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Notitie quick scan beschermde soorten complex Westelijke Randweg te 
Overveen 

Het voornemen is om de bebouwing aan de Westelijke Randweg 1 te Overveen te slopen 
en hier een woongebouw te ontwikkelen. Deze plannen wijken af van het vigerende 
bestemmingsplan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken dient gemotiveerd te worden 
dat de realisatie van het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.  Bureau 
Waardenburg heeft op basis van een oriënterend veldonderzoek (d.d. 5 april 2019) en 
bronnenonderzoek de effecten van deze ingreep op beschermde soorten beoordeeld in 
het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).  
 

Conclusie 

Op basis van de beschikbare informatie kan geen uitsluitsel worden gegeven over de 
betekenis van het oostelijk gebouw voor vleermuizen. Om hierover uitsluitsel te kunnen 
geven is nader onderzoek nodig. Hierbij gaat het om vijf onderzoekrondes in het 
zomerhalfjaar zoals voorgeschreven door het vleermuisprotocol 2017. Indien het gebouw 
van betekenis is voor vleermuizen, kan naar het oordeel van het bevoegd gezag een 
ontheffing van de Wnb noodzakelijk zijn.  
 

Voor andere beschermde soorten heeft het plangebied geen betekenis, geldt een 
vrijstelling of zijn negatieve effecten van de voorgenomen ingreep uitgesloten.  
 

Negatieve effecten van de ingreep op het Natuurnetwerk Nederland zijn niet aan de orde. 
Eventuele effecten van stikstofdepositie op het nabijgelegen Natura 2000-gebied 
Kennemerland-Zuid zijn niet op voorhand uitgesloten. Aanbevolen wordt om een 
stikstofdepositieberekening uit te (laten) voeren.  
 

Deze conclusie wordt hieronder toegelicht.  

Ecologie & landschap
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Toelichting 

Plangebied 
Het plangebied is gelegen in Overveen, dicht langs de N208 (Figuur 1). Het betreft een 
perceel van ca. 0,4 ha. bestaande uit verharding en twee gebouwen (oost en west), 
omringd door vegetatie (Figuren 2 en 3). Beide gebouwen bestaan uit een enkele 
verdieping. Het oostelijk gelegen gebouw heeft een plat dak, afgezet met een daklijst. 
Tussen de buitenmuur en de daklijst zit op sommige plekken een ruimte van enkele 
centimeters. Het westelijk gelegen dak is schuin, zonder dakpannen. Een spouwmuur lijkt 
niet aanwezig en ook spleten/kieren in de muren ontbreken. Op het terrein staan enkele 
haspels, een bouwkeet, een container met stenen en er liggen enkele steenhopen op de 
bestrating van het plangebied.     
 
Langs de randen van het terrein staan een aantal bomen (waaronder els, berk en beuk). 
Een aantal bomen is zeker 20 m hoog en zijn grotendeels met klimop begroeid. De 
ondergroei bestaat voornamelijk uit klimop en/of braamstruweel. Het plangebied wordt 
begrensd door een smalle watergang, gekenmerkt door zowel kunstmatige oevers (hout 
damwanden) als steile natuurlijke oevers.  
 

 
Figuur 1  Ligging plangebied (rood omkaderd) (Esri Nederland, Community Map 

Contributors | Esri Nederland, beeldmateriaal.nl | Esri Nederland, Kadaster | Esri 
Nederland, AHN) 
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Figuur 2  Het plangebied met zicht op het oostelijk gelegen gebouw (midden van de foto).  
 

 
Figuur 3  Plangebied met zicht op het westelijk gelegen gebouw.  
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Voorgenomen ingreep 
Informatie over de voorgenomen ingreep is aangeleverd door Peutz. De ingreep betreft 
het slopen van de bebouwing op het terrein, mogelijk inclusief omliggende vegetatie, en 
het realiseren van een woongebouw. In deze notitie wordt uitgegaan van een worst case 
benadering waarbij alle vegetatie in het plangebied wordt verwijderd.  
 
