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1 Inleiding 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Aanleiding en context 

Sinds december 2009 is het Wilg Inrichtingsplan Win-
telre - Oerle van kracht. Gedeputeerde Staten van 
Noord Brabant denken met dit inrichtingsplan een 
belangrijke stap te zetten om het landelijk gebied van 
Wintelre - Oerle vitaal te houden. Naast landbouw-
kundige structuurverbetering worden ook diverse 
maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, na-
tuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie uitge-
voerd.  
De voorgenomen ingrepen hebben mogelijk negatieve 
effecten op beschermde soorten flora en fauna in het 
plangebied.  Dienst Landelijk Gebied, Regio Zuid heeft 
Ecologisch Adviesbureau Viridis B.V. opdracht gege-
ven een quickscan ten behoeve van de Flora- en fau-
nawet uit te voeren. 
 

1.2 Vraagstelling 

Om goed voorbereid te zijn op een eventueel noodza-
kelijke ontheffingsaanvraag van de Flora- en faunawet 
wil Dienst Landelijk Gebied antwoord op de volgende 
vragen:  
• Zijn er voldoende gegevens van voldoende kwaliteit 

beschikbaar om de effecten op beschermde soor-
ten te kunnen beoordelen? 

• Zo ja, is het, als gewerkt wordt volgens een goed-
gekeurde gedragscode, noodzakelijk een uitge-
breide natuurtoets op te stellen en eventueel een 
ontheffing van de FF-wet aan te vragen? 

• Zo nee, welke onderzoeken moeten aanvullend 
uitgevoerd worden om een gedegen effectenana-
lyse  op te kunnen stellen? 
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2 Gebiedsbeschrijving 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Beschrijving onderzoeksgebied 

Het inrichtingsplan Wintelre - Oerle heeft betrekking 
op het landelijk gebied rondom Wintelre. Het landin-
richtingsgebied valt in zowel de gemeente Eersel als 
de gemeente Veldhoven en heeft een totale opper-
vlakte van circa 1500 ha. Het landinrichtingsgebied ligt 
ten zuiden van de Oostelbeerse Heide ingeklemd 
tussen de Buikheide en het vliegveld Eindhoven Air-
port. In deze quickscan is niet het gehele landinrich-
tingsgebied onderzocht. Het onderzoeksgebied be-
staat uit de watergang ten noorden van Wintelre en 
watergang de Bruggenrijt. Beide waterlopen, de oe-

verzones en in de nabijheid aanwezige groenstructu-
ren en bos zijn onderzocht. 
 
 De watergang ten noorden van Wintelre wordt opge-
schoond en de Bruggenrijt wordt heringericht met 
natuurvriendelijke oevers en ecologische stapstenen. 
De effecten van bovengenoemde maatregelen op 
aanwezige beschermde soorten zijn in beeld gebracht. 
De effecten van ingrepen in de overige delen van het 
landinrichtingsgebied zijn niet onderzocht.  
 
 
  

 
 
 
 
Figuur 1   |   Overzicht van het onderzoeksgebied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Begrenzing onderzoeksgebied. 
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In onderstaande afbeeldingen wordt een overzicht 
van het onderzoeksgebied weergegeven. Op de eer-
ste vier foto’s zijn delen van de Bruggenrijt weerge-
geven. De beekloop stond geheel droog tijdens het 

veldbezoek. De twee laatste foto’s geven delen van 
de op te schonen watergang ten noorden van Wintel-
re weer. Deze watergang is voor een deel watervoe-
rend, de rest van de watergang staat droog.    
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2.2 Vergunningen en ontheffingen 

Om te bepalen welke natuurwetgeving relevant is bij 
het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen is de ligging 
van het plangebied ten opzichte van (beschermde) 
natuurgebieden van belang.  
De op te schonen watergang ten noorden van Wintel-
re ligt buiten de begrenzing van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS).  
Binnen de EHS liggen de Bruggenrijt en het bos waar 
een strook gekapt wordt ten behoeve van het 
schouwpad ten noorden van Toterfout (figuur 2). Bij 
ingrepen die de waarden en kenmerken van de EHS 
kunnen aantasten is het noodzakelijk een toetsing in 
het kader van het Nee, tenzij-regime uit te voeren. De 
voorgenomen ingrepen aan de Bruggenrijt worden 

uitgevoerd ten behoeve van de waterkwaliteit en 
natuurontwikkeling. Het vergraven van de oevers en 
het realiseren van stapstenen draagt bij aan een meer 
natuurlijke inrichting van de EHS. Het is niet noodza-
kelijk een uitgebreide toetsing in het kader van het 
Nee, tenzij-regime uit te voeren. Wellicht is voor het 
kappen van het bos een kapvergunning noodzakelijk. 
Het onderzoeksgebied ligt binnen een straal van 3 km 
van Natura2000-gebied Kempenland-West. Het is 
echter niet waarschijnlijk dat de ingrepen significante 
negatieve effecten op de aangewezen instandhou-
dingsdoelen hebben. Hierdoor is het niet noodzakelijk 
een vergunning in het kader van de Natuurbescher-
mingswet aan te vragen. 

