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1. INLEIDING 
 
 
 
1.1 Aanleiding en doel 
 
In opdracht van de heer J. de Weerd is op zijn 
terrein aan de Oosterhulst 2 te Nieuwleusen een 
verkennend onderzoek (zogenaamde ‘quick-
scan’) uitgevoerd in het kader van de Flora- en 
faunawet (figuur 1). Tijdens deze quick-scan is 
tevens een aanvullend onderzoek naar het 
voorkomen van vleermuizen uitgevoerd. Doel van 
het onderzoek is om een beeld te krijgen van de 
aanwezige beschermde soorten, om aan de hand 
hiervan uitspraken te kunnen doen over de 
(mogelijke) effecten van de voorgenomen sloop 
van de varkensstallen op het erf. Het terrein 
maakt geen onderdeel uit van een in het kader 
van de Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijngebied 
begrensd gebied. Deze quick-scan in combinatie 
met vleermuisonderzoek beperkt zich tot een 
toetsing in het kader van de Flora-en faunawet. 
Aanvullend op het veldonderzoek zijn enkele 
relevante literatuurbronnen geraadpleegd. 
 
 
1.2 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt een globale 
gebiedsbeschrijving gegeven, wordt ingegaan op 
de regelgeving uit de Flora- en faunawet en 
zullen de ruimtelijke ontwikkelingen en de 
onderzoeksopzet worden toegelicht. In hoofdstuk 
3 worden de resultaten van het veldbezoek 
besproken. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de 
onderzoeksresultaten geanalyseerd, hierbij wordt 
de rapportage afgesloten met conclusies en 
advies met betrekking tot de uitvoering en het 
daarbij noodzakelijk vervolgonderzoek. 
 
 
 
 

 

Figuur 1. Ligging van de projectlocatie 
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Figuur 2. Het onderzoeksgebied. 

2. SITUATIE EN ONDERZOEKSOPZET 
 
 
 
 
2.1 Gebiedsbeschrijving 
 
Het onderzoeksgebied is gelegen ten noordoosten 
van Nieuwleusen, op de hoek van de Oosterhulst 
en de Weemerveldweg in de gemeente Dalfsen 
(figuur 2). Oosterhulst bestaat uit een 
lintbebouwing welke parallel loopt aan de Zwolse 
Weg (N377). Het onderzoeksgebied bestaat uit 
een boerderij (woonhuis) met bijbehorende 
opstallen en een gedeelte van het perceel ten 
noorden hiervan. 
De onderzoekslocatie is voor een groot gedeelte 
bebouwd met aan de zuidzijde een tuin. De 
bijgebouwen en stallen achter het woonhuis 
hebben nog de indeling van een agrarisch bedrijf 
en is voor het grootste gedeelte verhard. Aan de 
wegzijde voor en naast de boerderij ligt een sloot, 
met op het erf een houtwal. Ten noorden van de 
boerderij liggen langgerekte smalle percelen. 
 
 
2.2 Beleidskader 
 
Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet voorziet in de bescherming 
van een aantal planten- en diersoorten en gaat 
uit van het “nee, tenzij”-beginsel. Centraal hierbij 
staat de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat 
iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen 
voor alle in het wild voorkomende planten en 
dieren en hun leefomgeving. Samengevat kan 
worden gesteld dat alle vogels, zoogdieren, 
amfibieën en reptielen beschermd zijn. Bovendien 
is een beperkt aantal, meest zeldzame planten, 
vlinders, libellen, vissen en ongewervelden 
beschermd. 
In de praktijk betekent dit dat bepaalde 
handelingen ten aanzien van dieren en planten 
slechts onder strikte voorwaarden mogelijk zijn. 
De Flora- en faunawet heeft in die zin dan ook de 
nodige consequenties bij ruimtelijke 
ontwikkelingen, zoals de sloop van gebouwen. 
Voor een nadere toelichting op de Flora- en 
faunawet wordt verwezen naar bijlage 1. 
 
