
Tabel X.X Inschatting van geschikt leefgebied, effectbepaling en voorbeelden mogelijke mitigerende maatregelen van 

enkele soorten (niet limitatief) 

 

Soort Inschatting geschikt 

leefgebied  

Mogelijke effecten  Mogelijke mitigerende 

maatregelen 

Boommarter, 

hermelijn, wezel, 

das, eekhoorn 

Verblijfplaatsen in bossen 

foerageergebied (deels) in 

agrarische gebieden 

Kleinschalige ontwikkelingen 

in foerageergebied 

Niet nodig, betreft 

kleinschalige effecten in 

foerageergebied. Voldoende 

leefgebied blijft aanwezig en 

verblijfplaatsen blijven 

onaangetast 

Steenmarter Verblijfplaatsen in schuren, 

kelders en zolders in of nabij 

het buitengebied 

Bij sloop of grootschalige 

verbouwing kunnen 

verblijfplaatsen verdwijnen 

Ontoegankelijk maken 

gebouwen of gebruik 

afweermiddelen op basis van 

gemeentelijke ontheffing  

Buizerd, havik, 

slechtvalk, 

sperwer, 

boomvalk  

Op en direct rond agrarische 

bouwvlakken is doorgaans 

hoogopgaande beplanting 

aanwezig. Buizerd, havik, 

sperwer en boomvalk zijn wat 

minder kritisch qua 

locatiekeuze kunnen in deze 

erfbeplanting tot broeden 

komen. Slechtvalken hebben 

hoge masten en hoge 

gebouwen met daarin 

nestkasten nodig om in te 

broeden. Deze soort zal 

hooguit incidenteel in het 

plangebied aanwezig zijn 

Bij het kappen van hoge 

bomen op en langs agrarische 

bouwvlakken verdwijnt 

nestgelegenheid en mogelijk 

een jaarrond beschermd nest 

 

Niet van toepassing mits 

voldoende bomen en 

bosschages op en rond deze 

agrarische bouwvlakken 

blijven staan. Eventueel 

aanplanten van bomen en 

bosschages. Zie ook 

soortenstandaard1 

 

Ransuil  Bosschages en dichte 

naaldbomen in tuinen zijn 

geschikt als nestlocatie en 

vaste rust- en verblijfplaats. 

Voldoende nesten van zwarte 

kraai en ekster die als nest 

van de ransuil kunnen dienen. 

Uitgestrekt agrarisch gebied 

biedt voldoende 

foerageermogelijkheden 

Door het kappen van bomen 

verdwijnt broedgelegenheid en 

mogelijk een jaarrond 

beschermde verblijfplaats 

Behoud van voldoende 

bosschages en open 

landschap om te foerageren. 

Eventueel aanplanten van 

bomen in de nabijheid van 

geschikt foerageergebied  

Steenuil Het plangebied biedt geschikt 

leefgebied in de vorm van 

erven met schuren die in 

nestgelegenheid voorzien. 

Boerderijen met bomenrijen, 

paaltjes, grasland, 

Zeer gevoelig voor ruimtelijke 

ontwikkelingen door de 

onlosmakelijke samenhang 

tussen de vaste verblijfplaats 

en de functionele 

leefomgeving 

Inventariseren van territoria 

van steenuilen. Plekken waar 

geen steenuilen zitten of waar 

gebouwd wordt geschikt 

maken voor steenuilen in 

combinatie met het aanbieden 

                                                        
1 Bron: http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/flora-en-faunawet-
ffw/ontheffing-vrijstelling/soortenstandaard 



rommelhoekjes voorzien in 

geschikt foerageergebied 

(foerageergebied) in de directe 

omgeving van de vaste 

verblijfplaats 

van alternatieve vaste 

verblijfplaatsen (nestkasten). 

Zie ook soortenstandaard 

Kerkuil Het plangebied biedt geschikt 

leefgebied in de vorm van 

erven met schuren die in 

nestgelegenheid voorzien. 

Boerderijen met bomenrijen, 

paaltjes, grasland, 

rommelhoekjes en uitgestrekt 

agrarisch gebied voorzien in 

geschikt foerageergebied 

Gevoelig voor ruimtelijke 

ontwikkelingen. Vergelijkbaar 

met steenuil maar kerkuil is in 

staat om foerageergebieden te 

bereiken die verder van zijn 

vaste verblijfplaats af liggen 

Inventariseren van territoria 

van kerkuilen. Op plekken 

waar geen kerkuilen zitten of 

waar gebouwd wordt kan een 

alternatieve vaste verblijfplaats 

(nestkast) worden 

aangeboden in een gebouw 

dat geschikt is als broedlocatie 

en binnen het bereik van 

geschikt foerageergebied ligt. 

Zie ook soortenstandaard 

Gierzwaluw, 

huismus en 

vleermuizen 

Veel type gebouwen 

(woningen, schuren etc.) 

herbergen potentiële 

verblijfplaatsen.  

