
 

 

 

 

 

 

memo 

  

aan: Aan de Stegge Bedrijfshuisvesting 

van: SAB 

ons kenmerk: HERM/140171 

datum: 10 maart 2014 

betreft: beoordeling aspect flora en fauna Nagelpoelweg 56 te Apeldoorn 

INLEIDING 

Bij alle ruimtelijke ingrepen moet rekening gehouden worden met de aanwezige natuurwaarden in en om 

het plangebied. Voordat ruimtelijke ingrepen mogen plaatsvinden dient eerst een onderzoek uitgevoerd te 

worden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (gebiedsbescherming), de Flora- en faunawet 

(soortenbescherming) en eventuele andere betrokken natuurregelgeving. Voorliggend onderzoek betreft 

een quick scan (in de vorm van een memo) waarin op basis van een gebiedsanalyse en beschikbare 

soortgegevens uitspraken worden gedaan over de mogelijke aanwezigheid van beschermde planten en 

dieren in het plangebied.  

 

Voor de effectenbeoordeling is geen veldbezoek op locatie uitgevoerd, maar is gebruik gemaakt van 

recente foto’s van het plangebied. Het plangebied is gelegen op een bedrijventerrein aan de Nagelpoelweg 

56 te Apeldoorn. Op deze locatie wordt de groenstrook (gazon met enkele bomen) verwijderd en wordt 

een parkeervoorziening en nieuwbouw gerealiseerd. 

 

  

Globale ligging plangebied aan de Nagelpoelweg te Apeldoorn. 
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GEBIEDSBESCHERMING 

In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet) en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) dient 

er getoetst te worden of de beoogde ontwikkelingen een negatieve invloed hebben op de beschermde 

gebieden. Het plangebied ligt niet in een beschermd gebied in het kader van de Natuurbeschermingswet 

1998 of de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

 

Het dichtstbijzijnde gelegen natuurgebied betreffen de bosgebieden van het Natura 2000-gebied de 

Veluwe. Dit gebied is aangewezen Vogel- en Habitatrichtlijngebied en ligt op ruim 1.300 meter ten 

zuidwesten van het plangebied. De EHS ligt op ruim 1.100 meter ten zuidwesten van het plangebied. 

Effecten van de plannen op de beschermde gebieden zijn gezien de ligging van het plangebied buiten de 

EHS en het Natura 2000-gebied, de tussenliggende bebouwing (reeds aanwezige verstoring) en 

kleinschalige ingreep uit te sluiten. 

SOORTENBESCHERMING 

In het kader van de Flora- en faunawet moet worden getoetst of ter plaatse van de ruimtelijke ingrepen 

sprake is/kan zijn van negatieve effecten op beschermde planten en dieren. De beoogde ontwikkelingen 

kunnen biotoopverlies of verstoring (indirect biotoopverlies) tot gevolg hebben.  

 

Het plangebied is momenteel ingericht als groenstrook en bestaat uit een gazon met enkele bomen. Dicht 

struweel, toegankelijke gebouwen en bomen (stamdiameter > 30 cm), welke als verblijfplaats voor 

soorten kunnen dienen, zijn niet aanwezig. Gezien het intensieve gebruik van het plangebied en 

omgeving, de afwezigheid van water en ruige vegetatie, worden strikt beschermde vaatplanten, vogels, 

amfibieën, reptielen, vissen en insecten niet binnen het plangebied verwacht. Het is meer waarschijnlijk 

dat deze soorten in en direct nabij de bosschages rondom de vijver en in de vijver zelf voorkomen. De 

navolgende afbeeldingen geven een impressie van het plangebied. 

 

In de bomen zijn geen oude nesten van broedvogels aanwezig en de bomen geen zijn onderdeel van een 

lijnelement in het landschap. Het voorkomen van essentiële onderdelen van het leefgebied van vogels en 

vleermuizen is daarom niet waarschijnlijk. Met de realisatie van de parkeervoorzieningen worden geen 

vaste rust- en verblijfplaatsen van strikt beschermde soorten aangetast en is geen sprake van overtreding 

van de Flora- en faunawet. 

 

Mogelijk komen binnen het plangebied wel enkele licht beschermde soorten (tabel 1 Flora- en faunawet) 

voor zoals Mol, Haas, Konijn Gewone pad en Bruine kikker. Voor deze licht beschermde soorten geldt dat 

aantasting van vaste rust- en verblijfplaatsen op basis van een algehele vrijstelling mogelijk is, zonder dat 

er sprake is van procedurele consequenties. Dit betekent dat voor deze soorten de werkzaamheden 

uitgevoerd kunnen worden zonder ontheffing.  
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Impressie van het plangebied. Foto’s: Aan de Stegge Bedrijfshuisvesting (2014)  
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ZORGPLICHT 

Met de plannen dient rekening gehouden te worden met een tweetal algemene voorwaarden vanuit de 

Flora- en faunawet. Deze voorwaarden zijn altijd van toepassing: 

 in het broedseizoen van vogels (globaal half maart tot half augustus) mogen de vegetatie, bosjes en 

opstallen in het plangebied niet worden verwijderd. Werkzaamheden tijdens deze periode zouden 

leiden tot directe verstoring van broedvogels en het broedsucces. Alle vogels zijn beschermd. Er is 

geen vrijstelling te verkrijgen in het kader van de Flora- en faunawet voor activiteiten die vogels in hun 

broedseizoen zou kunnen verstoren; 

 op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora- en faunawet dient bij de uitvoering van de 

werkzaamheden voldoende zorg in acht te worden genomen voor de in het wild levende dieren en hun 

leefomgeving. Dit houdt in dat bij het uitvoeren van werkzaamheden altijd rekening moet worden 

gehouden met aanwezige planten en dieren. Zo dienen maatregelen te worden getroffen om 

bijvoorbeeld verstoring tot een minimum te beperken. Dieren moeten de gelegenheid hebben om uit te 

wijken en mogen niet opzettelijk worden gedood. Dit kan door: 

 het beperken van verlichting tijdens de avonduren in zomer, voorjaar en herfst ten behoeve van 

vleermuizen en andere nachtdieren; 

 het slopen en rooien starten buiten het voortplantingsseizoen en het winter(slaap)seizoen. Zodat 

het plangebied ongeschikt is voor dieren. 

CONCLUSIE 

Gebiedsbescherming 

Gebiedsbescherming in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ecologische Hoofdstructuur 

is gezien de relatief kleine ingreep, de tussenliggende bebouwing en afstand niet van toepassing. De 

plannen leiden niet tot aantasting van instandhoudingsdoelstellingen van nabijgelegen Natura 2000-

gebieden of de kernkwaliteiten van de EHS. 

 

Soortenbescherming 

Met de plannen is geen sprake van aantasting van leefgebied en groei- of verblijfplaatsen van strikt 

beschermde soorten. Nader onderzoek naar strikt beschermde soorten is derhalve niet noodzakelijk en van  

een overtreding van de Flora- en faunawet is geen sprake. 

 

 