 

 
2.3 Ruimtelijke ontwikkelingen 
 
In de toekomstige situatie zal de oude varkensstal 
en de garage achter de boerderij worden 
afgebroken. Voor de garage zal een nieuwe 
worden teruggeplaatst. De oude varkensstal zal 
worden vervangen door een nieuw te bouwen 
woonhuis. Daarnaast zal te zijner tijd de 
schaapschuur achter het te behouden woonhuis 
worden voorzien van een rieten dak met 
wolfseinden. 
Verder zullen rondom het erf bomen worden 
aangeplant die in de toekomst een groen kader 
vormen van het erf. De bomen aan de oostzijde 
van het projectgebied zullen de laan aan de 
Weemerveldweg doorzetten langs het erf. Een 
kleine groep solitaire bomen achter de nieuwe 
garage zal de de twee woonerven van elkaar 
scheiden. Voor de herinrichtingschets van het 
onderzoeksgebied zie bijlage 2.  
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2.4 Onderzoek 
 
Op 19 april 2006 is een bezoek gebracht aan 
het projectgebied. Hierbij is gekeken naar het 
(mogelijke) voorkomen van beschermde flora en 
fauna in en direct rondom het projectgebied. Het 
veldbezoek heeft in de avond plaatsgevonden, 
zodat naast een goede indruk van de 
verschillende terreintypen ook een aanvullend 
onderzoek kon plaatsvinden naar aanwezige 
vleermuizen. Het onderzoek naar vleermuizen is 
uitgevoerd met behulp van een batdetector 
(Petterson D100). De in het veld verzamelde 
gegevens zijn aangevuld met informatie uit 
verspreidingsatlassen.
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3. RESULTATEN 
 
 
 
 
3.1 Flora en vegetatie 
 
Tijdens het veldbezoek zijn binnen het 
onderzoeksgebied geen beschermde 
plantensoorten aangetroffen.  
In de tuin staan hoofdzakelijk gecultiveerde 
soorten en vormt geen geschikte groeiplaats voor 
beschermde planten. Verder zijn op het terrein 
enkele met brandnetel en struiken begroeide 
overhoekjes aangetroffen. De houtwal langs de 
Weemerveldweg bestaat uit verschillende 
loofboomsoorten, eik, berk, els, esdoorn en een 
kastanje. De struiklaag bestaat voornamelijk uit 
sleedoorn en vlier met een ondergroei van 
brandnetel en kleefkruid. Achter de varkensstal 
bevindt zich een ruigbegroeide slootkant met 
kweek en brandnetel. De aangrenzende 
weilanden bestaan voornamelijk uit engels 
raaigras, met uitzondering van het 
graslandperceel direct langs de Weemerveldweg. 
Hierin staat vrij veel pinksterbloem, kruipende 
boterbloem en pitrus. Aangezien het verkennend 
onderzoek vroeg in het voorjaar heeft 
plaatsgevonden is het niet met zekerheid vast te 
stellen of zwanebloem in de slootkant van dit 
perceel voorkomt. Deze plant bloeit pas vanaf 
juni en is op het moment van het veldbezoek nog 
niet zichtbaar aanwezig. De slootkant is, gezien 
de aanwezigheid van genoemde plantensoorten, 
een potentieel geschikte locatie voor het 
voorkomen van deze soort.   
 
 
3.2 Fauna 
 
Binnen het onderzoeksgebied kunnen de te 
slopen stal en garage gebruikt worden als verblijf- 
of broedplaats voor vogels en vleermuizen. Het 
onderzoek heeft zich dan ook met name gericht 
op gebouwbewonende soorten. De aangrenzende 
graslanden zullen vooral als foerageergebied  
worden gebruikt.  
 
Vogels 
Binnen het projectgebied zijn in de tuin en de 
houtwal verschillende zangvogels waargenomen 

zoals merel, koolmees, roodborst, winterkoning 
en vink. In de weilanden rondom het erf 
foerageerde witte kwikstaart, kauw en zwarte 
kraai. In en rond de af te breken stal en schuur 
zijn geen aanwijzingen gevonden die wijzen op de 
aanwezigheid van broedvogels. Wel is het 
mogelijk dat in een later stadium boerenzwaluw, 
spreeuw of kauw zijn nest gaat bouwen in de stal.  
 
Vleermuizen 
Tijdens het vleermuisonderzoek zijn geen 
vleermuizen waargenomen. Vaste rust- of 
verblijfplaatsen van vleermuizen in de af te breken 
gebouwen zijn dan ook niet aangetroffen.  
Tevens is het niet waarschijnlijk dat de 
onderzoekslocatie onderdeel uitmaakt van een 
(belangrijke) vliegroute gezien de ligging van het 
onderzoeksgebied. Voor hun vliegroute gebruiken 
vleermuizen vaak lanen en houtwallen als 
oriëntatiepunt in het landschap. In de omgeving 
van het onderzoeksgebied zijn deze begeleidende 
beplantingen ruimschoots aanwezig. Echter vormt 
de N377 een wezenlijke barrière. Niet alleen is 
het voor vleermuizen een moeilijk te overbruggen 
weg, ook de aanwezige straatverlichting is voor 
veel vleermuissoorten een belemmering. 
 