 
 
 
Figuur 2   |   Ligging van de EHS  t.o.v. het onderzoeksgebied (Bron: Kaartmachine provincie Noord-Brabant). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruggenrijt (EHS). 

EHS. 

Globale ligging te kappen bos. 
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3 Wettelijke bescherming van soorten 
 
 
 
 
 
 
 
De Flora- en faunawet is alleen (met uitzondering van 
de zorgplicht) van toepassing op de in de wet aange-
wezen beschermde soorten. Dit zijn alle van nature in 
Nederland voorkomende zoogdiersoorten (met uit-
zondering van bruine rat, zwarte rat en huismuis), alle 
soorten amfibieën en reptielen, bepaalde soorten 
vissen (met uitzondering van soorten van de Visserij-
wet 1963) en alle van nature op het Europese grond-
gebied van de lidstaten van de Europese Unie voor-
komende vogelsoorten. Bovendien is een aantal plan-
ten- en diersoorten aangewezen als zijnde bescherm-
de soorten. De Flora- en faunawet bevat een aantal 
verbodsbepalingen om er voor te zorgen dat de in het 
wild levende soorten zoveel mogelijk ‘met rust gela-
ten’ worden.  
 
Op 21 februari 2005 is een Algemene Maatregel van 
Bestuur betreffende artikel 75 van de FF-wet van 
kracht geworden. Hierbij wordt onderscheid tussen 
de soorten aangebracht, waarbij de volgende groe-
pen worden onderscheiden: 
1 ‘Algemene soorten’ 
Voor deze soorten geldt dat voor ruimtelijke ingrepen 
een vrijstelling wordt verleend. Er behoeft geen ont-
heffing van Art. 75 van de FF-wet te worden aange-
vraagd. Wel is op de ingrepen de zorgplicht van toe-
passing. De zorgplichtbepaling houdt in dat een ieder 

voldoende zorg in acht neemt voor de in het wild 
levende planten en dieren, evenals voor hun directe 
leefomgeving.  
2 ‘Overige soorten’ 
Voor deze soorten geldt dat bij ruimtelijke activiteiten 
geen ontheffing Art. 75 van de FF-wet behoeft te 
worden aangevraagd, mits de activiteiten worden 
uitgevoerd volgens een door de minister van LNV 
goedgekeurde gedragscode. Zolang een dergelijke 
gedragscode nog niet is geformuleerd zijn ruimtelijke 
activiteiten met betrekking tot deze soorten wel ont-
heffingsplichtig. 
3 ‘Bijzondere soorten’. 
Dit zijn soorten die vermeld staan in bijlagen van de 
Habitatrichtlijn, alle vogelsoorten en enkele op de 
Rode Lijsten vermelde soorten. Voor deze soorten 
geldt dat voor ruimtelijke ingrepen een ontheffing 
aangevraagd moet worden van Art. 75 van de FF-wet. 
Deze ontheffing zal getoetst worden aan drie criteria: 
- Is er sprake van een in bij de wet genoemd belang; 
- Is er een alternatief, zo ja, dan geldt dat het alter-
natief uitgevoerd dient  te worden. Zo nee, dan 
wordt de ingreep aan de wet getoetst; 
- De geplande ingreep doet geen afbreuk aan de 
duurzame staat van instandhouding van de soort. 
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4 Methode 
 
 
 
 
 
 
 
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is 
allereerst een bronnenonderzoek uitgevoerd, waarna 
het gebied door middel van een veldbezoek is onder-
zocht. Het bronnenonderzoek en het veldbezoek 
vormen samen de quickscan. 
 
4.1 Bronnenonderzoek  

Er is een bronnenonderzoek met behulp van ver-
spreidingsatlassen van verschillende soortgroepen 
verricht. Ook is het archief van Bureau Viridis geraad-
pleegd. Daarnaast is gebruik gemaakt van websites 
als Zoogdieratlas.nl en Waarneming.nl. 
Het bronnenonderzoek heeft zich voornamelijk ge-
richt op de aanwezigheid van strikt beschermde soor-
ten in watergangen, oeverzones en vijvers zoals vis-
sen, reptielen, amfibieën, vaatplanten en grondge-
bonden zoogdieren. Ook is onderzocht welke soorten 
eventueel aanwezig kunnen zijn in de te kappen bos-
strook waaronder overwinterende reptielen en amfi-
bieën, vleermuizen, eekhoorns en jaarrond be-
schermde vogelsoorten als buizerd en boomvalk.  
 
4.2 Veldonderzoek 

Planten en dieren worden normaliter op een aantal 
momenten in het jaar onderzocht. Veel soorten, 
waaronder dagvlinders, libellen en sprinkhanen zijn 
fysiek niet steeds als imago aanwezig waardoor ze 
niet het hele jaar door onderzocht kunnen worden. 
Kleine zoogdieren zijn door de winterse omstandig-
heden in aantal gedecimeerd zodat vangstresultaten 
in de winter geen goed beeld van de aanwezige soor-
ten en aantallen geven. In de wintermaanden zijn 
vleermuizen in winterrust en kan geen vleermuison-
derzoek uitgevoerd worden. Indien een dergelijk 
uitgebreid onderzoek niet mogelijk is, of indien eerst 
onderzocht moet worden of een uitgebreid onder-
zoek noodzakelijk is wordt gewoonlijk een voortoets 
of quickscan uitgevoerd.  
 
