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1  Inleiding 

1.1 Algemeen 
In opdracht van Jonkers Advies is d.d. 01 april 2016 een quickscan flora en fauna op locatie 
uitgevoerd, ter hoogte van de Weijerseweg 7 te Veldhoven; hierna onderzoekslocatie genoemd. De 
onderzoekslocatie is gelegen te midden van agrarisch gebied. Op locatie bevindt zich een 
kippenbedrijf met bijbehorende gronden en gebouwen. Het onderzoeksgebied betreft primair het 
deel dat volgens een vormverandering van het reeds aanwezige bouwvlak wordt toegevoegd aan 
dit bouwvlak (zie rood gearceerde deel in figuur 1). Dit deel is thans onbebouwd en agrarisch in 
gebruik (deels maïsakker en deels grasland, zie figuren 9 en 12). Tevens is het erf waarop de 
kippenstallen staan bezocht, en zal hier summier worden beschreven.   

 
Figuur 1: Ligging onderzoeksgebied, rood  gearceerd.  

 
De quickscan flora en fauna heeft als doel om, op basis van een eerste indruk, in te schatten of er 
op de betreffende locaties planten en / of diersoorten aanwezig zijn dan wel te verwachten zijn die 
volgens de Flora- en Faunawet (Ffwet) een beschermde status hebben en die mogelijk nadeel 
kunnen ondervinden van de voorgenomen ingreep. Tevens wordt beoordeeld of de voorgenomen 
ingreep invloed kan hebben op gebieden welke volgens overige natuurwetgeving zijn beschermd 
of deel uitmaken van het Nationaal Natuurnetwerk (Ecologische Hoofdstructuur, EHS). Ter 
ondersteuning van de quickscan zijn gegevens afkomstig uit de dataset van waarneming.nl  
betreffende het voorkomen van beschermde soorten in de omgeving van de planlocatie, 
geraadpleegd (waarneming.nl 01-04-2016; bijlage 1).  
 

1.2 Wet – en Regelgeving 
Nationale natuurwetgeving heeft als doel het voortbestaan van soorten (géén individuen) te 

waarborgen. Soorten kunnen worden beschermd door (i) individuen te beschermen die deel uit 

maken van deelpopulaties alsmede (ii) door gebiedsbescherming waarmee de habitat (leefmilieu) 

van de betreffende soorten wordt veilig gesteld. De Europese wetgeving ten aanzien van 

soortbescherming is in Nederland vertaald in de Ffwet; de gebiedsbescherming in de gewijzigde 

Natuurbeschermingswet 1998. 

 

Niet alleen de natuur is gebaat bij het uitvoeren van een quickscan maar juist ook de uiteindelijke 

uitvoering van (bouw)projecten c.q. ruimtelijke ontwikkeling omdat zo reeds in de planfase van 

een project of ruimtelijke ontwikkeling rekening kan worden gehouden met de aanwezigheid van 

beschermde flora en fauna en er tijdig soortspecifieke maatregelen getroffen kunnen worden 
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(ontheffingsverzoek, compensatie, mitigatie) waardoor een optimale voortgang van het project 

wordt geborgd. 

 

1.2.1 Flora- en Faunawet 
De flora- en faunawet (hierna: Ffwet) heeft betrekking op de bescherming van in het wild 
voorkomende plant – en diersoorten. Middels deze wetgeving worden bedreigde flora en fauna 
beschermd. De Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn en het CITES-verdrag maken onderdeel uit van deze 
wet. Het uitgangspunt van de Ffwet is 'Nee, tenzij'. Dit betekent dat alles wat schadelijk is voor 
bedreigde soorten verboden is. Van het verbod ('nee') kan alleen onder bepaalde voorwaarden 
('tenzij') worden afgeweken. Hiertoe zijn een aantal verbodsbepalingen opgesteld in de Ffwet 
(tabel 1). 
 
Voor de Ffwet geldt dat vaste rust- en verblijfplaatsen van bepaalde soorten zijn beschermd. De 
Ffwet maakt onderscheid in drie beschermingscategorieën (zie 1.2.3: Algemene Maatregelen van 
Bestuur (AMvB) artikel 75 Ffwet). Iedere categorie heeft zijn eigen ontheffingsmogelijkheden en 
toetsingscriteria.   
 

Artikel Verbodsbepaling 
8 Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, 

af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun 
groeiplaats te verwijderen. 

9 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te 
vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

10 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten. 
11 Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, 

behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen 
of te verstoren. 

