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1. INLEIDING 
 
 
 
1.1 Aanleiding en doel 
 
In opdracht van de heer Slagter en mevrouw 
Pittau is op het perceel aan de Meeleweg 89 te 
Nieuwleusen een verkennend onderzoek 
(zogenaamde ‘quick-scan’) uitgevoerd in het 
kader van de Flora- en faunawet (figuur 1). 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 
nieuwbouw en herinrichting op beschermde 
soorten. Het terrein ligt niet binnen, of in de 
directe nabijheid van een gebied dat onderdeel 
uitmaakt van een in het kader van de 
Natuurbeschermingswet, Vogelrichtlijn of 
Habitatrichtlijn begrensd gebied. Daarnaast is het 
terrein geen onderdeel van de Ecologische 
Hoofdstructuur. Deze quick-scan beperkt zich 
daarom tot een toetsing in het kader van de 
Flora- en faunawet.  
 
1.2 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt een globale 
gebiedsbeschrijving gegeven, wordt ingegaan op 
de regelgeving uit de Flora- en faunawet en 
worden de ruimtelijke ontwikkelingen en de 
onderzoeksopzet 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figuur 1. Ligging van de projectlocatie (binnen de rode 

lijnen) 
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2. SITUATIE EN ONDERZOEKSOPZET 
 
 
 
 
2.1 Gebiedsbeschrijving 
 
De projectlocatie ligt in de gemeente Dalfsen ten 
westen van Nieuwleusen in het landbouwgebied 
De Meele. Het gebied kenmerkt zich door de in 
blokken verkavelde percelen en rechte wegen. De 
projectlocatie is gelegen tussen de Meeleweg en 
de Korenweg en bestaat uit een voormalig 
boerenerf waarvan de gebouwen al zijn gesloopt. 
Door de recente sloop was op de plaatsen van de 
gebouwen kale grond aanwezig. De tuin was 
verwilderd en bestond uit ruigte, diverse struiken 
en enkele loofbomen. Ten noorden van het 
voormalige erf bevindt zich een klein perceel 
grasland dat matig intensief gebruikt wordt met 
langs de toegangsweg enkele loofbomen. De 
volgende foto’s geven een impressie van het 
projectgebied. 
 

 
Overblijfselen van de tuinbeplanting.  
 

 
 

 
Op de plaats waar gebouwen stonden is alleen nog 
kale grond aanwezig. 
 
 
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, 
vissen, vlinders, libellen en overige ongewervelde 
soorten 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 
 
Op het perceel worden twee nieuwe woningen en 
een paardenstal gebouwd (bijlage 2). Verder 
worden op het perceel bomenrijen en een singel  Het perceel grasland en toegangsweg ten                                 

 noorden van het voormalige boerenerf. 
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aangebracht. De bomenrijen hebben als doel het 
benadrukken van de lengterichting van het 
landschap. De singel wordt aangelegd met 
diverse inheemse soorten om de naastgelegen 
schuur aan het zicht te ontrekken.  
Aan de noordkant van de paardenweide wordt ter 
plaatse van een bestaande laagte een 
(kikker)poel aangelegd.  
 
 
2.4 Onderzoek 
 
Op 13 september 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. 
Gezien de ligging en het gebruik van het perceel 
worden geen bijzondere soorten verwacht. Omdat 
de voorheen aanwezige gebouwen al waren 
gesloopt was het terrein voor een deel kaal. De 
grootste ingrepen waren daarmee al uitgevoerd 
hetgeen de inventarisatie al voor een deel 
overbodig maakte. Om toch een goed beeld te 
krijgen van de aanwezige natuurwaarden is 
tijdens het veldbezoek aandacht besteed aan drie 
aspecten: 
 
1. De waarneming van dieren. Dit aspect is van 
beperkt belang vanwege het eenmalig karakter 
van het veldbezoek. Bovendien worden veel 
dieren die schaars in het gebied voorkomen niet 
of nauwelijks waargenomen tijdens een eenmalig  
veldbezoek.  
 
2. De waarneming van sporen van dieren. Veelal 
is de aanwezigheid van dieren beter vast te stellen 
aan de hand van sporen. Hierbij valt te denken 
aan pootafdrukken (prenten), graafsporen, holen, 
uitwerpselen en prooiresten. Het type waarneming 
zegt vaak veel over het gedrag wat dieren in het 
plangebied hebben. Dit is onder meer: 
foerageren, migratie, voortplanting en schuilen /  
dekking zoeken 
 
3. Beoordeling van het gebied als potentieel 
leefgebied voor dieren en als groeiplaats voor 
planten. Door de gebiedskenmerken, zoals 
huidige gebruik, vegetatiesamenstelling en 
structuur en ligging ten opzichte van 
natuurgebieden te vergelijken met de eisen die 
planten en dieren stellen aan hun groeiplaats en 
leefgebied, kan hiervan een goede indruk worden 
verkregen. Vooral de minder algemene tot 

zeldzame, en daarmee vaak strikt beschermde 
soorten stellen meestal hoge eisen aan hun 
leefgebied. De kenmerken van het gebied geven 
een goede indicatie of deze soorten hier te 
verwachten zijn en daarmee of een volledig, 
inventariserend onderzoek nodig is.  
 