Het veldbezoek heeft plaats gevonden op 17 novem-
ber 2011. Tijdens het veldbezoek is op basis van geo-
grafische ligging, terreingesteldheid en expert judge-
ment beoordeeld of in het onderzoeksgebied (moge-

lijk) beschermde soorten voorkomen of kunnen voor-
komen. Door de aanwezige biotopen te beoordelen 
op geschiktheid voor beschermde soorten is een in-
schatting gemaakt van het eventueel voorkomen van 
de strikt beschermde soorten. Hierna worden de 
gebruikte onderzoeksmethoden voor de verschillende 
soortgroepen toegelicht. 
 
 Amfibieën  
In waterhoudende poelen in en nabij het onderzoeks-
gebied is met behulp van een schepnet gezocht naar 
aanwezige amfibieën en larven. De trefkans is klein in 
de wintermaanden en door middel van het beoorde-
len van de geschiktheid van de biotopen is een in-
schatting gemaakt van het voorkomen van deze soor-
ten. 
 
 Vogels 
Er is geen vlakdekkend broedvogelonderzoek uitge-
voerd. Tijdens het veldbezoek is gericht gezocht naar 
nesten en nestplaatsen van vogelsoorten die op de 
zogenaamde Vogellijst van jaarrond beschermde 
nesten staan. In het plangebied aangetroffen jaar-
rond beschermde nesten zijn genoteerd. 
 
 Zoogdieren 
De oeverzones van de watergangen zijn beoordeeld 
op geschiktheid voor waterspitsmuis. Daarnaast zijn 
te kappen bomen gecontroleerd op de aanwezigheid 
van mogelijke vaste rust- en verblijfplaatsen van 
zoogdieren als vleermuizen en eekhoorns.  
 
 Vissen   
Tijdens het veldbezoek bleek dat de Bruggenrijt ge-
heel droog stond. Ook de watergang ten noorden van 
Wintelre stond grotendeels droog. Het was niet 
noodzakelijk om de watergangen te bemonsteren op 
de aanwezigheid van beschermde vissoorten. In de 
poel bij Toterfout is steekproefsgewijs met een 
steeknet naar de aanwezigheid van beschermde vis-
soorten gezocht.  
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 Overige soortgroepen 
Zichtwaarnemingen van strikt beschermde soorten 
van overige soortgroepen als vaatplanten, reptielen, 
vlinders en libellen zijn genoteerd. Ook voor deze 

soorten zijn de aanwezige biotopen beoordeeld op 
geschiktheid. 
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5  Voorgenomen ingrepen 
 
 
 
 
 
 
 
Naast landbouwkundige structuurverbetering worden 
ook diverse maatregelen op het gebied van water-
kwaliteit, natuur, landschap, cultuurhistorie en recre-
atie uitgevoerd in het landinrichtingsgebied. Hierna 
worden de verschillende ingrepen toegelicht welke 
negatieve effecten kunnen veroorzaken op eventueel 
aanwezige strikt beschermde  flora en fauna. 
 
5.1 Water en bodem 

Het plangebied is sterk verdroogd. De verdroging 
wordt grotendeels veroorzaakt door drinkwaterwin-
ning, een toename in de bebouwing en de ontwate-
ring van het vliegveld Eindhoven Airport (DLG, 2009). 
De gevolgen van deze verdroging zijn duidelijk in het 
veld te zien. De Bruggenrijt stond tijdens het veldon-
derzoek op 17 november 2011 geheel droog. Aan de 
ontwikkeling van de vegetatie in de droge watergang 
is te zien dat de watergang al geruime tijd droog 
staat. Tijdens het veldbezoek werd duidelijk dat de 
watergangen een groot deel van het jaar droog staan 
(Mond. med. omwonenden, 2011). 
  
Het bestaande profiel van de Bruggenrijt (circa 5,8 
km) wordt geoptimaliseerd. Ook overige primaire 
waterlopen worden verbeterd en schouwpaden wor-
den aangelegd ten behoeve van het onderhoud van 
waterlopen. Door de aanleg van drempels in de Brug-
genrijt worden het gemiddelde waterpeil en de 
grondwaterstand plaatselijk verhoogd. Deze maatre-
gelen hebben samen met de inrichting van de stap-
stenen en natuurvriendelijke oevers, het effect dat de 
Bruggenrijt voor langere perioden watervoerend zal 
zijn.  
 