12 Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, 
uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

13 Het is verboden planten of producten van planten, of dieren dan wel eieren, nesten of producten van dieren, 
behorende tot een beschermde inheemse of beschermde uitheemse plantensoort onderscheidenlijk een 
beschermde inheemse of beschermde uitheemse diersoort te vervoeren, ten vervoer aan te bieden of af te 
leveren. 

Tabel 1: verbodsbepalingen Flora - en Faunawet 

 

1.2.2 Zorgplicht  
In artikel 2 van de Ffwet wordt verwacht dat iedereen voldoende zorg in acht neemt voor alle (dus 

ook niet beschermde) planten en dieren alsmede de leefomgeving. Dit betekent dat menselijk 

handelen geen nadelige gevolgen voor flora en fauna mag hebben. 

 

Voor beschermde planten of dieren geldt de zorgplicht ook als een ontheffing of vrijstelling is 

verleend. Daarmee wordt toestemming verleend om werkzaamheden in een bepaald gebied te 

verrichten mits bij de werkzaamheden wel rekening wordt gehouden met de soorten die daar 

leven. 

 

1.2.3 Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 
In 2005 heeft de minister van het toenmalige LNV door middel van een AMvB d.d. 23-02-2005 1 de 
regels vereenvoudigd door wijziging van artikel 75 van de Ffwet. Bij ruimtelijke ontwikkeling, 
bestendig behoud of beheer geldt in een aantal gevallen een vrijstelling op de verbodsbepalingen. 
De zorgplicht blijft echter van kracht.  
 

                                                        
1 Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging van artikel 

75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen. 
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Beschermde flora en fauna is opgesplitst in drie verschillende categorieën, te weten: 
1. Algemeen voorkomende beschermde soorten (Tabel 1 soorten); 

2. Minder algemene, niet bedreigde soorten (Tabel 2 soorten); 

3. Strikt beschermde soorten (Tabel 3 soorten), inclusief alle vogels. 

 
Indien alleen tabel 1 soorten worden aangetroffen volstaat voor ruimtelijke ontwikkeling een 
quickscan (lichte toets). Indien tabel 2 en/of tabel 3 soorten worden aangetroffen of worden 
verwacht kan aanvullende toetsing (op een biologisch gezien geschikt moment) nodig zijn 
(uitgebreide toets).   
 
Ad 1: 
Bij ruimtelijke ontwikkeling, bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik geldt voor deze 
soorten op voorhand een vrijstelling van artikel 8 t/m 12.  
 
Ad 2:  
Indien men werkt volgens een goedgekeurde gedragscode is geen ontheffing nodig. In de andere 
gevallen is een ontheffing nodig. 
 
Ad 3: 
Het betreft soorten uit bijlage IV van de habitatrichtlijn en soorten welke bij AMvB zijn 
aangewezen. Hier vallen tevens alle vogelsoorten onder.  

 Voor broedende vogels wordt in principe nooit ontheffing verleend. 

 Voor ruimtelijke ontwikkeling wordt alleen een ontheffing verleend indien wordt 

aangetoond dat er geen alternatieven voorhanden zijn en wezenlijk negatieve effecten 

kunnen worden uitgesloten.  De initiatiefnemer is verplicht schade beperkende 

maatregelen te nemen (mitigatie) en dient alternatieven te bieden (compensatie).  

 

1.2.4 Nationaal Natuurnetwerk en Natura 2000 
Het Nationaal Natuurnetwerk is een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen 
natuurgebieden waarmee de biodiversiteit behouden en versterkt wordt. Planten en dieren 
kunnen zich van het ene naar het andere gebied verspreiden. Soorten raken hierdoor niet 
geïsoleerd en hebben dus minder kans op uitsterven. Het Nationaal Natuurnetwerk bestaat uit: 

 bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken; 
 gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt; 
 landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer; 
 ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en 

de Waddenzee. 