Wettelijk kader 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de soortenbescherming zoals opgenomen in 
de Wnb. Bij toepassing van de Wnb worden drie beschermingsregimes onderscheiden: 
Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn, Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 
en Beschermingsregime andere soorten. Voor een aantal landelijk algemeen 
voorkomende soorten amfibieën en grondgebonden zoogdieren van het 
Beschermingsregime andere soorten heeft de provincie een vrijstelling van 
verbodsbepalingen verleend voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting. Voor andere beschermde soorten geldt geen vrijstelling en kan 
een ontheffing nodig zijn als de werkzaamheden leiden tot overtreding van 
verbodsbepalingen van de Wnb. 
 
Methodiek onderzoek 
Voorliggende toetsing in het kader van de Wnb is opgesteld op basis van een eenmalig 
veldbezoek, de huidige ter beschikking staande kennis en inschattingen van deskundigen. 
Effecten zijn bepaald en beoordeeld op basis van de functie van het plangebied van 
beschermde soorten en de voorgenomen ingreep. Voor een actueel overzicht van 
beschermde soorten die in de regio voorkomen is de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF) geraadpleegd op 3 april 2019. Bij het raadplegen van de NDFF is uitgegaan van 
een zoekgebied met een straal van ca. drie km om het plangebied en gegevens tot vijf 
jaar oud. 
 
Het plangebied is op 5 april 2019 bezocht. Tijdens het terreinbezoek is zoveel mogelijk 

concrete informatie verzameld met betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde 
soorten (zicht- en geluidswaarnemingen, sporenonderzoek naar de aanwezigheid van 
pootafdrukken, nesten, holen, uitwerpselen, haren, etc.). Op basis van terreinkenmerken 
en expert judgement is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de in de regio 
voorkomende beschermde soorten. 
 
Natuurnetwerk Nederland 
Het plangebied ligt niet in of nabij het Natuurnetwerk Nederland. Effecten op het 
Natuurnetwerk Nederland zijn op voorhand uitgesloten.  
 
Natura 2000-gebieden 
Op circa 1 km afstand van het plangebied ligt het Natura 2000-gebied Kennemerland-
Zuid. Negatieve effecten op dit Natura 2000-gebied zijn niet te verwachten. Een 
stikstofberekening met behulp van het rekenprogramma AERIUS wordt aanbevolen om 
effecten als gevolg van stikstofdepositie in de aanleg en gebruiksfase uit te sluiten. 
Andere Natura 2000-gebieden liggen op meer dan 8 km van het plangebied. Effecten op 
deze gebieden zijn op voorhand uitgesloten.  
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Functie van het plangebied voor beschermde soorten 
Het grootste deel van het plangebied is verhard. Deze verharde delen hebben geen 
functie voor grondgebonden beschermde soorten. 
 
Planten 
In het plangebied en de nabije omgeving daarvan zijn voor zover bekend in de afgelopen 
jaren geen beschermde planten aangetroffen (NDFF). In de wijde omgeving van het 
plangebied zijn waarnemingen van blaasvaren bekend (Beschermingsregime andere 
soorten). Blaasvaren is een soort die voorkomt op vochtige, schaduwrijke plekken een 
stenig substraat, bijvoorbeeld op oude muren en kades. Geschikt biotoop in het 
plangebied ontbreekt. Op basis van verspreidingsdata en het ontbreken van geschikt 
biotoop kan een functie van het plangebied voor beschermde planten worden uitgesloten.  
 
Ongewervelden 
In de wijde omgeving van het plangebied zijn waarnemingen van de gevlekte witsnuitlibel 
en de sierlijke witsnuitlibel bekend (Beschermingsregime Habitatrichtlijn) (NDFF). Dit zijn 
soorten van (laagveen)moerasgebieden, vegetatierijke vennen/duinplassen en dode 
rivierarmen. Dergelijk biotoop is in het plangebied niet aanwezig. De geringe hoeveelheid 
vegetatie en de afwezigheid van waardplanten sluit een functie voor andere beschermde 
insecten uit.  
 