5.2 Natuur 

Er worden natte en droge verbindingszones aange-
legd. Bij de aanleg van de verbindingszones wordt 
gestreefd naar een oppervlakte van 2,5 ha per kilo-

meter watergang. De ecologische verbindingszones 
worden ingericht met stapstenen en zijn gericht op 
het ontwikkelen van leefgebied voor soorten als kam-
salamander en knoflookpad. Om geschikte verbindin-
gen voor deze soorten te realiseren worden poelen 
gegraven en bestaande vijvers zoals bij ’t Koepeltje 
worden opgeschoond en hersteld.  Daarnaast worden 
droge verbindingen voor (kleine) zoogdieren en amfi-
bieën aangelegd in de vorm van faunapassages en 
groenstructuren.  
 
5.3 Landbouw 

Voor de landbouw wordt een herverkaveling uitge-
voerd waardoor de landbouwkundige structuur ver-
beterd wordt. Kavelaanvaardingswerken, zoals bij-
voorbeeld het verleggen van sloten, het verbeteren 
van ontsluiting en het verplaatsen van beplanting 
wordt zoveel mogelijk beperkt. In onderhavige 
quickscan is enkel onderzoek uitgevoerd in en nabij 
de watergang ten noorden van Wintelre en de Brug-
genrijt. Indien kavelaanvaardingswerken effecten op 
aanwezige strikt beschermde soorten kunnen veer-
oorzaken is het noodzakelijk een aanvullend onder-
zoek uit te voeren in het kader van de Flora- en fau-
nawet. 
 
5.4 Landschap en cultuurhistorie 

De bestaande landschappelijke en cultuurhistorische 
elementen worden behouden en wanneer noodzake-
lijk ontwikkeld en versterkt. Door het behouden en 
ontwikkelen van de kampstructuren wordt de identi-
teit van het gebied Wintelre - Oerle behouden. 
 
5.5 Recreatie 

De routestructuren in het gebied zullen verbeterd 
worden. Er wordt circa 11 km aan wandelroutes ge-
realiseerd.
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6 Resultaten van het onderzoek 
 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de resultaten van 
het bronnenonderzoek en het veldbezoek. 
 
6.1 Amfibieën 

Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën aangetrof-
fen. Omdat de watergangen grotendeels droog staan 
was het niet noodzakelijk om met behulp van een 
schepnet naar amfibieën te zoeken. Ook de te her-
stellen vijver nabij ‘t Koepeltje staat al geruime tijd 
droog. Op deze locatie is een ruigte ontstaan. In het 
plangebied is geen geschikt voortplantingsbiotoop 
voor (strikt beschermde) amfibieën aanwezig. 
Circa 20 m ten zuidoosten van de Bruggenrijt bij To-
terfout ligt een voor amfibieën geschikte poel in het 
bos. De poel is met het schepnet onderzocht, maar er 
zijn geen amfibieën aangetroffen.  
 
In de omgeving van het plangebied zijn waarnemin-
gen van de strikt beschermde soort Alpenwatersala-
mander bekend. Deze waarnemingen zijn gedaan in 
een tuinvijver (Waarneming.nl). Ook uit de werkatlas 
amfibieën en reptielen in Noord-Brabant (Van Delft & 
Schuitema, 2005) en De amfibieën en reptielen van 
Nederland (Creemers, 2009) blijkt het voorkomen van 
Alpenwatersalamander in de omgeving van het plan-
gebied. Mogelijk komen ook knoflookpad en kamsa-
lamander voor in de omgeving van het onderzoeks-
gebied (Creemers, 2009).  
 

Het is niet aannemelijk dat bovengenoemde strikt 
beschermde amfibieën in het plangebied zelf voor-
komen. Het plangebied is te sterk verdroogd waar-
door geen geschikte biotopen zoals voortplan-
tingspoelen voor amfibieën aanwezig zijn. Omdat 
voortplantingspoelen ontbreken is het niet waar-
schijnlijk dat soorten het plangebied als overwinte-
ringbiotoop gebruiken. Amfibieën maken gebruik van 
overwinteringsbiotoop nabij voortplantingspoelen.  
 
6.2 Reptielen 

Tijdens het veldbezoek zijn geen reptielen waarge-
nomen. Deze werden gezien de datum van het on-
derzoek ook niet verwacht tijdens het veldbezoek. In 
november zijn reptielen in winterslaap en kunnen 
niet meer worden aangetroffen.  
In de omgeving van het plangebied zijn enkel oude 
waarnemingen van voor 1985 bekend van hazelworm 
(Creemers, 2009). Daarnaast komt levendbarende 
hagedis voor in de omgeving van het plangebied 
(Creemers,2009). Het is niet waarschijnlijk dat hazel-
worm en levendbarende hagedis voorkomen in het 
plangebied. De oevers en aangrenzende landbouw-
gronden vormen ongeschikt leefgebied voor deze 
soorten. Daarnaast zijn de waarnemingen van hazel-
worm te oud (voor 1985) en is de soort recentelijk 
niet meer aangetroffen in de omgeving van het plan-
gebied. 

Locatie van de te herstellen poel ten zuiden van het vliegveld.          Geschikte voortplantingspoel voor amfibieën. 
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De kans bestaat dat levendbarende hagedis voorkomt 
in de gebieden Buikheide en Oostelbeerse Heide. Het 
is echter niet aannemelijk dat de levendbarende ha-
gedis zich bevindt in de te kappen bosstrook. De soort 
mijdt dicht bos en geeft de voorkeur aan heide ter-
reinen en daaraan grenzende bosranden. 
 