Overige fauna 
In de ruigbegroeide slootkant achter de 
varkensstal zijn sporen van bruine rat en/of 
woelrat waargenomen. In de ruigte zaten veel 
grote holen, die mogelijk van de genoemde 
soorten afkomstig zijn. Verder zijn in de grond en 
vegetatie tussen de twee graslandpercelen achter 
het erf veel muizenholen aangetroffen, mogelijk 
afkomstig van aard- of veldmuis. 
Hoewel niet aangetroffen, mag worden 
aangenomen dat het onderzoeksgebied verder 
het leefgebied vormt voor een aantal algemeen 
voorkomende, beschermde soorten zoals de 
huisspitsmuis en egel.  
De oostzijde van het onderzoeksgebied wordt 
begrensd door een sloot. Door de aanwezigheid 
van deze sloot kunnen binnen het projectgebied 
bruine kikker en gewone pad worden 
aangetroffen. Deze soorten zijn tijdens het 
veldbezoek niet aangetroffen. 
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Andere kritische en vaak zeldzame soorten zijn 
hier, gelet op de aanwezige biotopen, de omvang 
van het perceel en de ligging van het terrein, niet 
te verwachten. 
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4. CONCLUSIES EN ADVIES 
 
 
 
 
4.1  Zorgplicht 
 
Een onderdeel van de Flora- en faunawet is dat 
de initiatiefnemer invulling moet geven aan de 
zorgplicht ten aanzien van beschermde planten en 
dieren. Dit geldt zowel tijdens de uitvoering van 
de werkzaamheden als ten aanzien van het 
ontwerp. Geadviseerd wordt om in het ontwerp 
rekening te houden met de realisatie of het 
behoud van geschikte habitats. De zorgplicht 
betekend ook dat gedurende de werkzaamheden 
rekening gehouden wordt met de beschermde 
soorten om schade aan deze soorten te 
voorkomen en de effecten zoveel mogelijk te 
beperken. 
 
De in de bijlage I genoemde AMvB (AMvB 501) 
heeft betrekking op de ontheffingsplicht (artikel 75 
van de Flora- en faunawet). Deze AMvB houdt 
onder meer in, dat voor een aantal algemeen in 
Nederland voorkomende beschermde soorten 
een vrijstelling op de ontheffingsplicht geldt, mits 
de zorgplicht in acht wordt genomen.  
Binnen de onderzoekslocatie zijn geen strikt 
beschermde soorten aangetroffen.  
Mogelijk kunnen in de te slopen gebouwen 
gedurende de uitvoering vogels gaan nestelen. 
Voor alle beschermde, inheemse (ook de 
algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt 
vanuit de Flora- en faunawet een verbod op 
handelingen die nesten of eieren beschadigen of 
verstoren. In de praktijk betekent dit dat 
verstorende werkzaamheden alleen buiten het 
broedseizoen (dat voor de meeste soorten loopt 
van maart tot en met juli) uitgevoerd mogen 
worden. 
Ook handelingen die een vaste rust- of 
verblijfplaats van beschermde vogels verstoren 
zijn niet toegestaan. Nesten of roestplaatsen van 
uilen worden gezien als jaarrond vaste 
verblijfplaats. Voor de verstoring van deze 
verblijfplaatsen en belangrijk leef- of 
foerageergebied is ook buiten het broedseizoen 
een ontheffing noodzakelijk. 
 

4.2 Noodzaak nader onderzoek 
en ontheffingsaanvraag 

 
De sloop van de varkensschuur en de garage 
kunnen in strijd zijn met de verbodsbepalingen, 
zoals verwoord in de Flora- en faunawet (bijlage 
1). Binnen en direct rondom de projectlocatie zijn 
een aantal algemene, beschermde soorten 
aanwezig. De herinrichtingsplannen zullen voor 
deze soorten leiden tot een verstoring in hun 
leefgebied. Bij geen van de aangetroffen of te 
verwachten soorten is echter een relevant effect 
op de (lokale) populatie te verwachten.  
 
