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1.  Inleiding 

1.1 Aanleiding 
In het kader van de wijziging van het bestemmingsplan Nieuw Terbregge is door dienst 
Stedebouw en Volkshuisvesting afdeling bureau bestemmingsplannen gevraagd voor het 
Voorontwerp bestemmingsplan Nieuw Terbregge een quickscan naar de natuurwaarden uit te 
voeren. Met mogelijk aanwezige natuurwaarden dient gelet op de Flora en Faunawet rekening te 
worden gehouden bij de herziening van een bestemmingsplan.  
 

1.2 Doel 
De herziening van het bestemmingsplan kan er toe leiden dat door de wet beschermde soorten 
flora en fauna (tijdelijk) hiervan schade ondervinden. Wanneer dit het geval is moet rekening 
worden gehouden met het wettelijke kader van de Flora- en faunawet (ref. 1).  
 
Het doel van de quickscan is het verkennen van formeel beschermde natuurwaarden binnen de 
invloedssfeer van het plangebied (zie figuur 1) . Om vervolgens op basis hiervan aan te geven: 
• of de herziening van het bestemmingsplan binnen de kaders van de Flora- en Faunawet 

mogelijk is; 
• of nader onderzoek nodig is; 
• of dat als gevolg van aanwezige natuurwaarden beperkingen en/of voorwaarden gesteld 

moeten worden aan de herziening van het bestemmingsplan.  
 
Aangezien de herziening van het bestemmingsplan grotendeels conserverend is zijn alleen voor 
de (deel)gebieden waarin wijzigingen mogelijk worden gemaakt de effecten op flora en fauna 
beschreven.  
 
In de eindconclusie wordt beschreven of de effecten op flora en fauna in de verschillende 
deelgebieden ertoe leiden dat de herziening van het bestemmingsplan als geheel mogelijk is en 
zo nee, of hieraan voorwaarden dienen te worden gesteld om dit mogelijk te maken.  
 

1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 kunt u lezen wat de aanleiding en het doel is voor het opstellen van deze 
rapportage. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 beschreven welke natuurwet- en regelgeving in het 
gebied van toepassing is. In hetzelfde hoofdstuk worden ook de gebiedskarakteristieken, de 
relatie met de omgeving en de voorgenomen ingrepen beschreven. Dit leidt tot hoofdstuk 4 tot en 
met 8. In deze hoofdstukken wordt per deelgebied een analyse uitgevoerd op basis van 
beschikbare gegevens en het veldbezoek over het voorkomen van beschermde soorten 
soortgroepen.  
Ook wordt per deelgebied beschreven welke gevolgen te verwachten zijn op beschermde flora en 
fauna in relatie tot de voorgenomen ingrepen. Dit leidt tot de conclusie of er beschermde soorten 
in het gebied aanwezig zijn. 
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2. Algemeen 

2.1 Wet- en regelgeving 
Landelijk gezien wordt in de natuurwetgeving onderscheidt gemaakt in soortbescherming en 
gebiedsbescherming. Soortbescherming is geregeld middels de Flora- en Faunawet. 
Gebiedsbescherming d.m.v. aangewezen Natura 2000 gebieden (Habitat- en 
Vogelrichtlijngebieden) en volgens de natuurbeschermingswet.  
 
In de Flora- en Faunawet (ref. 1) is onderscheid gemaakt in 3 beschermingsregimes, waarbij 
soorten van tabel 1 het minst en soorten van tabel 3 het meest beschermd zijn. 

1. Soorten van tabel 1. Voor deze soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen een 
vrijstelling, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Wel is de zorgplicht 
van toepassing (die is op alle soorten van toepassing). Dit betekent dat in redelijkheid 
zorgvuldig met een plant en/of dier dient te worden omgegaan, uitgaande van de 
intrinsieke waarden van de soort. 

2. Soorten van tabel 2. Voor soorten van tabel 2 dient bij activiteiten in het kader van 
ruimtelijke ontwikkelingen die tot negatieve effecten leiden, ontheffing te worden 
aangevraagd bij het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteiten (LNV). 
De procedure voor het verkrijgen van een ontheffing duurt ongeveer drie tot vier 
maanden.  

3. Soorten van tabel 3. Voor soorten van tabel 3 dient bij activiteiten in het kader van 
ruimtelijke ontwikkelingen die tot negatieve effecten leiden ontheffing te worden 
aangevraagd bij het ministerie van LNV. Een ontheffingaanvraag voor de soorten van 
tabel 3 wordt getoetst aan drie criteria: 1) er is sprake van een in of bij de wet genoemd 
belang, 2) er is geen alternatief, 3) doet geen afbreuk aan gunstige staat van 
instandhouding van de soort. Deze drie criteria vormen de uitgebreide toets. Aan alle drie 
de criteria moet worden voldaan.  

 
In de provincie Zuid Holland is ook gebieds- en soortbescherming aan de orde. 
Gebiedbescherming middels de vaststelling van het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 
(RR2020) (ref. 2). Soortbescherming middels het Compensatiebeginsel Natuur en Landschap van 
de Provincie Zuid Holland (ref. 3). In dit compensatiebeginsel wordt beschreven dat, indien in een 
gebied planten en dieren die op de rode lijst staan aanwezig zijn in overleg met de provincie dient 
te worden vastgesteld hoe hiermee dient te worden omgegaan. De rode lijst is een lijst met 
planten en diersoorten die in aantal achteruitgaan, zeldzaam zijn, of internationaal gezien voor 
Nederland van belang zijn.  
 
Gebiedsbescherming is in het gebied niet aan de orde. Het plangebied ligt niet in of in de 
omgeving van een als Natura 2000, natuurbeschermingswet of RR2020 aangeduide 
natuurgebied. Ook ligt het gebied niet in of in de directe omgeving van een Provinciale 
ecologische verbinding.  Aan de noordzijde van het plangebied, ten noorden van de Rotte ligt het 
Prinsenpad dat in het RR2020 is aangeduid als groen & recreatiegebied.  
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Soortbescherming kan in het plangebied van toepassing zijn op basis van zowel de Flora- en 
Faunawet als het compensatiebeginsel Natuur- en Landschap van de Provincie Zuid Holland. 

2.2 Ligging plangebied  
Het plangebied ligt ingeklemd tussen de Rotte en de snelweg A20 en wordt daar aan de west, 
noord en zuidzijde door begrensd. De begrenzing aan de oostzijde van het plangebied wordt 
gevormd door de Terbregseweg. In figuur 1 is de ligging en begrenzing van het plangebied te 
zien. 
Het gebied bestaat voornamelijk uit een nieuwe woonwijk welke op een zo duurzaam mogelijke 
wijze is gebouwd. Langs de Rotte is bestaande lintbebouwing aanwezig waarin zich diverse 
kleine bedrijven hebben gevestigd . Aan de achterzijde van de lintbebouwing langs de Bergse 
linker Rottekade zijn diverse schapenweide en andere diverse kleinschalige recreatieve 
voorzieningen zoals volkstuintjes aanwezig. In het algemeen heeft het gebied een landelijke 
uitstraling.  
 
 

Figuur 1: Ligging en begrenzing plangebied (rood). 
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2.3 Ecologische relaties met groenstructuren 
De rivier de Rotte fungeert als doorgaande groen en waterstructuur vanuit het centrum van 
Rotterdam naar het Rottemeren gebied. In de groenvisie van de deelgemeente wordt deze als 
belangrijke groene en blauwe loper beschouwd (ref. 4). 
De berm aan de weerszijde van de A20 kan en vervult ook een ecologische relatie met de 
omgeving als bos- en boomstructuur. 
 

 
Figuur 3: Ecologische relaties met de omgeving (groen)  

 

2.4 Groenbeleid Hillegersberg-Schiebroek 
De deelgemeente Hillegersberg – Schiebroek heeft een visie op het groen opgesteld (ref. 4). 
Deze geeft de richtlijnen voor inrichting, beheer en onderhoud van het openbaar groen weer.  
 
De aan de noordzijde buiten het plangebied gelegen Rotte wordt als een belangrijke groen - 
blauwe loper beschouwd en als zodanig waardevol gevonden.  
 
