aanwezig in de

oeverzone langs de Kleine Dommel.

In het plangebied zijn tijdens de inventarisatie vleermuizen waargenomen. Het ging

hierbij am foeragerende gewone dwergvleermuizen, voornamelijk random de bebouwing

van Eeneind. Daarnaast worden de volgende soorten verwacht: rosse vleermuis,

laatvlieger, ruige dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis. Deze soorten zijn

foeragerend in het gehele plangebied te verwachten. Dit met name waar geleidende
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3.2.4

structuren in de vorm van bomenrijen, bosjes e.a. met elkaar in verbinding staande
opgaande begroeiing aanwezig is. Verblijfplaatsen worden verwacht in bebouwing langs
wegen en het bebouwd gebied van Eeneind. Daarnaast is bij de Kleine Dommel de
watervleermuis te verwachten. Deze soort is hier echter niet aangetroffen tijdens de
aanvullende inventarisatie.

Amfibieen

Gebruikte bronnen:

5. RAVON-gegevens gemeente Nuenen (Prudent, 2005).
6. Aanvullende inventarisatie Oranjewoud 2006 (13 en 18 juli 2006)
7. Werkatlas amfibieen en reptielen in Noord-Brabant (RAVON, 2005)

8. CD-rom Rekening houden met Habitatrichtlijnsoorten in Noord-Brabant (Provincie
Noord-Brabant, 2002).

Overzicht waargenomen beschermde soorten
Op basis van de gegevens van de bureaustudie en de aanvullende inventarisatie is een
inschatting gemaakt van de beschermde amfibiesoorten die in het plangebied te
verwachten zijn. Deze soorten en hun beschermingsregime zijn opgenomen in tabel4.

Tabel4 Beschermde am{ibieen in het plangebied
Soarl Bescherm ingsstatu 5

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Flora" en Habitatrichtlijn Soorten van

faunawet bijlage 11M; de Rode lijst

Sruine kikker Rana temporarla Xl
Bastaardkikker Rana Klepton escu{enta Xl -
Gewone pad Bura buro Xl -
Kleine watersalamander TrIturus vulgaris Xl

Verktanng afkortlngen In kolommen:

X = soort is beschermd krachtens de Flora· en faunawet

beschermingsregime AMvB art.75

1 = soort tabell
2 = soort tabel2

3 = soort tabel 3

Condusie amfibieen
Het plangebied is niet rijk aan amfibieen. Aigemene amfibieen (tabell) worden verwacht

langs de oevers en de vegetatie rondom de Kleine Domme!. Het agrarische gebied rond de
Mulakkers is veelal droog en er is geen natuurlijk water aanwezig. Hier zijn geen
amfibieen aangetroffen en worden ook niet verwacht.

3.2.5 Overige soortgroepen

blad 22 van 27

Vissen
Gebruikte brannen:

5. RAVON-gegevens gemeente Nuenen (Prudon, 2005).

6. Aanvullende inventarisatie Oranjewoud 2006 (13 en 18 juli 2006).
7. RAVON-verspreidingsgegevens op www.RAVON.nl
8. CD-rom Rekening houden met Habitatrichtlijnsoorten in Noord-Brabant (Provincie

Noord-Brabant, 2002).
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Binnen het plangebied komen in het agrarisch gebied geen beschermde vissoorten voor,

op basis van de geraadpleegde bronnen en aanvullende inventarisaties. In het plangebied
worden geen vissen verwacht, omdat permanent watervoerende sloten vrijwel geheel
ontbreken. Beschermde soorten, zoals de kleine modderkruiper en het bermpje worden
aileen verwacht in de Kleine Domme!. Deze beek is in het kadervan de aanvullende

inventarisatie niet bemonsterd.

Reptielen
Gebruikte brannen:

4. RAVON-gegevens gemeente Nuenen (Prudon, 2005).

5. Werkatlas amflbieen en reptielen in Noord-Brabant (RAVON, 2005).
6. CD-rom Rekening houden met Habitatrichtlijnsaorten in Noord-Brabant (Provincie

Noord-Brabant, 2002).

In het plangebied komen geen reptielen (aile soorten beschermd) vaar. Reptielen komen
aileen voor op ruime afstand van het plangebied in droge bos- en heidegebieden (a.a. ten
oosten en noordoosten van Nuenen).

Dagvlinders

Gebruikte bronnen:
5. Vlinderstichting gegevens gemeente Nuenen (Groenendijk, 2005).

6. Natuuronderzoek Tangenten Eindhoven, Provincie Noord-Brabant (Poelmans
et.al., 1995).

7. Aanvullende inventarisatie Oranjewoud 2006 (13 en 18 juli 2006).
8. CD-rom Rekening houden met Habitatrichtlijnsoorten in Noord-Brabant (Provincie

Noord-Brabant, 2002).