Literatuur 
Aanvullend op het veldonderzoek zijn enkele 
relevante literatuurbronnen geraadpleegd. Voor 
de literatuurstudie is geen gebruikt gemaakt van 
ingekochte gegevens van derden zoals 
bijvoorbeeld het Natuurloket of Particuliere 
Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s). 
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3. RESULTATEN 
 
 
 
 
3.1 Flora en vegetatie 
 
Tijdens het veldbezoek zijn binnen het 
onderzoeksgebied geen beschermde 
plantensoorten aangetroffen.  
De verwaarloosde erfbeplanting bestond 
voornamelijk uit verwilderde struiken, enkele fruit- 
en notenbomen en diverse ruigtekruiden als 
zevenblad, paardebloem en haagwinde. In de 
slootkanten bestond de vegetatie naast enkele 
grassen uit grote brandnetel en akkerdistel.  
De singel langs de toegangsweg bestaat uit 
zomereiken en een enkele jonge berk. De singel 
tussen grasland en voormalige schuren bestaat 
vooral uit gewone es en zomereik met ondergroei 
van vlier, kropaar, hondsdraf en grote brandnetel. 
Het grasland kent een matig intensief gebruik en 
bestaat naast Engels raaigras uit paardebloem, 
ridderzuring en grote brandnetel. 
 
 
3.2 Fauna 
 
Vogels 
Tijdens het veldbezoek is alleen een gaai 
waargenomen. Gezien de aanwezige beplanting 
is de verwachting dat er geen zeldzame vogels 
voorkomen, maar alleen algemene vogelsoorten 
als houtduif, kraai en zangvogels. Mogelijk dat 
enkele van deze soorten in het voorjaar broeden 
in de aanwezige bomen of struiken. 
 
Muizen  
Voor een aantal algemene en kleine zoogdieren 
vormt het plangebied een potentieel onderdeel 
van het leefgebied. Uit de literatuur (Broekhuizen 
et al) blijkt met name de aanwezigheid van de 
rosse woelmuis, aardmuis, veldmuis en bosmuis 
in het gebied. Ook de waterspitsmuis komt voor 
in de directe omgeving van het projectgebied. 
Deze soort zal zich, gezien de biotoopeisen, niet 
binnen het projectgebied ophouden. De 
waterspitsmuis komt namelijk vooral voor in 
schoon, niet al te voedselrijk, vrij snel tot niet 
stromend water met een goede ontwikkelde 
watervegetatie en oevers (Lange et al). De 

aanwezige sloten grenzend aan het projectgebied 
zijn niet het gehele jaar watervoerend en 
geschikte vegetatie ontbreekt. 
 
Vleermuizen 
Binnen het plangebied zijn geen bomen of 
gebouwen welke een mogelijke verblijfplaats 
kunnen vormen voor vleermuizen. Mogelijk dat 
enkele individuen van algemene soorten als 
gewone dwergvleermuis en laatvlieger 
foeragerend in en rond het projectgebied 
voorkomen. 
 
Overige zoogdieren 
Naast algemene muizen komen waarschijnlijk 
enkele algemene zoogdieren en marterachtigen 
als egel, haas, ree, hermelijn, wezel en bunzing 
binnen het plangebied voor. Voor deze soorten 
maakt het projectgebied slechts een klein 
onderdeel uit van het totaal aan leefgebied.  
 
Amfibieën  
Voor amfibieën geldt hetzelfde als voor de 
waterspitsmuis. Vanwege het niet jaarrond 
watervoerend zijn van de aanwezige sloten zijn 
deze niet geschikt als overwinteringsgebied. Wel 
kunnen algemene soorten als gewone pad en 
groene en bruine kikker migrerend binnen het 
projectgebied voorkomen.  
 
Reptielen, vissen en insecten 
Vanwege het ontbreken van geschikt biotoop in 
en rond  het projectgebied worden geen 
individuen van deze soortgroepen verwacht. 
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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 uitbreiding en het 
behoud van de aanwezige habitats (uitgezonderd 
de bouwplaatsen). De zorgplicht betekent 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 
verblijfplaatsen van strikt beschermde soorten 
aangetroffen of te verwachten.  
 
Mogelijk kunnen in de aanwezige bomen en 
struiken 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. 
 
 
4.2 Noodzaak nader onderzoek 

en ontheffingsaanvraag 
 
De geplande ontwikkelingen op het perceel 
kunnen in strijd zijn met de verbodsbepalingen, 

zoals verwoord in de Flora- en faunawet (bijlage 
1). Alle genoemde soorten uitgezonderd de 
waterspitsmuis zijn algemene, maar beschermde 
soorten. Deze soorten zijn niet ontheffingsplichtig. 
De herinrichtingsplannen kunnen 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, omdat zij 
algemeen voorkomen. 
 
Voor de waterspitsmuis geldt dat deze 
waarschijnlijk in omgeving van het plangebied 
voorkomt (Broekhuizen et al). Vervolgonderzoek 
naar deze soort wordt niet nodig geacht vanwege 
het ontbreken van geschikt biotoop binnen of in 
de directe omgeving van het plangebied. 
 
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.  
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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 etc.) 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 
 
 