In de visie wordt ten aanzien van het plangebied alleen de geluidswal beschreven die een functie 
als randgroen heeft. Dit betekent dat een natuurlijke inrichting en beheer gewenst is en waarbij 
het gebied fungeert als uitloopzone en wandelgebied. 
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2.5 Geplande werkzaamheden 
De herziening van het bestemmingsplan maakt de realisaties van een aantal voorzieningen 
mogelijk. Deze bestaan per deelgebied uit: 
• deelgebied A; realisatie woningbouw (noordzijde Dirk van Prooijesingel en Dirk v.d. 

Kooijweg); 
• deelgebied B; sloop en nieuwbouw brugwachterhuis (hoek Molenlaan en Bergse linker 

Rottekade); 
• deelgebieden C, D, E; ontwikkeling recreatieve voorzieningen  
• deelgebied F; realisatie maatschappelijke voorzieningen.  
 
In figuur 2 en 3 is de ligging van de verschillende deelgebieden te zien. 
 

 
Figuur 2: Oostzijde projectgebied (blauw) met daarin locaties met herziening bestemmingsplan (rood A/C)  
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Figuur 3: Westzijde projectgebied (blauw) met daarin locaties met herziening bestemmingsplan (rood D/F) 

2.6 Aanpak uitvoering Quicsckan 
Een belangrijk deel van de bevindingen in deze rapportage zijn gedaan aan de hand van een 
veldbezoek uitgevoerd op 2 april 2008 door een adviseur ecologie van het Ingenieursbureau van 
Gemeentewerken Rotterdam.  
Het veldbezoek is uitgevoerd om een indruk te krijgen van het projectgebied. Op basis hiervan 
kunnen aannames worden gedaan over het al dan niet voorkomen van door de Flora- en 
Faunawet beschermde planten en dieren. Aan de hand van het veldbezoek en andere 
beschikbare gegevens wordt bepaald of uitvoeriger onderzoek naar de aanwezige soorten flora 
en of fauna gewenst is. Bij het veldbezoek is vooral gelet op het eventuele voorkomen van 
beschermde diersoorten zoals kleine zoogdieren (waaronder vleermuizen), broedvogels, vlinders, 
vissen, libellen en op de aanwezigheid van beschermde planten.  
 
In de volgende hoofdstukken is per deelgebied A t/m F (zie ligging figuur 1 en 2) per soortgroep 
een aantal constateringen gedaan naar aanleiding van het veldbezoek en andere beschikbare 
gegevens. 
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3. Deelgebied A 

3.1 Analyse voorkomen flora- en fauna  
In figuur 3.1 is de begrenzing van deelgebied A te zien. Het terrein bestaat voornamelijk uit 
weilanden met daarin enkele volkstuintjes en een woning. Aan de noordzijde en zuidzijde wordt 
het begrensd door watergangen.  
 

 
Figuur 3.1: locatie en begrenzing onderzoeksgebied 
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Foto 3.2: indruk plangebied 

 
In de volgende paragraven is per, door de Flora- en Faunawet beschermde, soortgroep een 
aantal constateringen gedaan naar aanleiding van het veldbezoek in deelgebied A.  

3.1.1 Flora  
Het veldbezoek is in het voorjaar uitgevoerd. Het gebied heeft een voedselrijk karakter de 
weilanden bestaan uit grassoorten zoals engels raaigras en ruw beemdgras. Er ligt een perceel 
braak waarop Rietruigte vegetatie groeit met soorten zoals pitrus, riet, watermunt, schietwilg en 
kattenstaart. 
Door het overwegend voedselrijke karakter van de venige bodem (ref. 5) is de kans gering dat 
zich plantensoorten in het gebied bevinden welke beschermd zijn volgens de Flora- en Faunawet 
of de Rode Lijst. 

3.1.2 Fauna 
 
Kleine Zoogdieren 
Naar aanleiding van het veldbezoek is geconstateerd dat het biotoop geschikt is voor 
verschillende soorten kleine zoogdieren, zoals verschillende soorten muizen, woelrat, egel, konijn 
en mol. Daardoor kan worden gesteld dat deze soorten in het gebied aanwezig zijn. Ze behoren 
tot de algemene soorten waarvoor in het kader van de FF- wet de zorgplicht geldt.  
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Vleermuizen 
In het project staan enkele schuren, volkstuinhuisjes en een woning. Deze zijn in principe 
geschikt als verblijfplaats (paar-, winter- of zomerverblijfplaats) voor vleermuizen. De reden is dat 
in daklijsten e.d. holten en kieren aanwezig kunnen zijn.  
Opgaande beplanting is in het gebied in beperkte mate aanwezig. In de aanwezige bomen zoals 
populier kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn, hoewel de kans hierop gering. 
 
De watergang langs de particuliere tuinen aan de zuidzijde van de Bergse linker Rottekade is 
geschikt als vliegroute voor vleermuizen en dan naar verwachting voor de watervleermuis. Dit 
gebied is beschut door de relatief lagere ligging en de aanwezigheid van de bebouwing en 
particuliere tuinen. Ook is er niet tot nauwelijks verlichting aanwezig. 
 
Vogels 
Wat broedvogels betreft mag er vanuit worden gegaan dat in het broedseizoen verschillende 
soorten vogels de houtopstanden en solitaire bomen gebruiken om hun nest in te maken. Ook 
kunnen in de weilanden weidevogels en of ganzen broeden.  
Op de volkstuinen staan enkele coniferen die in principe geschikt zijn als roestplaats (en daarmee 
vaste rust- en of verblijfplaats) van uilen. Ook kunnen in de aanwezige bomen spechten of vogels 
een nest hebben.  
 
Amfibieën 
Amfibieën zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. Zowel de noord- als de zuidzijde van het 
plangebied wordt begrensd door oppervlaktewater. Beide watergangen zijn niet beschoeid maar 
bestaan uit afkalvende oevers. Er is nauwelijks natuurlijke begroeiing langs de watergang 
aanwezig.  
Ondanks dat de watergangen niet gekenmerkt worden door een natuurvriendelijke inrichting is de 
verwachting dat in het plangebied algemeen voorkomende amfibieën aanwezig zijn. Soorten 
welke worden verwacht zijn de bruine pad, groene kikker en de watersalamander. Voor deze 
soorten is het vrijstellingsbesluit van toepassing. Wel is de zorgplicht (artikel 2 FF-wet) van 
toepassing is.  
 
Reptielen 
De zandhagedis komt voornamelijk in Zuid Holland langs het kustgebied voor op zandige open 
plekken met duingraslanden, duindoornstruweel en zandige open plekken. In het projectgebied 
komen geen struwelen en duingraslanden voor. Ook zijn er geen kale zandige plekken aanwezig. 
Daardoor kan gesteld wordt dat de soort niet in het gebied voorkomt.  
 
Vlinders 
Het gebied bevat geen zandige open schrale plekken die geschikt zijn voor het bruin blauwtje. Dit 
is een volgens de Rode Lijst beschermde vlinder. Het is daardoor uit te sluiten dat deze soort in 
het gebied voorkomt.  
 
Libellen 
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Een aantal libellen is beschermd. Echter libellen die beschermd zijn kunnen vanwege zowel de 
ligging van het projectgebied als biotoopkenmerken worden uitgesloten. Het projectgebied ligt 
namelijk niet in de omgeving waarin beschermde libellen voorkomen.  
 
Vissen 
In de aanwezige watergang zullen diverse vissen voorkomen. De kans is aanwezig dat in de 
aanwezige watergang de kleine en grote modderkruiper en wellicht de bittervoorn voorkomt. De 
kleine modderkruiper is een vissoort die in heel Rotterdam verspreid over de stad in diverse 
watergangen wordt aangetroffen. Het is een vis die leeft in modderige bodems van watergangen 
en strikt beschermd is. De grote modderkruiper wordt in “oudere” watergangen aangetroffen. 

3.2 Verwachte gevolgen van de geplande werkzaamheden voor flora en fauna 

3.2.1 Flora 
In deelgebied A komen naar verwachting geen beschermde planten voor. Bij de uitvoering van de 
werkzaamheden hoeft hiermee geen rekening te worden gehouden.  