6.3 Vogels 

Er is geen vlakdekkend broedvogelonderzoek uitge-
voerd in het plangebied. Tijdens het veldbezoek is 
specifiek gekeken naar de aanwezigheid van jaarrond 
beschermde nesten van vogels als buizerd, sperwer 
en bosuil. Naast de watergang, ten noorden van Win-
telre is een nest aangetroffen in een zomereik, dat 
volgens de eigenaar wordt gebruikt door een buizerd. 
Nesten van buizerd zijn jaarrond beschermd volgens 

de Vogellijst onder categorie 4 (zie kader). Verder zijn 
geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen in 
het plangebied, ook niet in de te kappen bosstrook. In 
deze bosstrook komen zeker algemeen voorkomende 
soorten broedvogels voor. 
 
In de omgeving van het plangebied is vaak territorium 
indicerend gedrag van vogels met een jaarrond be-
schermd nest waargenomen (Waarneming.nl). Het is 
aannemelijk dat veel van deze soorten, waaronder 
steenuil, bosuil, sperwer en buizerd, in de omgeving 
van het plangebied broeden. Deze nesten zijn alle-
maal aangetroffen ver buiten de invloedsferen van de 
ingrepen voornamelijk in de omgeving van het Rouw-
ven, de Roestenberg en aan de westzijde van het 
vliegveld.

  
Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten 

 
De meeste vogels gebruiken hun nest slechts eenmalig voor de voortplanting. Elk jaar 
bouwen de dieren een nieuw nest op meestal een andere locatie. Nesten van deze 
vogels zijn slechts gedurende het broedseizoen beschermd. Er zijn echter ook vogel-
soorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn en waarop de verbodsbepalingen 
van artikel 11 van de FF-wet het gehele jaar van toepassing zijn. Er worden 5 catego-
rieën onderscheiden: 

 
1. Vogels waarvan de nesten ook buiten het broedseizoen als vaste rust- en verblijf-

plaats gebruikt worden (voorbeeld: steenuil).  
2. Koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin 

zeer honkvast zijn of afhankelijk zijn van bebouwing of biotoop. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 
(voorbeeld: gierzwaluw en huismus). 

3. Vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysie-
ke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschik-
baar (voorbeeld: ooievaar en kerkuil). 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet  of 
nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen. (voorbeeld: buizerd en ransuil). 

5. De volgende vogelsoorten behoren tot deze categorie: vogels die weliswaar te-
rugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of in de direc-
te omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, 
als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. De nesten van deze 
soorten zijn buiten het broedseizoen niet beschermd. 
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6.4 Vissen 

In het plangebied zijn geen (beschermde) vissoorten 
aangetroffen. De Bruggenrijt en de watergang ten 
noorden van Wintelre stonden grotendeels droog en 
scheppen naar vissoorten was niet noodzakelijk. Het 
‘watervoerende’ deel nabij de bebouwing van Wintel-
re bevatte circa 5-10 cm vies melkachtig water en een 
dikke laag modder. Enkel de poel nabij Toterfout, ten 
zuidoosten van de Bruggenrijt bevatte water op het 
moment van het veldbezoek. Deze poel is met behulp 
van een schepnet onderzocht op aanwezigheid van 
vissen. Er zijn geen (strikt beschermde) vissen in deze 
poel aangetroffen. Het plangebied is ongeschikt voor 
strikt beschermde vissoorten, vanwege de sterke 
verdroging is geen geschikt leefgebied aanwezig. De 
watergangen kunnen geschikt leefgebied gaan vor-
men wanneer deze het gehele jaar door watervoe-
rend kunnen zijn.  
 
6.5 Zoogdieren 

 Grondgebonden zoogdieren 
Tijdens het veldbezoek zijn geen strikt beschermde 
zoogdieren of sporen van deze soorten aangetroffen. 
Omdat de trefkans van zichtwaarnemingen of sporen 
van zoogdieren klein is in de wintermaanden zijn de 
aanwezige biotopen beoordeeld op de geschiktheid 
voor strikt beschermde zoogdieren. Hierbij is vooral 
naar de oeverzone van de Bruggenrijt en de op te 
schonen watergang gekeken. De Bruggenrijt stond 
geheel droog en was recentelijk geschoond. De ande-
re watergang stond grotendeels droog. Waterspits-
muis wordt aangetroffen in watergangen met schoon, 
niet te voedselrijk water met een goed ontwikkelde 
watervegetatie en ruig begroeide oevers. De water-
gangen in het onderzoeksgebied grenzen grotendeels 
aan landbouwgronden met intensief beheerde ak-
kers, graslanden en boomkwekerijen. De watergan-
gen zijn niet watervoerend en  hebben geen waterve-

getatie en ruig begroeide oevers en zijn daarom niet 
geschikt als leefgebied voor waterspitsmuis. 
In de strook bos die gekapt gaat worden zijn geen 
nesten van eekhoorn aangetroffen. 
Uit het bronnenonderzoek (Waarneming.nl) bleek dat 
eekhoorn in de omgeving van het plangebied voor-
komt. Andere strikt beschermde soorten als water-
spitsmuis en das zijn niet bekend in de omgeving van 
het plangebied. Deze soorten worden gezien de ver-
spreidingsgegevens en de terreingesteldheid ook niet 
verwacht. 
 