Verder dient te worden opgemerkt dat een quick-
scan geen inventarisatie is en dus geen exact 
inzicht geeft in de aanwezigheid en verspreiding 
van beschermde soorten, zoals de Flora- en 
faunawet vereist. Gelet op de beperkte omvang 
van de ruimtelijke ontwikkelingen is dit in deze 
situatie echter niet noodzakelijk. Veranderingen in 
de situatie van het plangebied of in de 
planvorming kunnen echter wel leiden tot andere 
inzichten en daarmee tot wijziging van de 
conclusies. Zo kunnen tijdens de werkzaamheden 
gebouwbewonende vogelsoorten in de af te 
breken gebouwen gaan broeden of vleermuizen 
gaan vestigen. Bij constatering hiervan dient ten 
behoeve van de voortgang van de sloop een 
ontheffing te worden aangevraagd.  
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Bijlage 1. Toelichting Flora- en faunawet 
 
Inleiding 
Per 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. In deze wet, gepubliceerd op 14 juli 1998 in 
het Staatsblad 402, is de soortbescherming geregeld van in Nederland inheemse in het wild voorkomende 
dier- en plantensoorten. De wet sluit aan op de Europese natuurregelgeving (Natura 2000). De wet is in 
plaats gekomen voor de Jachtwet, de Vogelwet 1936, de soortenparagraaf uit de Natuurbeschermingswet, 
de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten en de soortbeschermingscomponent uit de Europese 
Habitatrichtlijn en de Europese Vogelrichtlijn. Deze Europese soortenbescherming heeft met de Flora- en 
faunawet dus een Nederlandse vertaling gekregen. 
 
Zorgplicht 
De Flora- en faunawet gaat over de bescherming van ongeveer 500 planten- en diersoorten, van de 36.000 
soorten die in Nederland voorkomen. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan, 
tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het ‘nee, tenzij-principe’). Centraal staat hierbij de zorgplicht, wat 
inhoudt dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en 
planten en hun leefomgeving. De wet erkent hierbij de intrinsieke waarde van de in het wild voorkomende 
dier- en plantensoorten. Alle soorten hebben een eigen rol in het ecosysteem en dragen bij aan de 
biodiversiteit. Dat betekent dat voor de wet alle dieren en planten van onvervangbare waarde zijn en dat 
daar dus zorgvuldig mee omgegaan moet worden. 
Het gevolg is onder andere, dat iedereen die redelijkerwijs weet of kan vermoeden dat door zijn handelen of 
nalaten nadelige gevolgen voor beschermde dier- of plantensoorten worden veroorzaakt, verplicht is 
dergelijk handelen achterwege te laten, dan wel naar redelijkheid alle maatregelen te nemen om die 
gevolgen te voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 
 
Beschermde soorten 
Via de Flora- en faunawet worden de volgende planten- en diersoorten beschermd:  
▪ ruim 100 inheemse plantensoorten die van nature in Nederland in het wild voorkomen; 
▪ alle soorten vogels die van nature op het grondgebied van de lidstaten van de EU in het wild 

voorkomen; 
▪ alle zoogdieren die van nature in Nederland in het wild voorkomen, met uitzondering van de bruine rat, 

de zwarte rat en de huismuis; 
▪ alle amfibieën en reptielen die van nature in Nederland in het wild voorkomen; 
▪ vissen, en schaal- en schelpdieren voor zover ze niet onder de Visserijwet vallen; 
▪ bepaalde soorten insecten (bijvoorbeeld vlinders, libellen en mieren); 
 
Als beschermde inheemse soort kunnen door middel van algemene maatregel van bestuur worden 
aangewezen. Het gaat om soorten die van nature in Nederland voorkomen en: die in hun voortbestaan 
bedreigd of gevaar lopen in hun voortbestaan bedreigd worden; mogelijk in hun voortbestaan bedreigd 
worden door overmatige benutting en die uit Nederland zijn verdwenen, maar waarvan de kans op 
terugkeer reëel is. 
 



 

Verbodsbepalingen 
Om de instandhouding van de wettelijk beschermde soorten te waarborgen, moeten negatieve effecten op 
die instandhouding voorkomen worden. Welke negatieve effecten dat precies zijn, kan niet in een lijst 
opgesomd worden. Dat is afhankelijk van soort, locatie en aard van de ingreep. Om die bescherming toch 
enigszins concreet te maken, zijn een aantal voor planten en dieren schadelijke handelingen als 
verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet opgenomen. De belangrijkste artikelen zijn: 
▪ Artikel 8: het is verboden beschermde planten te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op 

enigerlei wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 
▪ Artikel 9: het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met 

het oog daarop op te sporen. 
▪ Artikel 10: het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten. 
▪ Artikel 11: het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 

beschermde dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 
▪ Artikel 12: het is verboden eieren van beschermde dieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te 

beschadigen of te vernielen. 
 