3.2.2 Fauna 
 
Kleine zoogdieren 
Bij het uitvoeren van (bijvoorbeeld rooi- en graaf-)werkzaamheden op plekken waar kleine 
zoogdieren voorkomen is de kans groot dat deze dieren zullen worden verstoord.  
De verstoring zal waarschijnlijk vooral betrekking hebben op het onopzettelijk vernielen van holen 
en andere vaste voortplantings- of verblijfplaatsen. Mogelijk worden bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden echter ook beschermde diersoorten gedood of verwond.  
Vermoedelijk zullen een aantal diersoorten bij het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen 
vluchten naar gebieden in de omgeving van het projectgebied waar geen werkzaamheden 
worden uitgevoerd.  
In het kader van zorgplicht dient met kleine zoogdieren zorgvuldig worden omgegaan. Dit kan 
door bijvoorbeeld in een bepaalde periode niet te werken of dieren de gelegenheid te geven voor 
de start van de werkzaamheden te vluchten. 
 
Vleermuizen 
De uitvoering van de werkzaamheden kan leiden tot het verlies van (winter- en/of 
paarverblijfplaatsen), indien het aanwezige gebouw wordt gesloopt en/of bomen/bosplantsoen 
wordt gekapt. Ook kan door de uitvoering van de werkzaamheden een vliegroute c.q. 
foerageerbied van vleermuizen verdwijnen. Door onderzoek uit te voeren naar het voorkomen en 
het gebruik van vleermuizen in het projectgebied, kan worden vastgesteld welke effecten de 
voorgenomen ingreep op vleermuizen hebben en hoe hiermee dient te worden omgegaan. 
 
Vogels 
Volgens de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) heeft het de voorkeur om 
rooiwerkzaamheden buiten het broedseizoen plaats te laten vinden. Volgens de Flora- en 
Faunawet mogen broedende vogels niet verstoord en/of verontrust worden. Het is daarom 
wenselijk om werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Er mogen in ieder geval 
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geen werkzaamheden plaatsvinden als er vogels broeden die verontrust en/of verstoord kunnen 
worden.  
 
Het is wenselijk om te onderzoeken of vaste nesten van vogels zoals de groene specht en bosuil 
aanwezig zijn. Indien deze aanwezig zijn dient hiervoor ontheffing te worden aangevraagd.  
 
Amfibieën 
Aangezien amfibieën naar verwachting aanwezig zijn is de zorgplicht van toepassing. Dit 
betekent dat bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening te worden gehouden 
met de aanwezigheid van groene kikkers, bruine kikkers, kleine watersalamander en/of padden.  
 
Reptielen 
Aangezien er geen reptielen in het gebied voor zullen komen, hoeft hiermee in het kader van de 
voorgenomen ruimtelijke ingrepen geen rekening te worden gehouden.  
 
Vlinders 
Aangezien beschermde soorten vlinders niet te verwachten zijn, hoeft hiermee geen rekening te 
worden gehouden. 
 
Libellen 
Aangezien beschermde libellen niet in het gebied aanwezig zijn, hoeft met deze soortgroep geen 
rekening te worden gehouden.  
 
Vissen 
In de watergang kunnen beschermde soorten zoals de kleine en grote modderkruiper voorkomen. 
Dit zijn strikt beschermde soorten waarvoor bij het dempen of baggeren van de watergang of 
delen ervan in het kader van de Flora- en Faunawet ontheffing dient te worden aangevraagd.  

3.3 Conclusie aanwezigheid beschermde soorten 
Mogelijk komen in deelgebied A vleermuizen en vogels met vaste rust- en of verblijfplaatsen voor. 
Nader onderzoek hiernaar dient dit uit te wijzen. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient 
rekening te worden gehouden met broedende vogels en amfibieën.  
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4. Deelgebied B 

4.1 Analyse voorkomen flora- en fauna  
In figuur 4.1 is de begrenzing van deelgebied B te zien. Het terrein bestaat uit een woning 
(brugwachterswoning) en een achtertuin bestaande uit een populierenbosje met onderbegroeiing.  
 

 
Figuur 4.1: locatie en begrenzing onderzoeksgebied 
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Foto 4.2: brugwachterhuis 
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Foto 4.3: populierenbosje 

 

In de volgende paragraven is per, door de Flora- en Faunawet beschermde, soortgroep een 
aantal constateringen gedaan naar aanleiding van het veldbezoek in deelgebied B.  

4.1.1 Flora 
Het veldbezoek is in het voorjaar uitgevoerd. Soorten welke o.a. zijn aangetroffen zijn fluitekruid, 
speenkruid, paarse dovenetel en gewone brandnetel.  
De achtertuin bestaat uit een populierenbosje met natuurlijke onderbegroeiing welke een 
overwegend voedselrijk karakter heeft. Vanwege aangetroffen plantensoorten en de venige 
voedselrijke bodem (ref. 5) kan worden uitgesloten dat er plantensoorten zich in het gebied 
bevinden welke beschermd zijn volgens de Flora- en Faunawet of de Rode Lijst soort waardoor 
het compensatiebeginsel Natuur en Landschap van de provincie van toepassing is.  

4.1.2 Fauna 
 
Kleine Zoogdieren 
Naar aanleiding van het veldbezoek is geconstateerd dat het biotoop geschikt is voor 
verschillende soorten kleine zoogdieren, zoals verschillende soorten muizen, woelrat, egel en 
mol. Daardoor kan worden gesteld dat deze soorten in het gebied aanwezig zijn. Ze behoren tot 
de algemene soorten waarvoor in het kader van de Flora- en Fauna wet de zorgplicht geldt.  
 
Vleermuizen 
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De bebouwing is intensief onderzocht op de aanwezigheid van holten, spleten of kieren waarin 
vleermuizen mogelijk een verblijfplaats hebben. Deze zijn niet aanwezig. Daardoor kan worden 
uitgesloten dat vleermuizen een verblijfplaats in de bebouwing hebben.  
Ook de aanwezige populieren zijn visueel onderzocht op aanwezigheid van holten of losliggend 
schors. Er zijn geen holten in de bomen aangetroffen en vanwege de beperkte stamdiameter van 
de bomen is er geen geschikt schors aanwezig als (paar-)verblijfplaats. 
 
Het plangebied kan gebruikt worden als foerageergebied voor vleermuizen. Ondanks de relatief 
geïsoleerde ligging t.o.v. opgaand groen in de directe omgeving vormt het mogelijk onderdeel (als 
stepping stone) van een essentiële vliegroute. Een essentiële vliegroute om de Rotte over te 
steken richting Lage Berge Bos of om de Terbregse weg over te steken (zie foto 4.4). 
 

 
Figuur 4.4: mogelijke vliegroute voor vleermuizen, waarbij opgaande beplanting bij brugwachtershuisjes als stepping 

stone fungeert 

 
Vogels 
Wat broedvogels betreft mag er vanuit worden gegaan dat in het broedseizoen verschillende 
soorten vogels de houtopstanden gebruiken om hun nest in te maken. Er zijn tijdens het 
veldbezoek geen holten of nesten van vogels met een vaste- rust of verblijfplaats (uilen, 
roofvogels of spechten) aangetroffen. De aanwezigheid van vogels met vaste rust en 
verblijfplaatsen is dan ook uit te sluiten. Gezien het aanwezige verkeerslawaai en rustigere en 
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geschiktere gebieden in de directe omgeving is het ook niet de verwachting dat ze zich in het 
gebied zullen vestigen.  
 
Amfibieën 
Amfibieën zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. In het plangebied is geen open water 
aanwezig. De verwachting is dat, behalve de gewone pad er geen andere amfibieën in het 
plangebied aanwezig zijn. De gewone pad is een algemeen voorkomende soort waarvoor de 
zorgplicht van toepassing is.  
 
Reptielen 
De zandhagedis komt voornamelijk in Zuid Holland langs het kustgebied voor op zandige open 
plekken met duingraslanden, duindoornstruweel en zandige open plekken. In het projectgebied 
komen geen struwelen en duingraslanden voor. Ook zijn er geen kale zandige plekken aanwezig. 
Daardoor kan gesteld wordt dat de soort niet in het gebied voorkomt.  
 