De Europese Unie (EU) wil de biodiversiteit in Europa beschermen met Natura 2000. Dat is een 
Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Natura 2000 richt zich op het behoud en de 
ontwikkeling van natuurgebieden in Europa. De gebieden die onder Natura 2000 vallen worden 
aangeduid in de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Deze Europese richtlijnen bepalen dat lidstaten 
bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving (habitat) beschermen om de biodiversiteit 
te behouden. In Nederland zijn ruim 160 gebieden aangemeld als Natura 2000-gebied. Alle Natura 
2000-gebieden liggen binnen het Nationale Natuurnetwerk (www.rijksoverheid.nl).  
 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/biodiversiteit
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Figuur 2: Nationaal Natuurnetwerk (EHS) Nederland                     Figuur 3: detail Nat. Natuurnetwerk ( groene  arcering) 
                                                                                                                                               In de omgeving van de planlocatie te Veldhoven. 
                                                                                                                                              (r = 3km.). Afstand tot meest nabijgelegen  EHS. 
                                                                                                                                              Bron: synbiosys (zie fig. 4 voor Natura 2000). 
                                                                                                                           

1.3 Gebiedsbeschrijving 
De onderzoekslocatie is gelegen in agrarisch gebied en bestaat uit een aantal kippenschuren met 
bijbehorend erf met omringend maisproductievelden en grasland alsmede enkele 
boomkwekerijen. De locatie is gelegen op zo’n 2500 meter afstand van de meest nabije Natura 
2000 gebied (Kempenland-West) en op minder dan 500 meter afstand van de meest nabije EHS 
structuur (zie figuur 3, 4 en 5).   
 

    
Figuur 4 : Onderzoekslocatie,  Weijerseweg 7 te Veldhoven met omringende beschermde Natura 2000-gebieden (rood 
gestreept) en ecologische verbindingszones (rood gestippeld). Blauwe pijl: gem. windrichting. Bron: kaartbank.brabant.nl 
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Figuur 5 : Onderzoekslocatie,  Weijerseweg 7 te Veldhoven met meest nabije Natura 2000 (Kempenland-West;  rood gestreept) 
en ecologische verbindingszones (rood gestippeld). Bron: kaartbank.brabant.nl 
 

 
Figuur 6a (links) en 6b (rechts): detail ligging van het onderzoeksgebied in het landschap. Beoogde planlocatie is gelegen 
tussen de blauwe strepen (zie figuur 1). Rode stippenvlak = natte ecologische verbindingszone.. 
 

 
Uit bovenstaande figuren blijkt dat de onderzoekslocatie op minder dan 500 meter afstand van 
beschermd EHS natuurgebied is gelegen en op zo’n 2500 meter afstand tot het meest nabije Natura 
2000-gebied. In de bijlage 2 is een jaarrond overzicht van de windrichting in Eindhoven (meest 
nabije referentie locatie) weergegeven.  Hieruit blijkt dat deze windrichting overwegend in de 
richting van de op zo’n 500 meter afstand gelegen EHS is gelegen.  
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3   Methodieken 
De onderzoeksgegevens betreffende de uitgevoerde quickscan zijn op een tweetal manieren 
verkregen. Naast een veldbezoek is een bronnenonderzoek uitgevoerd om een indruk te verkrijgen 
over het (mogelijk) voorkomen van beschermde flora en fauna op of in de directe omgeving van 
de onderzoekslocatie alsmede de ligging hiervan in relatie tot beschermde natuurgebieden. 
Hiertoe zijn verschillende bronnen geraadpleegd. Deze  bronnen staan vermeld in paragraaf 3.1, 
de bijlagen en literatuurlijst. 
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd op 01 april 2016 in de namiddag bij onbewolkt en droog weer. 
Zowel de vegetatie als de op het terrein aanwezige gebouwen zijn vanaf de buitenzijde 
geïnspecteerd op het voorkomen van beschermde fauna. Ter plekke is tijdens het veldonderzoek 
gezocht naar het voorkomen van (sporen van) beschermde flora en fauna middels het belopen van 
een transect zoals in de afbeelding hieronder weergegeven. De foto’s op locatie zijn genomen door 
gebruikmaking van een Canon 5D Mark ii.  
 

 
Figuur 7: plangebied (tussen blauwe lijnen) en gelopen transect t.b.v. vegetatiewaarneming 

3   Resultaten  

3.1  Bronnenonderzoek  
Uit de gegevens afkomstig uit de database van waarneming.nl , d.d. 01-04-2016 blijkt niet dat 
binnen de directe omgeving van de onderzoekslocatie relevante beschermde flora uit tabel II en 
III voorkomt; wel komt de kerkuil (categorie 3) voor (zie bijlage 1). Gelet op een eerste indruk van 
de ligging van het onderzoeksgebied en omringende structuren is in het bijzonder akkerland c.q. 
weide  bewonende fauna hier relevant. Gelet op de ecologische context (boerderijen, akkerland, 
bos, beek) zijn zowel gebouw bewonende fauna als ook nacht-actieve dieren zoals uilen hier 
relevant omdat er zich op korte afstand boerderijen en agrarisch land en bos bevind. 
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3.2 Veldonderzoek 
Hieronder worden de onderzoeksbevindingen betreffende aangetroffen flora en fauna besproken.   
Eerst wordt een zo goed mogelijk beeld geschetst van de omgeving middels een aantal foto’s en 
een summiere beschrijving van aangetroffen flora en fauna. Aansluitend wordt per soortgroep 
aangegeven welke aspecten in context met de projectontwikkeling van belang zijn. 
 