Vissen 
Uit de wijde omgeving van het plangebied (ca. 5 km) zijn geen waarnemingen bekend van 
beschermde vissen (NDFF). De sloot grenzend aan het plangebied is daarbij ongeschikt 
als leefgebied voor beschermde vissen (geen nabije verbindingen met grote rivieren, 
kleine watergang, geen geschikt substraat aanwezig). Het plangebied heeft geen 
betekenis voor beschermde vissen. 
 
Amfibieën 
In de wijde omgeving van het plangebied zijn waarnemingen van rugstreeppad bekend 
(Beschermingsregime Habitatrichtlijn). Het gaat om een populatie in het duingebied ten 
westen van het plangebied. Rugstreeppad is een pioniersoort van jonge wateren. Deze 
komen in het plangebied niet voor. Op basis van het beschikbare habitat en de afstand tot 
een bekende populatie (inclusief barrières) is een functie van het plangebied voor 
rugstreeppad uitgesloten. Andere strikt beschermde amfibieën zijn niet waargenomen in 
de wijde omgeving van het plangebied (NDFF). Op grond van verspreidingsgegevens en 
het veldonderzoek wordt geconcludeerd dat het plangebied géén betekenis heeft voor 
strikt beschermde amfibieënsoorten. In plangebied en omgeving ontbreken (geschikte) 
voortplantingswateren. Wel is het mogelijk dat de groene randen onderdeel uitmaakt van 
het overwinteringsleefgebied van algemeen voorkomende amfibieën als bruine kikker, 
gewone pad en kleine watersalamander (Beschermingsregime andere soorten). Voor 
deze soorten geldt een vrijstelling voor het overtreden van verbodsbepalingen.  
 
 
 



  Notitie quick scan beschermde soorten complex Westelijke Randweg te Overveen 6 

Reptielen 
Op circa 1 km afstand van het plangebied zijn waarnemingen van zandhagedis 
(Beschermingsregime Habitatrichtlijn) en hazelworm (Beschermingsregime andere 
soorten) bekend (NDFF). Voor beide soorten gaat het om een grote populatie in het 
duingebied ten westen van Haarlem. De vegetatie(structuur) in het plangebied is 
ongeschikt als leefgebied voor (voldoende prooien van) deze soorten. De  vegetatie heeft 
onvoldoende gevarieerde en/of dekkinggevende structuur en wordt te weinig door de zon 
beschenen. Het plangebied wordt daarnaast van de populaties in het duingebied 
gescheiden door een aantal barrières (bebouwing en wegen). In en rondom het 
plangebied zijn hazelworm en zandhagedis nooit waargenomen (NDFF). Een functie van 
het plangebied voor hazelworm en zandhagedis is uitgesloten. In de wijde omgeving van 
het plangebied zijn geen (bron)populaties van andere beschermde reptielen bekend 
(NDFF). Een functie van het plangebied voor andere beschermde reptielen is uitgesloten.  
 
Grondgebonden zoogdieren 
Het plangebied heeft geen betekenis voor de eekhoorn en de boommarter (beide 
Beschermingsregime andere soorten), soorten die in de ruime omgeving  voorkomen 
(NDFF). Tijdens het veldbezoek zijn geen eekhoornnesten of geschikte holten voor 
eekhoorn of boommarters aangetroffen in de bomen in het plangebied. De kans op 
verblijfplaatsen van kleine marterachtigen (wezel, hermelijn, bunzing; 
Beschermingsregime andere soorten) in de groene randzone is nihil (beperkt van omvang 
en beperkte schuilgelegenheid). 
 
Het plangebied vormt daarnaast leefgebied van algemeen voorkomende soorten 
zoogdieren van het ‘Beschermingsregime andere soorten’ waarvoor een vrijstelling geldt 
voor overtreding van verbodsbepalingen bij ruimtelijke ingrepen. Het gaat om soorten als 
bosmuis en egel. 
 