Vlinders 
Het gebied bevat geen zandige open schrale plekken die geschikt zijn voor het bruin blauwtje. Dit 
is een volgens de Rode Lijst beschermde vlinder. Het is daardoor uit te sluiten dat deze soort in 
het gebied voorkomt. Andere soorten vlinders die echter niet beschermd zijn worden wel 
verwacht.  
 
Libellen 
Een aantal libellen is beschermd. Echter libellen die beschermd zijn kunnen vanwege zowel de 
ligging van het projectgebied als biotoopkenmerken worden uitgesloten. Het projectgebied ligt 
namelijk niet in de omgeving waarin beschermde libellen voorkomen. Het biotoop is ook niet 
geschikt voor libellen omdat er geen open water aanwezig is. 
 
Vissen 
In het plangebied zelf zijn geen watergangen aanwezig. Daardoor hoeft met de uitvoering van de 
werkzaamheden met deze soortgroep geen rekening te worden gehouden.  

4.2 Verwachte gevolgen van de geplande werkzaamheden  

4.2.1 Flora 
In deelgebied B komen naar verwachting geen beschermde soorten voor. Bij de uitvoering van de 
werkzaamheden hoeft hiermee geen rekening te worden gehouden.  

4.2.2 Fauna 
 
Kleine zoogdieren 
Bij het uitvoeren van (bijvoorbeeld rooi- en graaf-)werkzaamheden op plekken waar kleine 
zoogdieren voorkomen is de kans groot dat deze dieren zullen worden verstoord.  
De verstoring zal waarschijnlijk vooral betrekking hebben op het onopzettelijk vernielen van holen 
en andere vaste voortplantings- of verblijfplaatsen. Mogelijk worden bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden echter ook beschermde diersoorten gedood of verwond.  
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Vermoedelijk zullen een aantal diersoorten bij het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen 
vluchten naar gebieden in de omgeving van het projectgebied waar geen werkzaamheden 
worden uitgevoerd.  
In het kader van zorgplicht dient met kleine zoogdieren zorgvuldig worden omgegaan. Dit kan 
door bijvoorbeeld in een bepaalde periode niet te werken of dieren de gelegenheid te geven voor 
de start van de werkzaamheden te vluchten. 
 
Vleermuizen 
De uitvoering van de werkzaamheden kan leiden tot het areaalverlies aan foerageergebied of het 
verdwijnen van een essentiële vliegroute. Onderzoek dient dit uit te wijzen.  
 
Vogels 
Volgens de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) heeft het de voorkeur om 
rooiwerkzaamheden buiten het broedseizoen plaats te laten vinden. Volgens de Flora- en 
Faunawet mogen broedende vogels niet verstoord en/of verontrust worden. Het is daarom 
wenselijk om werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Er mogen in ieder geval 
geen werkzaamheden plaatsvinden als er vogels broeden die verontrust en/of verstoord kunnen 
worden.  
 
Amfibieën 
Aangezien amfibieën naar verwachting aanwezig zijn, dient bij de uitvoering van de 
werkzaamheden rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van de gewone pad. 
 
Reptielen 
Aangezien er geen reptielen in het gebied voor zullen komen, hoeft hiermee in het kader van de 
voorgenomen ruimtelijke ingrepen geen rekening te worden gehouden.  
 
Vlinders 
Aangezien beschermde soorten vlinders niet te verwachten zijn, hoeft hiermee geen rekening te 
worden gehouden. 
 
Libellen 
Aangezien beschermde libellen niet in het gebied aanwezig zijn, hoeft met deze soortgroep geen 
rekening te worden gehouden.  
 
Vissen 
Aangezien er geen watergang in het projectgebied aanwezig is, hoeft met deze soortgroep geen 
rekening te worden gehouden.  

4.3 Conclusie beschermde soorten 
Deelgebied B vormt voor vleermuizen mogelijk een onderdeel van een essentiële vliegroute. 
Hiernaar dient onderzoek te worden verricht indien het populierenbosje wordt gekapt. Tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met broedende vogels en 
de aanwezigheid van amfibieën in het populierenbosje. Er dient voor het kappen van de 
opgaande begroeiing een kapvergunning te worden aangevraagd.  
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5. Deelgebied C 

5.1 Analyse voorkomen flora en fauna 
In figuur 5.1 is de begrenzing van deelgebied C te zien. Dit gebied is in gebruik als outdoor 
paintball gebied. Het bestaat hoofdzakelijk uit bosplantsoen van wilgen en populieren met 
onderbegroeiing van veldesdoorn en vlier. In het gebied staat een gebouwtje. 
 

 
Figuur 5.1: locatie en begrenzing onderzoeksgebied 
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Foto 5.2 kenmerk plangebied 

 
In de volgende paragraven is per, door de Flora- en Faunawet beschermde, soortgroep een 
aantal constateringen gedaan naar aanleiding van het veldbezoek in deelgebied C. 

5.1.1 Flora 
Het veldbezoek is in het voorjaar uitgevoerd. Soorten welke o.a. zijn aangetroffen zijn o.a. ruwe 
berk, schietwilg, fluitekruid, teunisbloem, ruw veldbeemdgras, gewone margiet, duizendblad en 
gewone brandnetel.  
Het projectgebied heeft een overwegend kleiige bodem met uitzondering van enkele delen die 
een zandig karakter hebben (talud A20).  
In het bosgebied is, vanwege de kleiige bodem (ref. 5) de kans gering dat zich beschermde 
planten in het gebied bevinden, beschermd volgens de Flora- en Faunawet of de Rode Lijst soort 
waardoor het compensatiebeginsel Natuur en Landschap van de provincie van toepassing is.  
Op het talud van de A20 is het mogelijk dat beschermde soorten aanwezig zijn. 

5.1.2 Fauna 
 
Kleine Zoogdieren 
Naar aanleiding van het veldbezoek is geconstateerd dat het biotoop geschikt is voor 
verschillende soorten kleine zoogdieren zoals verschillende soorten muizen, woelrat, egel, konijn 
en mol. Daardoor kan worden gesteld dat deze soorten in het gebied aanwezig zijn. Ze behoren 
tot de algemene soorten waarvoor in het kader van de Flora- Faunawet de zorgplicht geldt.  
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Vleermuizen 
Het gebied is, als onderdeel van een doorgaande bosstructuur aan de zuidzijde van de A20 
mogelijk onderdeel van een vliegroute en/of essentieel foerageergebied van vleermuizen. Ook 
kunnen in het bosgebied verblijfplaatsen (paar- en of winterverblijfplaatsen) van vleermuizen 
aanwezig zijn. 
 
Vogels 
Wat broedvogels betreft mag er vanuit worden gegaan dat in het broedseizoen er bos- en 
struweelvogels in het gebied broeden. Het bosgebied is ook geschikt als vaste rust- en of 
verblijfplaatsen van vogels zoals uilen, spechten en/of roofvogels.  
 
Amfibieën 
Amfibieën zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. In de aanwezige watergangen zijn geen 
waterplanten aangetroffen. De verwachting is dat er een aantal amfibieën zoals padden, 
watersalamanders, groene en bruine kikkers in het gebied aanwezig zijn. Dit zijn algemeen 
voorkomende soorten, waarvoor de zorgplicht van toepassing is.  
 
Reptielen 
De zandhagedis komt voornamelijk in Zuid Holland langs het kustgebied voor op zandige open 
plekken met duingraslanden, duindoornstruweel en zandige open plekken. In het projectgebied 
komen geen struwelen en duingraslanden voor. Ook zijn er geen kale zandige plekken aanwezig. 
Daardoor kan gesteld wordt dat de soort niet in het gebied voorkomt.  
 
Vlinders 
Het gebied bevat aan de noordzijde op het talud van de A20 zandige open schrale plekken die 
geschikt zijn voor het bruin blauwtje. Dit is een volgens de Rode lijst beschermde vlinder.  
 