 Vleermuizen 
De te kappen bomen zijn gecontroleerd op de aanwe-
zigheid van holtes voor vleermuizen. Er zijn geen 
geschikte holten in de bomen aangetroffen. De 
groenstructuren langs de watergangen zijn niet aan-
eengesloten en vormen niet overal geschikte vlieg-
routes en foerageergebied. Vleermuizen verplaatsen 
zich door het landschap met behulp van ultrasone 
geluiden. Deze worden in een per soort verschillende 
frequentie en ritme uitgezonden. De teruggekaatste 
geluiden geven de vleermuis een beeld van zijn om-
geving. Op plaatsen waar de groenstructuren in ver-
binding staan met andere groenstructuren langs we-
gen kunnen deze wel dienen als vliegroute en foera-
geergebied. Daarnaast kunnen vleermuizen als wa-
tervleermuis de watergangen gebruiken als vliegroute 
De droge en smalle watergangen vormen geen aan-
trekkelijk leefgebied voor watervleermuizen. 
In de databases van Zoogdieratlas.nl en Waarne-
ming.nl zijn geen waarnemingen van vleermuizen in 
het plangebied bekend. In de omgeving van het plan-
gebied komen wel vleermuizen voor (Zoogdierat-
las.nl) waaronder gewone dwergvleermuis, gewone 
grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige 
dwergvleermuis en watervleermuis.  
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Het is waarschijnlijk dat deze soorten het plangebied 
ook gebruiken als foerageergebied en eventueel ge-
bruik maken van lijnvormige structuren als vliegroute.  
 
6.6 Vaatplanten 

Tijdens het veldbezoek zijn geen strikt beschermde 
vaatplanten aangetroffen. Gelet op de huidige inrich-
ting en het gebruik van het terrein worden deze ge-
heel niet verwacht in de delen die landbouwkundig in 
gebruik zijn. In de delen die grenzen aan de bosperce-
len kunnen mogelijk strikt beschermde soorten voor-
komen, deze zijn echter niet aangetroffen. 
 
6.7 Conclusie 

 Er zijn geen strikt beschermde amfibieën aange-
troffen in het plangebied. Deze worden vanwege 
de sterke verdroging ook niet verwacht. In de 
omgeving komen Alpenwatersalamander en wel-
licht kamsalamander en knoflookpad voor; 

 Er zijn geen reptielen aangetroffen en deze worden 
gezien de terreingesteldheid van het plangebied 
ook niet verwacht;.  

 In een zomereik nabij de watergang ten noorden 
van Wintelre is een buizerdnest aangetroffen. 
Andere jaarrond beschermde nesten zijn niet 
aanwezig. In de te kappen bosstrook komen zeer 
waarschijnlijk algemene broedvogels tot broe-
den; 

 Er zijn geen strikt beschermde grondgebonden 
zoogdieren aangetroffen in het plangebied. Deze 
worden gezien de terreingesteldheid en versprei-
dingsgegevens ook niet verwacht; 

 Het is waarschijnlijk dat verschillende soorten 
vleermuizen van het plangebied gebruik maken 
als vliegroute en foerageergebied. Vaste rust- en 
verblijfplaatsen van vleermuizen zijn niet aange-
troffen; 

 Strikt beschermde vaatplanten zijn niet aangetrof-
fen in het plangebied en worden buiten het bos-
perceel bij Toterfout ook niet verwacht. 

 
 

 

 
Bruggenrijt ter hoogte van te kappen bosstrook (rechts op de foto) met aan de oost zijde van de waterloop vochtig loofbos (links op de 

foto). 
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7 Effecten op strikt beschermde soorten 
 
 
 
 
 
 
 
In het plangebied is een aantal strikt beschermde 
soorten aangetroffen of te verwachten. De voorge-
nomen ingrepen kunnen negatieve effecten op strikt 
beschermde soorten veroorzaken. De effecten zijn 
uiteraard sterk afhankelijk van de periode en metho-
de van uitvoering van de werkzaamheden. In de vol-
gende paragrafen worden de eventuele effecten per 
soortgroep beschreven. 
 
7.1 Amfibieën 

Het plangebied is te sterk verdroogd en daardoor is 
geen geschikt voortplantingswater aanwezig. In de 
geschikte poel bij Toterfout buiten het plangebied zijn 
ook geen amfibieën aangetroffen. Vanwege het ont-
breken van geschikt voortplantingswater is het niet 
aannemelijk dat strikt beschermde amfibieën de te 
kappen bosstrook gebruiken als overwinteringsbio-
toop. 
 