Vleermuizen 
Verblijfplaatsen 
Het te slopen gebouw in het oosten van het plangebied is in potentie geschikt als 
verblijfplaats voor vleermuizen (gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en 
laatvlieger). De spouwmuur is aan de voorzijde van het gebouw toegankelijk via een gat 
in de buitenmuur. Tijdens het veldbezoek is een deel van de spouwmuur met behulp van 
een endoscoop onderzocht. Hierbij zijn geen (sporen van) vleermuizen aangetroffen. Dit 
sluit de aanwezigheid van vleermuizen dieper in de spouwmuur niet uit. Het gebouw is 
ongeschikt als (massa) winterverblijf voor vleermuizen (te weinig isolatie). Het 
overwinteren van een enkel dier (in de zachtere wintermaanden) kan echter niet worden 
uitgesloten. Verder kan de spouwmuur in theorie dienst doen als kraamverblijf en zomer- 
of paarverblijfplaats voor vleermuizen. De daklijst sluit op sommige punten niet volledig 
aan op de buitenmuur. Vleermuizen kunnen de ruimte tussen de daklijst en de buitenmuur 
gebruiken als (tijdelijke) verblijfplaats. Nader onderzoek is noodzakelijk om een functie 
van dit gebouw voor vleermuizen te kunnen uitsluiten. 
 
Het westelijke gebouw bevat geen spleten, open stootvoegen of andere openingen die 
door vleermuizen gebruikt kunnen worden als toegang naar een mogelijke verblijfplaats. 
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Een functie van dit gebouw voor vleermuizen is uitgesloten. Twee grote bomen in het 

plangebied bevatten tenminste één holte die mogelijk geschikt is als verblijfplaats voor 
vleermuizen (figuur 4). Nader onderzoek is noodzakelijk om een functie van deze holtes 
voor vleermuizen te kunnen uitsluiten. 
 
 

 
Figuur 4  Locatie van bomen (rode stip) met één (links) of twee (rechts) holtes die in 

potentie geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen.  
 
Foerageergebied en vliegroutes  
De begroeiing aan de randen van het plangebied biedt vermoedelijk geschikte lijnvormige 
structuren als vliegroute en/of foerageergebied voor vleermuizen. In de omliggende 
percelen zijn echter voldoende lijnvormige vegetatiestructuren aanwezig als alternatieve 
vlieg- en foerageerlocaties. De vegetatie in het plangebied is niet van essentieel belang 
voor vleermuizen.   
 
Vogels  
Tijdens het veldbezoek zijn geen nesten van vogels met een jaarrond beschermde 
nestplaats1 vastgesteld in vegetatie het plangebied. Op grond hiervan wordt de 
aanwezigheid van nesten van vogels met een jaarrond beschermde nestplaats 
uitgesloten. Het plangebied vormt wel geschikt broedbiotoop van algemeen voorkomende 
vogels waarvan de nestplaats niet jaarrond beschermd is.  

                                                        
1 Op grond van door het voormalige ministerie van LNV verstrekte handreikingen worden nesten van de 
volgende soorten als jaarrond beschermde nestplaatsen beschouwd: boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote 
gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, 
wespendief, zwarte wouw. 
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Effecten van de ingreep 
 
Amfibieën en grondgebonden zoogdieren 
Grond- en graafwerkzaamheden kunnen algemeen voorkomende amfibieën en 
grondgebonden zoogdieren van het ‘Beschermingsregime andere soorten’ treffen. Voor 
deze soorten geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en is dus geen 
ontheffing nodig. Het betreft algemeen voorkomende soorten (lokaal, regionaal en 
landelijk) en het aantal dieren dat potentieel gemoeid is met de (lokale) ingreep is 
beperkt. De gunstige staat van instandhouding van deze soorten is daarom niet in het 
geding. 
 
Vleermuizen 
Indien vleermuizen in de bomen van het plangebied en/of het oostelijke gebouw 
verblijven, kunnen werkzaamheden aan de gevels, het dak en/of het rooien van de bomen 
leiden tot het vernielen van verblijfplaatsen van vleermuizen en mogelijk het doden van 
dieren.  
 