Libellen 
Een aantal libellen is beschermd. Echter libellen die beschermd zijn kunnen vanwege zowel de 
ligging van het projectgebied als biotoopkenmerken worden uitgesloten. Het projectgebied ligt 
namelijk niet in de omgeving waarin beschermde libellen voorkomen.  
 
Vissen 
In de aanwezige watergangen zullen diverse vissen voorkomen. De kans is aanwezig dat in de 
aanwezige watergangen de kleine modderkruiper voorkomt. De kleine modderkruiper is een soort 
die leeft in modderige bodems van watergangen en strikt beschermd is.  

5.2 Verwachte gevolgen van de geplande werkzaamheden  

5.2.1 Flora 
In het deelgebied C komen naar verwachting, mogelijk op het talud van A20 beschermde planten 
voor. In andere delen van het gebied worden ze niet verwacht gezien het voedselrijke karakter 
van de bodem. Indien ruimtelijke ingrepen aan het talud plaats vinden dient onderzoek te worden 
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uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde soorten. Bij de uitvoering van werkzaamheden 
in andere delen van het gebied hoeft hiermee geen rekening te worden gehouden.  

5.2.2 Fauna 
 
Kleine zoogdieren 
Bij het uitvoeren van (bijvoorbeeld rooi- en graaf-)werkzaamheden op plekken waar kleine 
zoogdieren voorkomen is de kans groot dat deze dieren zullen worden verstoord.  
De verstoring zal waarschijnlijk vooral betrekking hebben op het onopzettelijk vernielen van holen 
en andere vaste voortplantings- of verblijfplaatsen. Mogelijk worden bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden echter ook beschermde diersoorten gedood of verwond.  
Vermoedelijk zullen een aantal diersoorten bij het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen 
vluchten naar gebieden in de omgeving van het projectgebied waar geen werkzaamheden 
worden uitgevoerd.  
In het kader van zorgplicht dient met kleine zoogdieren zorgvuldig worden omgegaan. Dit kan 
door bijvoorbeeld in een bepaalde periode niet te werken of dieren de gelegenheid te geven voor 
de start van de werkzaamheden te vluchten. 
 
Vleermuizen 
Het uitvoeren van kapwerkzaamheden kan leiden tot verlies aan mogelijke verblijfplaatsen van 
vleermuizen. Ook kan door het uitvoeren van kapwerkzaamheden een potentiële vliegroute 
worden aangetast. Dit is afhankelijk van de omvang en de locatie van de kapwerkzaamheden.  
Voorafgaand aan het uitvoeren van kapwerkzaamheden dient onderzoek te worden gedaan naar 
het voorkomen en het gebruik van vleermuizen in het gebied. Op basis daarvan kan worden 
bepaald of en op welke wijze met vleermuizen rekening dient te worden gehouden.  
 
Vogels 
Volgens de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) heeft het de voorkeur om 
rooiwerkzaamheden buiten het broedseizoen plaats te laten vinden. Volgens de Flora- en 
Faunawet mogen broedende vogels niet verstoord en/of verontrust worden. In verband met 
mogelijk broedende vogels is het wenselijk om werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te 
voeren. Er mogen in ieder geval geen werkzaamheden en activiteiten plaatsvinden als er vogels 
broeden die verontrust en/of verstoord kunnen worden.  
Indien kapwerkzaamheden of andere activiteiten worden uitgevoerd dient eerst onderzoek te 
worden uitgevoerd naar het voorkomen van vogels met vaste rust- en of verblijfplaatsen. 
 
Amfibieën 
Aangezien amfibieën naar verwachting aanwezig zijn dient met de uitvoering van de 
werkzaamheden in het kader van de zorgplicht rekening te worden gehouden met de 
aanwezigheid van groene kikkers, bruine kikkers, kleine watersalamander en/of padden.  
 
Reptielen 
Aangezien er geen reptielen in het gebied voor zullen komen, hoeft hiermee in het kader van de 
voorgenomen ruimtelijke ingrepen geen rekening te worden gehouden.  
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Vlinders 
In het talud van de A20 kan mogelijk het beschermde bruin blauwtje voorkomen. Het plangebied 
grenst aan de A20, maar het talud is hiervan geen onderdeel. Het voorkomen van de soort in het 
plangebied is, omdat het bos bestaat, uit te sluiten. Er zijn daarom geen gevolgen te verwachten 
van de herziening van het bestemmingsplan op het bruin blauwtje. 
 
Libellen 
Aangezien beschermde libellen niet in het gebied aanwezig zijn, hoeft met deze soortgroep geen 
rekening te worden gehouden.  
 
Vissen 
In de watergangen kunnen beschermde vissen zoals de kleine modderkruiper aanwezig zijn. Dit 
zijn strikt beschermde soorten waarvoor bij het dempen of baggeren van de watergang in het 
kader van de Flora- en Faunawet ontheffing dient te worden aangevraagd. 

5.3 Conclusie beschermde soorten 
Deelgebied C maakt mogelijk onderdeel uit van een essentiële vliegroute voor vleermuizen langs 
de opgaande beplanting van de A20.  In het plangebied zelf kunnen mogelijk vogels met vaste- 
rust en of verblijfplaatsen aanwezig zijn en beschermde vissen in de watergang. Bij de uitvoering 
van kapwerkzaamheden en andere activiteiten dient rekening te houden met mogelijke 
broedende vogels en de aanwezigheid van amfibieën.  
.  
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6. Deelgebied D 

6.1 Analyse voorkomen flora en fauna 
In figuur 6.1 is de begrenzing van deelgebied D te zien. Dit deelgebied bestaat uit weilanden 
waarop schapen en/of paarden grazen, een wilgenbos en diverse schuren en opstallen. 
 

 
Figuur 7.1: locatie en begrenzing onderzoeksgebied 
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Foto 6.1 kenmerk plangebied 

 
In de volgende paragraven is per, door de Flora- en Faunawet beschermde, soortgroep een 
aantal constateringen gedaan naar aanleiding van het veldbezoek in deelgebied D. 

6.1.1 Flora 
Het veldbezoek is in het vroege voorjaar uitgevoerd. Soorten welke onder andere zijn 
aangetroffen zijn ruw beemdgras, veldbeemdgras, engels raaigras, echte braam, gewone 
brandnetel, gewone vlier, fluitekruid en speenkruid.  
Het projectgebied heeft een overwegend venige bodem (zeggeveen of rietveen) (ref. 5). 
Vanwege de bodem en daarmee het voedselrijke karakter is de kans gering dat zich beschermde 
planten in het gebied bevinden, beschermd volgens de Flora- en Faunawet of de Rode Lijst soort 
waardoor het compensatiebeginsel Natuur en Landschap van de provincie van toepassing is.  

6.1.2 Fauna 
 
Kleine Zoogdieren 
Naar aanleiding van het veldbezoek is geconstateerd dat het biotoop geschikt is voor 
verschillende soorten kleine zoogdieren, zoals verschillende soorten muizen, woelrat, egel, haas 
en mol. Daardoor kan worden gesteld dat deze soorten in het gebied aanwezig zijn. Ze behoren 
tot de algemene soorten waarvoor in het kader van de FF wet de zorgplicht geldt.  
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Vleermuizen 
Het gebied is mogelijk in gebruik een onderdeel van een vliegroute en/of essentieel 
foerageergebied van vleermuizen. Ook kunnen in de bosopstand, aanwezige bomen en 
schuren/gebouwen, kunnen mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn.  
 
Vogels 
Wat broedvogels betreft mag er vanuit worden gegaan dat in het broedseizoen in de weilanden 
weidevogels en/of ganzen het gebied gebruiken om te broeden. In de aanwezige bosopstanden 
en bomen zullen er tijdens het broedseizoen (tussen half maart en half juli over het algemeen) 
vogels broeden. Ook zijn er vogels met vaste rust- en of verblijfplaatsen te verwachten zoals 
spechten, uilen en/of roofvogels.  
 
Amfibieën 
Amfibieën zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. In de aanwezige watergangen zijn geen 
waterplanten aangetroffen. De verwachting is dat amfibieën, zoals padden, watersalamanders, 
groene en bruine kikkers in het gebied aanwezig zijn. Dit zijn algemeen voorkomende soorten, 
waarvoor de zorgplicht van toepassing is.  
 