De voorgenomen ingrepen zullen geen negatieve 
effecten veroorzaken op strikt beschermde amfibieën 
omdat deze niet aanwezig zijn in het plangebied. Na 
uitvoering van de werkzaamheden wordt het plange-
bied geschikter voor amfibieën. Het aanleggen van 
waterhoudende poelen, natuurvriendelijke oevers, 
faunapassages en de verbeteringen aan het profiel 
van de Bruggenrijt zullen een positief effect op het 
voorkomen van amfibieën hebben. De voorgenomen 
maatregelen moeten ervoor zorgen dat de Bruggen-
rijt voor een langere periode watervoerend wordt en 
dat water langer in het plangebied wordt vastgehou-
den.  
 
7.2 Reptielen 

Er zijn geen reptielen aangetroffen in het plangebied. 
Deze worden gezien het ontbreken van geschikte 
biotopen ook niet verwacht. De voorgenomen ingre-

pen zullen dan ook geen effecten hebben op strikt 
beschermde reptielen. 
 
7.3 Vogels 

In het plangebied is een buizerdnest aangetroffen in 
een zomereik langs de watergang ten noorden van 
Wintelre. Het opschonen van deze watergang heeft 
geen effecten op de zomereik of op het nest van de 
buizerd. In het plangebied komen zeer waarschijnlijk 
algemene vogelsoorten tot broeden. De werkzaam-
heden kunnen broedende vogels verstoren. Dit is in 
overtreding met de Flora- en faunawet. Het is nood-
zakelijk om verstoring van broedende vogels te voor-
komen. In het volgende hoofdstuk worden de te ne-
men mitigerende maatregelen beschreven om een 
overtreding van de Flora- en faunawet ten aanzien 
van broedvogels te voorkomen. 
 
De werkzaamheden hebben geen invloed op de in de 
omgeving van het plangebied aanwezige nesten van 
sperwer, buizerd, steenuil en bosuil. Deze nesten zijn 
allemaal aangetroffen ver buiten de invloedsferen 
van de ingrepen voornamelijk in de omgeving van het 
Rouwven, de Roestenberg en aan de westzijde van 
het vliegveld. 
 
7.4 Vissen 

Er zijn geen strikt beschermde vissoorten aangetrof-
fen in het plangebied en deze worden gezien het 
ontbreken van geschikte biotopen ook niet verwacht. 
De voorgenomen ingrepen hebben daarom geen 
negatieve effecten op strikt beschermde vissoorten. 
De ingrepen zijn gericht op het aanpakken van de 
verdroging in het plangebied. Indien de werkzaamhe-
den de beoogde doelstellingen kunnen verwezenlij-
ken en de watergangen permanent watervoerend 
worden, kan het plangebied geschikt worden voor 
strikt beschermde vissoorten. 
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7.5 Zoogdieren 

 Grondgebonden 
Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden 
zoogdieren of sporen van deze soorten zoals eek-
hoornnesten aangetroffen. Voor overige strikt be-
schermde grondgebonden zoogdieren ontbreekt 
geschikt biotoop. De ingrepen zullen geen effect heb-
ben op deze soorten omdat ze niet voorkomen in het 
plangebied.  
De realisatie van natte en droge ecologische verbin-
dingen heeft een positief effect op het voorkomen 
van strikt beschermde zoogdieren in het plangebied. 
 
 Vleermuizen 
Gezien de bekende verspreidingsgegevens vanuit het 
bronnenonderzoek worden gewone dwergvleermuis, 
gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse vleer-
muis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis ver-
wacht in het plangebied. Er zijn geen vaste rust- of 
verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen in de 
te kappen bosstrook. Mogelijk gebruiken bovenge-
noemde vleermuissoorten lijnvormige groenelemen-
ten in het plangebied als vliegroute en/of foerageer-
gebied. Behalve de bosstrook die ten behoeve van 
het schouwpad wordt gekapt, worden geen 
groenstructuren aangetast. Eventueel aanwezige 
vliegroutes blijven behouden. De te kappen bosstrook 
kan een functie hebben als vliegroute voor vleermui-
zen. Door een strook van 4 m te kappen en het overi-
ge bos te behouden zal deze mogelijke vliegroute een 
aantal meters verschuiven. Er blijft voldoende bos 
behouden om dit verlies op te vangen. Ook mogelijke 
foerageergebieden worden niet aangetast door de 
werkzaamheden. Het kappen van een strook van 4 m 
bos zal geen effect op foeragerende vleermuizen 

veroorzaken. De functionaliteit van het leefgebied 
wordt niet aangetast. 
De ingrepen zullen positieve effecten hebben op 
vleermuizen. Een langere watervoerende periode en 
het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en stap-
stenen vergroot het voedselaanbod voor vleermui-
zen. 
 
7.6 Vaatplanten 

Er zijn geen strikt beschermde vaatplanten aangetrof-
fen in het plangebied en deze worden gezien het 
intensieve gebruik van de landbouwgronden ook niet 
verwacht. De werkzaamheden hebben geen negatie-
ve effecten op strikt beschermde soorten omdat deze 
niet aanwezig zijn. De voorgenomen ingrepen zullen 
voor een natuurlijkere inrichting van het plangebied 
zorgen. Het gebied wordt hiermee meer geschikt voor 
strikt beschermde soorten planten. 
 