 

 

 

 

 

Daarnaast kunnen de bomen 

op en om agrarische 

bouwvlakken een rol spelen 

als paarplaats voor de ruige 

dwergvleermuis en als 

onderdeel van vliegroutes 

Bij aantasting verblijfplaatsen 

(sloop) kunnen effecten 

optreden. Het 

bestemmingsplan maakt dat 

niet rechtstreeks mogelijk. 

Kap van bomen kan resulteren 

in aantasting van vliegroutes 

of paarplaatsen. Ook 

renovaties of verbouwingen 

kunnen verblijfplaatsen 

aantasten 

Mitigerende maatregelen 

bestaan uit het - na 

inventariseren - aanbrengen 

van tijdelijke of permanente 

alternatieve verblijfplaatsen 

(vogelkasten of geschikte 

vleermuiskasten). 

Zie ook soortenstandaard voor 

huismus, gierzwaluw, gewone 

en ruige dwergvleermuis en 

gewone grootoorvleermuis. 

Aantasting van vliegroutes kan 

voorkomen worden door het 

(her)plaatsen/of planten van 

bomen of struikgewas. Zie ook 

soortenstandaard 

Ooievaar Nestelt op speciale 

ooievaarspalen of op speciale 

geprepareerde plekken op 

daken en soms in bomen 

Bij aantasting (sloop, renovatie 

of grote verbouwingen) 

kunnen effecten optreden. Het 

bestemmingsplan maakt dat 

niet rechtstreeks mogelijk 

Mitigerende maatregelen zijn 

eenvoudig; namelijk uit het 

aanbieden van een nestpaal 

op een geschikte locatie 

Roek Bosjes of bomenrijen in 

agrarisch gebied zijn geschikte 

locaties voor broedkolonies 

Koloniebroeder, daardoor 

gevoelig voor kap van bomen. 

Hierdoor kan een hele 

broedkolonie verdwijnen 

Inventariseren broedkolonie. 

Zo nodig bomen met 

broedkolonie ontzien, of 

aanbieden alternatieven 

nestlocaties. Zie ook 

soortenstandaard 

Wespendief Broedt in loofbos of gemengde 

bossen. Voedt zich aan bijen- 

en/of wespenvolken  

Aantasting nestplaats of 

foerageergebied 

Behoud van voldoende 

bosgebied en bijen- en/of 

wespenkolonies. Eventueel 

aanplanten van bomen in de 

nabijheid van geschikt 

foerageergebied 



Rugstreeppad Geschikt leefgebied komt voor 

in het gebied. 

Voortplantingswateren 

bestaan uit  (kleine) 

watergangen. Landhabitat kan 

onder andere bestaan uit 

schuilplaatsen onder of nabij 

bebouwing 

In staat om snel nieuw 

leefgebied te koloniseren. Bij 

de beperkte ruimtelijke 

ontwikkelingen die het 

bestemmingsplan toestaat is 

een kans dat de rugstreeppad 

het gebied koloniseert, 

voortzetting van de 

werkzaamheden is dan in 

overtreding van de flora- en 

faunawet. 

Bij vergraving van 

watergangen kan schade 

optreden 

Afschermen van werkgebieden 

zodat kolonisatie wordt 

voorkomen.  

Eventueel aanwezige dieren 

wegvangen en in tijdelijk 

alternatief habitat (evt. nieuwe 

watergangen) uit zetten. 

 

 

 

 

Bij vergraving van 

watergangen dient 

aangrenzend alternatief 

leefgebied voorhanden te zijn 

en/of kunnen de watergangen 

geschikt gehouden blijven. Zie 

ook soortenstandaard 

Kamsalamander Planten voort in grote, 

geïsoleerde 

voortplantingswateren met een 

goed ontwikkelde 

watervegetatie, zonder grote 

vissen. Ook moet er geschikt 

landhabitat aanwezig zijn 

(struikgewas, struweel, ruig 

grasland en/of bosrijk gebied) 

Aantasting voortplantingswater 

of overwinteringsgebied 

Realiseren nieuw leefgebied 

aangrenzend aan het 

leefgebied van bestaande 

populaties. Zie ook 

soortenstandaard 

Poelkikker Schone, voedselarme(re), 

stilstaande wateren zoals 

vennen en poelen in 

bossen/heide en hoogveen.  

Aantasting voortplantingswater 

of overwinteringsgebied 

Realiseren nieuwe poelen 

aangrenzend aan het 

leefgebied van bestaande 

populaties. Zie ook 

soortenstandaard 

Grote 

modderkruiper 

Brede (geïsoleerde), verlandde 

watergangen met goed 

ontwikkelde watervegetaties  

Alleen bij aantasting van 

genoemde watergangen 

Inventariseren en ontzien van 

geschikte leefgebieden. Bij 

effecten: creëren alternatief 

leefgebied. Eventueel 

ontwikkelen van nieuw 

leefgebied. Zie ook 

soortenstandaard. 

 

 