Reptielen 
De zandhagedis komt voornamelijk in Zuid Holland langs het kustgebied voor op zandige open 
plekken met duingraslanden, duindoornstruweel en zandige open plekken. In het projectgebied 
komen geen struwelen en duingraslanden voor. Ook zijn er geen kale zandige plekken aanwezig. 
Daardoor kan gesteld wordt dat de soort niet in het gebied voorkomt.  
 
Vlinders 
Het gebied bevat geen zandige open schrale plekken die geschikt zijn voor het bruin blauwtje. Dit 
is een volgens de Rode lijst beschermde vlinder. Het is daardoor uit te sluiten dat deze soort in 
het gebied voorkomt. Andere soorten vlinders die echter niet beschermd zijn worden wel 
verwacht.  
 
Libellen 
Een aantal libellen is beschermd. Echter libellen die beschermd zijn kunnen vanwege zowel de 
ligging van het projectgebied als biotoopkenmerken worden uitgesloten. Het projectgebied ligt 
namelijk niet in de omgeving waarin beschermde libellen voorkomen.  
 
Vissen 
In de aanwezige watergang zullen diverse vissen voorkomen. De kans is aanwezig dat in de 
aanwezige watergang de kleine en grote modderkruiper voorkomt. De kleine modderkruiper is 
een vissoort die in heel Rotterdam verspreid over de stad in diverse watergangen wordt 
aangetroffen. Het is een vis die leeft in modderige bodems van watergangen en strikt beschermd 
is. De grote modderkruiper wordt in “oudere” watergangen aangetroffen. 
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6.2 Verwachte gevolgen van de geplande werkzaamheden  

6.2.1 Flora 
In deelgebied D komen naar verwachting geen beschermde soorten voor. Bij de uitvoering van de 
werkzaamheden hoeft hiermee geen rekening te worden gehouden.  

6.2.2 Fauna 
 
Kleine zoogdieren 
Bij het uitvoeren van (bijvoorbeeld rooi- en graaf-)werkzaamheden op plekken waar kleine 
zoogdieren voorkomen is de kans groot dat deze dieren zullen worden verstoord.  
De verstoring zal waarschijnlijk vooral betrekking hebben op het onopzettelijk vernielen van holen 
en andere vaste voortplantings- of verblijfplaatsen. Mogelijk worden bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden echter ook beschermde diersoorten gedood of verwond.  
Vermoedelijk zullen een aantal diersoorten bij het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen 
vluchten naar gebieden in de omgeving van het projectgebied waar geen werkzaamheden 
worden uitgevoerd.  
In het kader van zorgplicht dient met kleine zoogdieren zorgvuldig worden omgegaan. Dit kan 
door bijvoorbeeld in een bepaalde periode niet te werken of dieren de gelegenheid te geven voor 
de start van de werkzaamheden te vluchten. 
 
Vleermuizen 
De uitvoering van de werkzaamheden kan mogelijk leiden tot het verlies van een essentieel 
foerageergebied en/of vliegroute en tot het tot het verlies van winterverblijfplaatsen en/of 
kraamverblijfplaatsen (in de aanwezige woning). Onderzoek naar het voorkomen en het gebruik 
van vleermuizen in het gebied kan hierin meer inzicht in geven. 
 
Vogels 
Volgens de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) heeft het de voorkeur om 
rooiwerkzaamheden buiten het broedseizoen plaats te laten vinden. Volgens de Flora- en 
Faunawet mogen broedende vogels niet verstoord en/of verontrust worden. In verband met 
mogelijk broedende weidevogels en of ganzen is het wenselijk om de werkzaamheden buiten het 
broedseizoen uit te voeren. Er mogen in ieder geval geen werkzaamheden plaatsvinden als er 
vogels broeden die verontrust en/of verstoord kunnen worden.  
Omdat er naar verwachting vogels met vaste rust- en of verblijfplaatsen aanwezig zijn dient 
hiernaar onderzoek te worden verricht als kapwerkzaamheden of andere verstorende 
werkzaamheden plaats vinden. 
 
Amfibieën 
Aangezien amfibieën naar verwachting aanwezig zijn, dient met de uitvoering van de 
werkzaamheden in het kader van de zorgplicht rekening te worden gehouden met de 
aanwezigheid van groene kikkers, bruine kikkers, kleine watersalamander en/of padden. Dit kan 
door bijvoorbeeld voortplantingswateren niet te dempen in de periode april tot en met juli, niet in 
de overwintingsperiode te werken (oktober- maart) en ze tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden de gelegenheid te geven om te vluchten 
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Reptielen 
Aangezien er geen reptielen in het gebied voor zullen komen, hoeft hiermee in het kader van de 
voorgenomen ruimtelijke ingrepen geen rekening te worden gehouden.  
 
Vlinders 
Aangezien beschermde soorten vlinders niet te verwachten zijn, hoeft hiermee geen rekening te 
worden gehouden. 
 
Libellen 
Aangezien beschermde libellen niet in het gebied aanwezig zijn, hoeft met deze soortgroep geen 
rekening te worden gehouden.  
 
Vissen 
In de watergangen kunnen beschermde vissen voorkomen. Dit betekent, als watergangen geheel 
of gedeeltelijk worden gedempt of gebaggerd, onderzoek naar het voorkomen dient te worden 
uitgevoerd en indien ze aanwezig zijn een ontheffing moet worden aangevraagd. 

6.3 Conclusie beschermde soorten 
In deelgebied D (zie figuur 5.1) zijn mogelijk foeragerende vleermuizen aanwezig en/of er sprake 
is van een essentiële vliegroute. Ook kunnen er in de aanwezige bebouwing verblijfplaatsen van 
vleermuizen aanwezig. Onderzoek hiernaar is gewenst. 
Naar verwachting zijn ook vogels met vaste rust- en of verblijfplaatsen in het gebied aanwezig. In 
de watergang bevinden zich mogelijk beschermde vissen. Onderzoek kan hierover uitsluitsel 
geven. 
Tijdens de uitvoering van werkzaamheden dient bovendien rekening te worden gehouden met 
broedende vogels (grondbroeders) en de aanwezigheid van amfibieën.  
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7. Deelgebied E 

7.1 Analyse voorkomen flora en fauna  
In figuur 7.1 is de begrenzing van deelgebied E te zien. Dit deelgebied bestaat uit weilanden 
waarop schapen en/of paarden grazen en een aantal volkstuintjes aanwezig zijn. 
 

 
Figuur 7.1: locatie en begrenzing onderzoeksgebied 
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Foto 7.2: kenmerk volkstuintjes in plangebied 

 
In de volgende paragraven is per, door de Flora- en Faunawet beschermde, soortgroep een 
aantal constateringen gedaan naar aanleiding van het veldbezoek in deelgebied E. 

7.1.1 Flora 
Het veldbezoek is in het vroege voorjaar uitgevoerd. Soorten welke onder andere zijn 
aangetroffen zijn ruw beemdgras, veldbeemdgras, engels raaigras, gewone brandnetel, fluitekruid 
en speenkruid.  
Het projectgebied heeft een overwegend overwegend venige bodem (zeggeveen of rietveen). 
Vanwege de bodem en daarmee het voedselrijke karakter is de kans gering dat zich beschermde 
planten in het gebied bevinden, beschermd volgens de Flora- en Faunawet of de Rode Lijst soort 
waardoor het compensatiebeginsel Natuur en Landschap van de provincie van toepassing is.  

7.1.2 Fauna 
 
Kleine Zoogdieren 
Naar aanleiding van het veldbezoek is geconstateerd dat het biotoop geschikt is voor 
verschillende soorten kleine zoogdieren, zoals verschillende soorten muizen, woelrat, egel, konijn 
en mol. Daardoor kan worden gesteld dat deze soorten in het gebied aanwezig zijn. Ze behoren 
tot de algemene soorten waarvoor in het kader van de Flora- en Fauna wet de zorgplicht geldt.  
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Vleermuizen 
Het grootste deel van het gebied bestaat uit weiland. Vanwege de openheid van het gebied is de 
verwachting dat het plangebied zelf niet gebruikt wordt als foerageergebied en of vliegroute.  
 