7.7 Conclusie 

 Het is zeer waarschijnlijk dat algemene broedvo-
gels tot broeden komen in het plangebied. Het 
verstoren van broedvogels is in overtreding met 
de Flora- en faunawet. Het is noodzakelijk om 
verstoring te voorkomen door het uitvoeren van 
mitigerende maatregelen; 

 De voorgenomen ingrepen hebben geen effect op 
andere strikt beschermde soorten dan algemene 
broedvogels omdat deze niet voorkomen in het 
plangebied; 

 De uitvoering van de ingrepen heeft een positief 
effect op de verspreiding van strikt beschermde 
soorten. Het plangebied zal na de ingrepen meer 
geschikt zijn voor beschermde en bedreigde soor-
ten. 
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8 Ontheffingsaanvraag 
 
 
 
 
 
 
 
Uit de vorige hoofdstukken is gebleken dat buizerd is 
aangetroffen in het plangebied. Deze soort onder-
vindt echter geen negatieve effecten van de ingre-
pen. Daarnaast wordt een aantal vleermuissoorten 
verwacht in het plangebied. Ook deze soorten onder-
vinden geen effecten van de geplande ingrepen. En-
kel aanwezige algemene broedvogels in de te kappen 
bosstrook en groenstructuren langs de watergangen 
kunnen negatieve effecten van de voorgenomen in-
grepen ondervinden. Het verstoren van broedvogels 
betekent een overtreding van de Flora- en faunawet. 
Het is noodzakelijk om verstoring van broedgevallen 
te voorkomen door het uitvoeren van de juiste miti-
gerende maatregelen. 
 
8.1 Mitigerende maatregelen 

De volgende mitigerende maatregelen voorkomen 
verstoring van broedvogels en daarmee een overtre-
ding van de Flora- en faunawet: 
• De kapwerkzaamheden moeten buiten de broed-

periode van vogels worden uitgevoerd. Voor het 
broedseizoen geldt geen standaard periode. Glo-
baal kan de periode maart – augustus aangehou-
den worden; 

• Het is mogelijk om voorafgaande aan de werk-
zaamheden het plangebied ongeschikt te maken 
voor broedvogels zodat tijdens uitvoering van de 
werkzaamheden geen broedgevallen aanwezig 
zijn in het plangebied. 

 
8.2 Gegevens analyse 

Bureau Viridis is van mening dat het niet noodzakelijk 
is om aanvullend onderzoek uit te voeren naar de 
aanwezigheid van strikt beschermde soorten in het 
voorjaar van 2012. Tijdens het veldbezoek is een goed 
beeld verkregen van de aanwezige biotopen in het 
plangebied en daaruit blijkt dat de watergangen en 
oeverzones ongeschikt zijn voor strikt beschermde 
soorten. In de te kappen bosstrook zijn geen vaste 
rust- en verblijfplaatsen van strikt beschermde soor-
ten waargenomen en het is niet te verwachten dat 
deze tijdens een aanvullend onderzoek wel worden 
aangetroffen. In de wintermaanden (tijdens het veld-

bezoek) is het juist eenvoudiger om vleermuisholten, 
eekhoornnesten en vogelnesten aan te treffen door 
het ontbreken van blad aan de bomen. 
 
8.3 Aanbevelingen 

Het inrichtingsplan Wintelre - Oerle heeft een opper-
vlakte van circa 1500 ha. Voor circa 1450 ha wordt 
een herverkaveling uitgevoerd. In het kader van deze 
opdracht zijn alleen de nabije omgeving van de Brug-
genrijt en de watergang ten noorden van Wintelre 
onderzocht. Wanneer kavelaanvaardingswerken zoals 
kappen van groenstructuren en verleggen van sloten, 
uitgevoerd moeten worden in andere delen van het 
inrichtingsgebied, dienen de effecten op beschermde 
soorten onderzocht te worden. 
 
Uit het bronnenonderzoek is gebleken dat in het tota-
le plangebied van de herverkaveling vele broedloca-
ties van vogels met jaarrond beschermde nesten 
aanwezig zijn. Daarnaast is het waarschijnlijk dat 
vleermuizen gebruik maken van de aanwezige lijn-
vormige groenstructuren in het plangebied.  
In watervoerende sloten in het plangebied komen 
mogelijk strikt beschermde vissoorten als bittervoorn 
en kleine modderkruiper voor. Bij het verleggen van 
sloten dient met deze soorten rekening gehouden te 
worden. 
 
8.4 Eind conclusie 

 Het is noodzakelijk om mitigerende maatregelen 
uit te voeren om een overtreding van de Flora- en 
faunawet ten aanzien van broedvogels te voor-
komen; 

 Verstoring van broedende vogels moet altijd voor-
komen worden; 

 De ingrepen hebben geen effecten op andere strikt 
beschermde soorten; 

 Bij andere ingrepen dan in onderhavige quickscan 
besproken, moeten aanvullend de effecten op 
strikt beschermde soorten worden onderzocht. 
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