Binnen de uitbreiding Nuenen-West komen geen beschermde dagvlinders voor, op basis
van de bureaustudie en de aanvullende inventarisatie. In het plangebied kamen met name
algemene soorten voor, zoals klein koolwitje, dagpauwoog, geaderd witje, atalanta en

kleine vos. Langs bosranden en struweel zijn soorten als bontzandoogje, gehakkelde
aurelia en landkaartje te verwachten. Nabij de Gelderopsedijk op een bloemrijk

talud/berm zijn icarusblauwtje, kleine vuurvlinder en zwartsprietdikkopje aangetroffen.
Het gaat hier om vrij algemene soorten, die niet beschermd zijn.

3.3 Conclusies beschermde natuurwaarden

Voor de uitbreiding Nuenen-West is een aanvullende flora- en faunaonderzoek uitgevoerd

naar de aanwezigheid van beschermde natuurwaarden. Het betreft hierbij een
inventariserend onderzoek naar waardevolle flora- en fauna, waarbij de nadruk ligt op
beschermde soorten.

Het plangebied heeft geen hoge floristische waard. Op enkele plekken zijn beschermde
planten aangetroffen. Het gaat hier om algemeen beschermde soorten en een soort uit de
middengroep. De bloemrijke berm/talud nabij de Gelderopsedijk is van enige floristische

waarden, vanwege het voorkomen van beschermde plantensoorten (grote kaardenbol en
wilde marjolein) en Rode Lijstsoort (korenbloem).

Het plangebied heeft geen hoge avifaunistische waarde. De meeste broedvogels worden

aangetroffen rondom de Kleine Dommel en het struwee!. Daarnaast komen enkele Rode
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Lijstsoorten (gele kwikstaart en patrijs) tot broeden op de Mulakkers. De groene specht
(Rode Lijst) heeft twee territoria in het plangebied.

In het plangebied komen op veeI plaatsen algemene zoogdieren voor. Rond de Kleine
Dommel en de aanwezige begroeiingen worden de meeste soorten verwacht. Strikt

beschermde vleermuizen (o.a. gewone dwergvleermuis) zijn aileen waargenomen in de
omgeving van Eeneind. Rond de Kleine Dommel worden foeragerende vleermuizen
verwacht.

Het plangebied is niet rijk aan amfibieen. Langs de oevers en de vegetatie rondom de
Kleine Dommel worden algemene amfibieen verwacht. Strik beschermde soorten zijn niet

aangetroffen en worden ook niet verwacht. In het plangebied komen geen reptielen voor.

In de uitbreiding Nuenen-West komen geen beschermde vissoorten voor in het agrarische
gebied, omdat geen voortplantingswater aanwezig is. Beschermde vissoorten worden

aileen verwacht in de Kleine Dommel.
In het plangebied komen geen beschermde dagvlinders voor. Tijdens de inventarisatie
zijn aileen algemene soorten waargenomen.

De algehele condusie van het aanvullende flora- en faunaonderzoek is dat de flora en
faunawaarden in de uitbreiding Nuenen-West niet bijzonder hoog zijn. In het plangebied

zijn voornamelijk algemene (beschermde) soorten (tabell) aangetroffen en een enkele
overig (beschermd) soort (tabeI2). Daarnaast zijn, naast de vleermuizen, geen strikt
beschermde soorten waargenomen en worden ook niet verwacht.
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VR-I Vogelrichtlijn-bijlage I
IJsv IJsvogel

RL-BE Rode Lijst Bedreigd
Rot Roodborsttapuit

RL-KW Rode Lijst Kwetsbaar
Bov Boomvalk
Grs Groene specht

Kok Koekoek
Pa Patrijs

RL-GE Rode Lijst Gevoelig
Boz Boerenzwaluw
Huz Huiszwaluw

Hum Huismus
Rim Ringmus
Grv Grauwe vliegenvanger

Kne Kneu
Mak Matkop
Spv Spotvoeel
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Flora - beschermde soorten

o Wilde marjolein
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Broedvogels - soorten Rode Lijst en Vogelrichtlijn
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Zoogdieren . Vleermuizen
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Oranjewoud: buiten gewoon!

Missie
Oranjewoud wit toonaangevend partnerzijn bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame

en integrate oplossingen vooralle facetten van onze leefomgeving, waarin we wanen, werken,

recreeren en relzen.

ProfieL

Oranjewoud heeft ambities a[s het gaat om de vormgeving van de wereld om ons heen.

Als toonaangevend advies- en ingenieursbureau streven wij ernaar knelpunten daadwerkelijk

op te [ossen, ware leefbaarheid te scheppen, de toekomst veilig te stellen, aile kansen te
benut·ten, vorm te geven aan perspectieven en grensverleggend bezlg te zijn. Door creatief

en constructief in te spelen op mogelijkheden en rekening te hauden met maatschappelijke
belangen, financHHe speelruimte, technologische ontwikkelingen en het milieu.