De watergang buiten het plangebied langs de particuliere tuinen aan de zuidzijde van de Bergse 
linker Rottekade is wel geschikt als vliegroute voor vleermuizen en dan naar verwachting voor de 
watervleermuis. Dit gebied is beschut door de relatief lagere ligging en de aanwezigheid van de 
bebouwing en particuliere tuinen. Ook is er niet tot nauwelijks verlichting aanwezig.  
 
In de aanwezige bebouwing (schuren, volkstuinhuisjes) in het plangebied kunnen verblijfplaatsen 
van vleermuizen aanwezig zijn.  
 
Vogels 
Wat broedvogels betreft is het mogelijk dat in de weilanden in het broedseizoen weidevogels 
en/of ganzen broeden. Vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen kunnen in het plangebied in de 
aanwezige bomen verwacht worden.   
 
Amfibieën 
Amfibieën zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. In de aanwezige watergangen zijn geen 
waterplanten aangetroffen. De verwachting is dat amfibieën, zoals padden, watersalamanders, 
groene en bruine kikkers in het gebied aanwezig zijn. Dit zijn algemeen voorkomende soorten, 
waarvoor de zorgplicht van toepassing is.  
 
Reptielen 
De zandhagedis komt voornamelijk in Zuid Holland langs het kustgebied voor op zandige open 
plekken met duingraslanden, duindoornstruweel en zandige open plekken. In het projectgebied 
komen geen struwelen en duingraslanden voor. Ook zijn er geen kale zandige plekken aanwezig. 
Daardoor kan gesteld wordt dat de soort niet in het gebied voorkomt.  
 
Vlinders 
Het gebied bevat geen zandige open schrale plekken die geschikt zijn voor het bruin blauwtje. Dit 
is een volgens de Rode Lijst beschermde vlinder. Het is daardoor uit te sluiten dat deze soort in 
het gebied voorkomt. Andere soorten vlinders die echter niet beschermd zijn, worden vanwege de 
diversiteit aan plantensoorten wel verwacht.  
 
Libellen 
Een aantal libellen is beschermd. Echter libellen die beschermd zijn kunnen vanwege zowel de 
ligging van het projectgebied als biotoopkenmerken, ontbreken van water worden uitgesloten. 
 
Vissen 
In de aanwezige watergang zullen diverse vissen voorkomen. De kans is aanwezig dat in de 
aanwezige watergang de kleine en grote modderkruiper en wellicht de bittervoorn voorkomt. De 
kleine modderkruiper is een vissoort die in heel Rotterdam verspreid over de stad in diverse 
watergangen wordt aangetroffen. Het is een vis die leeft in modderige bodems van watergangen. 
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Hij is strikt beschermd. De grote modderkruiper en bittervoorn wordt in “oudere” watergangen 
aangetroffen. 

7.2 Verwachte gevolgen van de geplande werkzaamheden  

7.2.1 Flora 
In deelgebied E komen naar verwachting geen beschermde soorten voor. Bij de uitvoering van de 
werkzaamheden hoeft hiermee geen rekening te worden gehouden.  

7.2.2 Fauna 
 
Kleine zoogdieren 
Bij het uitvoeren van (bijvoorbeeld rooi- en graaf-)werkzaamheden op plekken waar kleine 
zoogdieren voorkomen is de kans groot dat deze dieren zullen worden verstoord.  
De verstoring zal waarschijnlijk vooral betrekking hebben op het onopzettelijk vernielen van holen 
en andere vaste voortplantings- of verblijfplaatsen. Mogelijk worden bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden echter ook beschermde diersoorten gedood of verwond.  
Vermoedelijk zullen een aantal diersoorten bij het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen 
vluchten naar gebieden in de omgeving van het projectgebied waar geen werkzaamheden 
worden uitgevoerd.  
In het kader van zorgplicht dient met kleine zoogdieren zorgvuldig worden omgegaan. Dit kan 
door bijvoorbeeld in een bepaalde periode niet te werken of dieren de gelegenheid te geven voor 
de start van de werkzaamheden te vluchten. 
 
Vleermuizen 
Door sloop van aanwezige schuren en/of volkstuinhuisjes kunnen verblijfplaatsen van 
vleermuizen worden vernietigd. Indien sloop plaats vindt dient onderzoek naar het gebruik van de 
bebouwing door vleermuizen worden uitgevoerd. 
 
Vogels 
Volgens de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) heeft het de voorkeur om 
rooiwerkzaamheden buiten het broedseizoen plaats te laten vinden. Volgens de Flora- en 
Faunawet mogen broedende vogels niet verstoord en of verontrust worden. Het is daarom 
wenselijk om werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Er mogen in ieder geval 
geen werkzaamheden plaatsvinden als er vogels broeden die verontrust en/of verstoord kunnen 
worden.  
Als er kapwerkzaamheden of andere verstorende werkzaamheden plaats vinden dient onderzoek 
te worden uitgevoerd naar het voorkomen van vogels met vaste rust- en of verblijfplaatsen. 
 
Amfibieën 
Aangezien amfibieën naar verwachting aanwezig zijn, dient met de uitvoering van de 
werkzaamheden in het kader van de zorgplicht rekening te worden gehouden met de 
aanwezigheid van groene kikkers, bruine kikkers, kleine watersalamander en/of padden. Dit kan 
door bijvoorbeeld voortplantingswateren niet te dempen in de periode april tot en met juli, niet in 
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de overwintingsperiode te werken (oktober- maart) en ze tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden de gelegenheid te geven om te vluchten 
 
Reptielen 
Aangezien er geen reptielen in het gebied voor zullen komen, hoeft hiermee in het kader van de 
voorgenomen ruimtelijke ingrepen geen rekening te worden gehouden.  
 
Vlinders 
Aangezien beschermde soorten vlinders niet te verwachten zijn, hoeft hiermee geen rekening te 
worden gehouden. 
 
Libellen 
Aangezien beschermde libellen niet in het gebied aanwezig zijn, hoeft met deze soortgroep geen 
rekening te worden gehouden.  
 
Vissen 
In de watergangen kunnen beschermde vissen voorkomen. Dit betekent, als watergangen geheel 
of gedeeltelijk worden gedempt of gebaggerd, onderzoek naar het voorkomen dient te worden 
uitgevoerd en indien ze aanwezig zijn een ontheffing moet worden aangevraagd. 

7.3 Conclusie beschermde soorten 
In deelgebied E (zie figuur 6.1) kunnen in de aanwezige bebouwing (schuren/volkstuinhuisjes) 
verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Ook kunnen in de aanwezige bomen vogels 
bomen met vaste rust- en of verblijfplaats aanwezig zijn. Mogelijk komen er in de watergangen 
beschermde vissen voor. Tijdens de uitvoering van werkzaamheden dient bovendien rekening te 
worden gehouden met broedende vogels (grondbroeders) en de aanwezigheid van amfibieën.  
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8. Deelgebied F 

8.1 Analyse voorkomen flora en fauna 
In figuur 8.1 is de begrenzing van deelgebied F te zien. Het projectgebied bestaat een 
kruidenrijke vegetatie met aan de oostzijde opgaande beplanting.  

 
Figuur 8.1: locatie en begrenzing onderzoeksgebied 
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Foto 8.2 kenmerk plangebied 

 

 
Foto 8.3 kenmerk plangebied 
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In de volgende paragraven is per, door de Flora- en Faunawet beschermde, soortgroep een 
aantal constateringen gedaan naar aanleiding van het veldbezoek in deelgebied F. 

8.1.1 Flora 
Het veldbezoek is in het voorjaar uitgevoerd. Soorten welke o.a. zijn aangetroffen zijn o.a. 
fluitekruid, gewone brunel, scherpe boterbloem, speenkruid, kropaar en ruw beemdgras.  
Het gebied betreft een extensief beheerd grasland met een overwegend venige bodem 
(zeggeveen of rietveen) (ref. 5). Vanwege de venige bodem en het voedselrijke karakter is de 
kans gering dat zich beschermde planten in het gebied bevinden, beschermd volgens de Flora- 
en Faunawet of de Rode Lijst.  