Om uitsluitsel te kunnen geven over de huidige betekenis (kraam,- paar-, en/of 
zomerverblijfplaats) van het gebouw en de bomen voor vleermuizen is nader onderzoek 
nodig. Op basis van de resultaten van dit nader onderzoek kan worden vastgesteld of een 
ontheffing van de Wnb nodig is en of mitigerende en compenserende maatregelen nodig 
zijn. 
 
Vogels 
Grond-, graaf- en kapwerkzaamheden in het broedseizoen kunnen er toe leiden dat 
nesten van vogelsoorten die in gebruik zijn beschadigd raken of verlaten worden door de 
oudervogels als gevolg van verstoring. Effecten op soorten met een jaarrond beschermd 
nest zijn uitgesloten. Voor deze soorten heeft het plangebied namelijk geen betekenis. 
 
Andere soorten 
Negatieve effecten op andere beschermde soorten als gevolg van de voorgenomen 
ingreep zijn uitgesloten. Voor andere beschermde soorten heeft het plangebied namelijk 
geen betekenis. 
 
Beoordeling Wet natuurbescherming 
• Voor het vernietigen van nesten die in gebruik zijn en het verstoren van in gebruik 

zijnde nesten van vogels zodanig dat broedsels mislukken is geen ontheffing mogelijk. 
Het vernietigen en verstoren van in gebruik zijnde nesten moet worden voorkomen 
(zie randvoorwaarden hieronder). 

• Het vernietigen of aantasten van verblijfplaatsen van vleermuizen is een overtreding 
van de Wnb artikel 3.5 lid 1 en 4. Indien uit nader onderzoek blijkt dat vleermuizen 
aanwezig zijn en schade aan verblijfplaatsen niet te voorkomen is, is een ontheffing 
van de Wnb nodig. Om een ontheffing aan te kunnen vragen moet tevens het wettelijk 
belang van de ingreep worden onderbouwd en moeten alternatieven zijn onderzocht. 

 
Randvoorwaarden voor werkzaamheden in het kader van de voorgenomen ingreep 
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Het verstoren en vernietigen van vogelnesten die in gebruik zijn moet voorkomen worden 
om overtreding van verbodsbepalingen te voorkomen. Dit kan door het rooien van 
beplanting buiten het broedseizoen uit te voeren. Voor het broedseizoen wordt in het 
kader van de Wnb geen standaard periode gehanteerd. De lengte en de aanvang van het 
broedseizoen verschilt per soort. Globaal moet voor het broedseizoen rekening gehouden 
worden met de periode half maart tot half augustus. 
 

Aanbevelingen 
In het kader van de zorgplicht dienen dieren bij verstoring tijdens de werkzaamheden de 
kans te hebben om te vluchten naar een nieuwe leefomgeving. Door bij het verwijderen 
van de vegetatie één richting op te werken krijgen dieren de kans om het plangebied te 
verlaten.  
 

Nader onderzoek 
Om eventueel als basis te kunnen dienen voor een ontheffingsaanvraag van de Wet 
natuurbescherming dient het vaststellen van zomer-, kraam-, en paarverblijven van 
vleermuizen volgens het vleermuisprotocol 2017 te worden uitgevoerd. Dit onderzoek 
bestaat in totaal uit vijf ronden in de periode mei t/m september: 
- 1x in ochtend en 2x ’s avonds (i.v.m. laatvlieger) in periode half mei- half juli. 
- 2x s avonds in najaar (half augustus – september) zwermen paarverblijfplaatsen. 
 

Voor vragen over deze notitie kunt u contact opnemen met Fleur van Vliet. 
 

Akkoord voor uitgave: Kwaliteitszorg Bureau Waardenburg bv 

 drs. F. van Vliet 

Paraaf:  

Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen 
van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Bureau Waardenburg bv; opdrachtgever 
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