Ontheffing 
Bij werkzaamheden waarbij een schadelijk effect optreedt voor beschermde soorten, is een ontheffing of 
vrijstelling nodig op de in de wet gestelde verbodsbepalingen (artikel 8 tot en met 18). In artikel 75 van de 
Flora- en faunawet wordt de mogelijkheid geboden om ontheffing aan te vragen op de verbodsbepalingen. 
De bevoegdheid om een ontheffing te verlenen in het kader van artikel 75 van de Flora- en faunawet, ligt bij 
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een aanvraag tot ontheffing kan worden ingediend 
bij Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
 
Bij de ontheffingverlening gelden, afhankelijk van de status van de soort, verschillende voorwaarden 
waaraan voldoen moet worden. Onderscheid wordt gemaakt in een lichte toets en een uitgebreide toets. 
 
De lichte toets geldt voor algemene soorten en overige soorten (categorie 1 en 2; zie vrijstelling). De lichte 
toets houdt in dat de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar mogen brengen (doet 
geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding). 
 
De uitgebreide toets geldt voor soorten die in bijlage IV van de Habitatrichtlijn zijn opgenomen, voor soorten 
van bijlage 1 AMvB artikel 75 en voor beschermde vogelsoorten (categorie 3; zie vrijstelling). De uitgebreide 
toets houdt in dat: 
▪ de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar mogen brengen (doet geen afbreuk 

aan de gunstige staat van instandhouding) en  
▪ er geen alternatief is voor de activiteiten en 
▪ er sprake is van groot maatschappelijk belang (zoals volksgezondheid, openbare veiligheid et cetera) en 
▪ de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat er sprake is van zorgvuldig handelen. 
 
Vrijstelling 
In het ‘Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met 
wijziging van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen’, ook wel AMvB artikel 75 
genoemd, zijn (onder andere) een aantal wijzigingen rondom ontheffingen en vrijstellingen beschreven. In 
het kort houdt de wijziging in dat niet altijd meer een ontheffing noodzakelijk is. De vrijstellingsregeling bevat 
vrijstellingen voor activiteiten die vallen onder: 
▪ bestendig beheer en onderhoud (ook in landbouw en bosbouw),  
▪ bestendig gebruik en  
▪ ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.  



 

Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling hangt af van de dier- of plantensoorten die 
voorkomen. Hierbij is onderscheid gemaakt in drie categorieën, waarin soorten zijn ingedeeld op basis van 
zeldzaamheid en kwetsbaarheid. 
 
Tabel 1 – Algemene soorten 
Voor deze soorten geldt de lichtste vorm van bescherming. Als de werkzaamheden of activiteiten vallen 
onder de hierboven beschreven activiteiten, dan geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen van Artikel 8 
tot en met 12 van de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. De 
aanvraag wordt beoordeeld volgens de lichte toets. Uiteraard geldt wel de algemene zorgplicht.  
 
Tabel 2 – Overige soorten 
Deze soorten genieten een zwaardere bescherming. Er geldt alleen een vrijstelling als sprake is van 
werkzaamheden of activiteiten zoals hierboven beschreven én indien gehandeld wordt volgens een, door de 
Minister van LNV, goedgekeurde gedragscode. Indien niet gewerkt wordt volgens een gedragscode, kan het 
aanvragen van een ontheffing noodzakelijk zijn. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de lichte toets.  
 
Tabel 3 – Soorten, genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 AMvB artikel 75 
Deze soorten genieten de zwaarste bescherming. Ook al is sprake van werkzaamheden zoals hierboven 
beschreven, dan hangt het van de precieze aard van de werkzaamheden af of een vrijstelling met 
gedragscode geldt, of een ontheffing noodzakelijk is. Voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting geldt altijd 
dat voor deze soorten een ontheffing moet worden aangevraagd. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de 
uitgebreide toets. 
 
Vogels 
Vogelsoorten zijn niet opgenomen in de hierboven genoemde categorieën. Alle vogels in Nederland zijn 
gelijk beschermd, conform de Vogelrichtlijn. Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden 
gedood of verontrust, of waarvoor nesten of vaste- rust en verblijfplaatsen worden verstoord, zijn verboden. 
Voor werkzaamheden of activiteiten zoals hierboven genoemd geldt een vrijstelling, indien gehandeld wordt 
volgens een, door de Minister van LNV, goedgekeurde gedragscode. Indien niet gewerkt wordt volgens een 
gedragscode, is het aanvragen van een ontheffing noodzakelijk. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de 
uitgebreide toets.  
 
 



 

Bijlage 2. Kaart herinrichting plangebied 
 

 