8.1.2 Fauna 
 
Kleine Zoogdieren 
Naar aanleiding van het veldbezoek is geconstateerd dat het biotoop geschikt is voor 
verschillende soorten kleine zoogdieren zoals verschillende soorten muizen (veldmuis), konijn en 
mol. Ze behoren tot de algemene soorten waarvoor in het kader van de Flora- en Faunawet de 
zorgplicht geldt.  
 
Vleermuizen 
In het projectgebied zijn geen gebouwen aanwezig of bomen met holten waarin vleermuizen 
kunnen verblijven. De aanwezige grasachtige ruigte vegetatie in combinatie met de opgaande 
beplanting maakt het wel een geschikt gebied voor foeragerende (foerageren = op zoek gaan 
naar voedsel) vleermuizen. Mogelijk is aan de zuidzijde van het plangebied langs de watergang 
een essentiële vliegroute aanwezig.   
 
Vogels 
Wat broedvogels betreft, is het mogelijk dat in de aanwezige grasachtige ruigte vegetatie 
grondbroeders broeden, hoewel de kans hierop door de ligging in een woonwijk en daarmee het 
recreatief medegebruik (uitlaten honden) zeer gering is.  
Ook zullen er in de opgaande beplanting vogels broeden. Gezien de jonge leeftijd van de 
opgaande beplanting kunnen vogels met vaste rust- en of verblijfplaatsen worden uitgesloten.  
 
Amfibieën 
Amfibieën zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. De watergang aan de zuidzijde, net 
buiten het plangebied, heeft aan beide zijde een rietgordel. Vanwege het open water en de riet- 
en ruigtevegetaties wordt verwacht dat in het gebied algemene voorkomende amfibieën zoals de 
groene kikker, de bruine kikker, de watersalamander en de gewone pad aanwezig zijn.  
 
Reptielen 
De zandhagedis komt voornamelijk in Zuid Holland langs het kustgebied voor op zandige open 
plekken met duingraslanden, duindoornstruweel en zandige open plekken. In het projectgebied 
komen geen struwelen en duingraslanden voor. Ook zijn er geen kale zandige plekken aanwezig. 
Daardoor kan gesteld wordt dat de soort niet in het gebied voorkomt.  
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Vlinders 
Het gebied bevat geen zandige open schrale plekken die geschikt zijn voor het bruin blauwtje. Dit 
is een volgens de Rode Lijst beschermde vlinder. Het is daardoor uit te sluiten dat deze soort in 
het gebied voorkomt. Andere soorten vlinders die echter niet beschermd zijn, worden wel 
verwacht.  
 
Libellen 
Een aantal libellen is beschermd. Echter libellen die beschermd zijn kunnen vanwege zowel de 
ligging van het projectgebied als biotoopkenmerken worden uitgesloten. Het projectgebied ligt 
namelijk niet in de omgeving waarin beschermde libellen voorkomen.  
 
Vissen 
Binnen het plangebied zijn geen watergangen aanwezig. Daardoor hoeft met de uitvoering van de 
werkzaamheden met deze soortgroep geen rekening te worden gehouden.  

8.2 Verwachte gevolgen van de geplande werkzaamheden  

8.2.1 Flora 
In deelgebied F komen naar verwachting geen beschermde soorten voor. Bij de uitvoering van de 
werkzaamheden hoeft hiermee geen rekening te worden gehouden.  

8.2.2 Fauna 
 
Kleine zoogdieren 
Bij het uitvoeren van (bijvoorbeeld rooi- en graaf-)werkzaamheden op plekken waar kleine 
zoogdieren voorkomen is de kans groot dat deze dieren zullen worden verstoord.  
De verstoring zal waarschijnlijk vooral betrekking hebben op het onopzettelijk vernielen van holen 
en andere vaste voortplantings- of verblijfplaatsen. Mogelijk worden bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden echter ook beschermde diersoorten gedood of verwond.  
Vermoedelijk zullen een aantal diersoorten bij het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen 
vluchten naar gebieden in de omgeving van het projectgebied waar geen werkzaamheden 
worden uitgevoerd.  
In het kader van zorgplicht dient met kleine zoogdieren zorgvuldig worden omgegaan. Dit kan 
door bijvoorbeeld in een bepaalde periode niet te werken of dieren de gelegenheid te geven voor 
de start van de werkzaamheden te vluchten. 
 
Vleermuizen 
De uitvoering van de werkzaamheden kan leiden tot het areaalverlies aan foerageergebied van 
vleermuizen. Er is in het plangebied alleen mogelijk aan de zuidzijde langs de watergang mogelijk 
sprake van een essentiële vliegroute. Indien kapwerkzaamheden aan/langs deze watergang 
plaats vindt dient onderzoek naar het gebruik ervan door vleermuizen plaats te vinden.  
  
 
Vogels 
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Volgens de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) heeft het de voorkeur om 
rooiwerkzaamheden buiten het broedseizoen plaats te laten vinden. Volgens de Flora- en 
Faunawet mogen broedende vogels niet verstoord en/of verontrust worden. Het is daarom 
wenselijk om werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Er mogen in ieder geval 
geen werkzaamheden plaatsvinden als er vogels broeden die verontrust en/of verstoord kunnen 
worden.  
 
Amfibieën 
Aangezien er aan de zuidzijde van het plangebied open water met aan weerszijde een 
natuurvriendelijke oever aanwezig is zullen er naar verwachting algemeen voorkomende 
amfibieën in het projectgebied bevinden.  
Met de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de zorgplicht rekening te worden 
gehouden met de aanwezigheid van groene kikkers, bruine kikkers, kleine watersalamander en/of 
padden. Dit kan door bijvoorbeeld voortplantingswateren niet te dempen in de periode april tot en 
met juli, niet in de overwintingsperiode te werken (oktober- maart) en ze tijdens de uitvoering van 
de werkzaamheden de gelegenheid te geven om te vluchten 
 
Reptielen 
Aangezien er geen reptielen in het gebied voor zullen komen, hoeft hiermee in het kader van de 
voorgenomen ruimtelijke ingrepen geen rekening te worden gehouden.  
 
Vlinders 
Aangezien beschermde soorten vlinders niet te verwachten zijn, hoeft hiermee geen rekening te 
worden gehouden. 
 
Libellen 
Aangezien beschermde libellen niet in het gebied aanwezig zijn, hoeft met deze soortgroep geen 
rekening te worden gehouden.  
 
Vissen 
Aangezien er geen watergang in het projectgebied aanwezig is, hoeft met deze soortgroep geen 
rekening te worden gehouden. 

8.3 Conclusie beschermde soorten 
In deelgebied F (zie figuur 7.1) komen naar verwachting geen beschermde soorten voor. Indien 
kapwerkzaamheden aan de zuidzijde van het plangebied (langs de watergang) plaats vinden 
dient onderzoek naar het gebruik door vleermuizen plaats te vinden. Bij de uitvoering van de 
werkzaamheden rekening te worden gehouden met broedende vogels in de opgaande beplanting 
en de aanwezigheid van amfibieën.  
 



 

  Versie Datum  Pagina  

  definitief 7 april 2008  43 van 43 

 
 
 

0G   

9. Eindconclusie FF-wet in relatie herziening 
bestemmingsplan 

Uit voorgaande hoofdstukken blijkt dat in verschillende deelgebieden voorafgaand aan de 
ruimtelijke ingreep onderzoek dient te worden gedaan naar het voorkomen van beschermde 
soorten. 
 
Op basis van de resultaten van de onderzoeken wordt het mogelijk geacht de ruimtelijke plannen 
die de herziening van het bestemmingsplan mogelijk maken uit te voeren binnen de kaders van 
de Flora- en Faunawet. 
 
De uitvoering van een ruimtelijk plan in een bepaald deelgebied heeft naar verwachting geen 
negatief effect op mogelijk voorkomende Flora- en Faunawet beschermde soorten in de directe 
omgeving van de deelgebieden.  
 
De conclusie is dan ook dat de herziening van het bestemmingsplan en de uitvoerbaarheid 
daarvan mogelijk is binnen het kader van de Flora- en Faunawet. 
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