Kortom: wij bieden visie met een duidelijk oog voor realiteit.

Partnership
Innovatieve voorstellen en creatieve oplossingen voar complexe vraagstukken vormen de
kern van ons handelen. lnteractie is daarbij het sleutelwoord. Door het multidisciplinaire

karaktervan veeI projecten,zijn wij gewend om over de grenzen van het eigen vakgebied
heen te kijken. Voorop staat het combineren vanonze eigen kennis en kunde met de

behoeften en mogelijkheden van onze opdrachtgevers. Uitwisseling van inzichten en

ervaringen leidttat innavatie; partnership isaltijd het uitgangspunt.

FlexibeL
Ruimtelijkheid in denken en doen biedtvuor aile partijen perspectieven bij het creerenvan
een duurzame teefomgeving. Wij verzorgen het hele traject van planontwikkeling, advies,

ontwerp en directievoering tot realisatie, beheer en exploitatie. De wens van de opdracht

gever bepaalt of wij het hele traject of delen ervan op ons nemen.
De combinatie van advies- en ingenieurswerk en betrokkenheid bij de daadwerkelijke reati
satie staat garant voorhaalbare plannen en een hoogwaardige uitvoering. fen vertrouwd

gevoel voor onze opdrachtgevers.

Dynamlsch
Elke opdracht die we uitvoeren is uniek en verdient een specifleke aaopak. Oit vraagt een

dynamische instelling, diezich vertaalt naar het inspelen op veranderingen in de markt en het
oppakken van ontwlkkelingen binnen onze vakgebieden. Metvestigingen verspreid over heel

Nederland combineren we inzichtin landelijke ontwikkelingen met een diepgaande kennis
van lokale omstandigheden. Een waardevoUe voedingsbadem voar ons bedrijf, dat in aile

opzichten grensverleggend bezigwil zijn. Doordat Oranjewoud in letterlijke zin dicht bij de

opdrachtgevers staat, komen bovendien openheid en toegankelijkheid volop tot hun recht.

Eigentijds
Onze organisatle en werkwljze bieden aile ruimte en perspectief aan zo\lve1 de belangen van

il onze klanten als die vanonze medewerkers. Marktgerichtebusiness units geven richting

I aan de contacten met de klanten en zargen, samen met de kennisdragers in onze organisatie,

~ voor het correct en adequaat oplossen van vraagstukken en problemen. Mensgerichte mana
1gers en ambitieuze medewerkers werken voortdurend aan het verder uitbouwen van onze

I expertise en ieders persoonlijke ontwikkelingsperspectief.

~ Onafhankelijk en deskundig
~ We zien het als onze verantwoordelijkheid de samenleving en onze opdrachtgevers kwatlta

ff tief hoogwaardige en duurzame oplossingen te bieden op een manier die maatschappelijk
!
~ en economisch verantwoord is. Oranjewoud wit een betrouwbaar tidzijn van de samen[eving:

".~.. onafhankelijk en deskundig. Om dlt te kunnen garanderen, is een bedrijfscode opgesteld
u waarin op individueel en collectief niveau heldere afspraken zijo geformuleerd.
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Oranjewoud Nederland

Heerenveen

Tolhuisweg 57

Postbus 2/1 8/1'10 AA Heerenveen

Telefoon (0513) 63 liS 67

Telefax (0513) 63 33 53

Kantoor Assen

Blijdensteinstraat 4

9403 AW Assen

Telefoon (0592) 39 28 00
Telefax (0592) 39 28 01

Tevens kantoor in Sd100nebeek

Deventer

Zutphenseweg 31D

Postbus 321 7400 AHDeventer

Telefoon (0570) 67 94 44

Telefax (0570) 63 72 27

Almere

Monitorweg 29

Postbus 10044 1301 AA Almere5tad

Telefoon (036) 530 80 00

Telefax (036) 533 8189

Capelle aan den IJssel

Rivium Westlaan 72

2909LD Capelle aan den IJssel

Postbus 8590 3009 AN Rotterdam

Telefoon (OlO) 235 1745

Telefax (010) 235 1747

Kantoor Goes

Albert Plesmanweg IIA

Postbus 42 4460 AA Goes

Telefoon (0113) 2377°0
Telefax (0113) 23 77 01

Oosterhout

Beneluxweg 7

Postbus 110 4900 M Oosterhout

Telefoon (0162) '18 70 00

Telefax (0162) 'IS 11 41

Kantoor Geleen

Mijnweg 3

Postbus 17 6160 M Geleen

Telefoon (0'16) 478 92 22

Telefax (046) 478 92 00

HMVTB.V.

Maxwellstraat 31

Postbus 174 6710 SD Ede

Telefoon (0318) 62 46 24
Telefax (0318) 62 '1913

www.oranjewQud.nl