De weersomstandigheden ten tijde van het veldbezoek:  
DTG: 01-04-2016: 10.30 uur – 11.30 uur: bewolking 10 %; temperatuur (lokaal) 14  graden C; 
wind: windkracht 0-1 Bft; neerslag: geen. 
 

 

3.2.1 Gebouwen en fauna(sporen) 
Op de onderzoekslocatie zijn een drietal kippenschuren aanwezig (zie figuur 4b voor de ligging). 
De onderstaande figuren geven een beeld van betreffende gebouwen en de context waarin deze in 
het landschap zijn geplaatst.    
 

 
Figuur 8: Onderzoekslocatie met gebouwen bezien vanuit zuid-oostelijke richting.  
 

 
 

 
Figuur 9: Onderzoekslocatie bezien vanuit noordelijke  richting.  
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Figuur 10: erf met kippeschuren 
 
 
 

 
Figuur 11: oud vogelnest onder afdak kippenschuur.  
 
Bovenstaande afbeeldingen geven een impressie van de aanwezige gebouwen. Op enkele plaatsen 
zijn vogelnesten van afgelopen breodseizoen (2015) aangetroffen. Er zijn géén andere 
faunasporen anders dan een enkele muizenkeutel aangetroffen.  
 
Gelet op de landelijke ligging zal het terrein waarschijnlijk benut worden door o.a. uilen zoals kerk 
en steenuil. Het aantonen van de aanwezigheid van deze soorten op dit terrein is in het kader van 
dit onderzoek niet relevant. 
 
 

3.2.2 Vegetatie 
De vegetatie binnen het onderzoeks- c.q. plangebied bestaat hoofdzakelijk uit  productie grasland 
en maisakker. Hierin zijn o.a. aangetroffen: levermossen, kleine brandnetel, vogelmuur, 
akkermelkdistel, speerdistel en klein kruiskruid. In het grasland zijn enkele paardenbloemen en 
langs de wegkant zijn in de berm o.a. aangetroffen: ooievaarsbek, schapenzuring, vogelmuur, 
duizendblad, hoornbloem, hondsdraf, paarse dovenetel en witbol (zie figuren 12 en 13). 
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Figuur 12: planlocatie met links grasland en rechts maisakker  

 

    
Figuur 13a: kleine brandnetel                                                  Figuur 13b: akkermelkdistel en vogelmuur 
 

 
Figuur 13c:  bermvegetatie bestaande uit o.a.: schapenzuring, duizenblad, witbol en Geranium sp.  
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3.3 Bespreking per soortgroep 

3.3.1 Vogels 
• Broedvogels (nest jaarrond beschermd, volgens beschermingscategorie 1 t/m 4):   
                Uilen maken waarschijnlijk gebruik van het zowel het terrein tussen de gebouwen als  
                akkers.  
• Broedvogels (nest in bepaalde gevallen jaarrond beschermd, volgens   
                beschermingscategorie 5): mogelijk in (ombouw)gebouwen aanwezig. Niet waarschijnlijk  
                op of in de directe omgeving van de beoogde planlocatie. 
• Broedvogels (nest niet jaarrond beschermd, bescherming alleen gedurende  
                broedseizoen): aanwezig. Enkele oude nesten aangetroffen in gebouwen. 
 
Uiteraard zal de locatie (zowel akkers als gebouwen) door diverse algemene standvogels benut 
worden als foerageer locatie. De gebouwen worden  als voortplantingslocatie benut. 
Waarschijnlijk maken uilen gebruik van het gehele perceel (akker en erf) als foerageergebied. 
Opgemerkt dient te worden dat de gebouwen blijven bestaan en het plaatsen van een varkensstal 
verderop geen bedreiging vormt voor de aanwezigheid van vogels op het bestaande 
gebouwencomplex. Eerder zouden vogels door enkele aanpassingen gefaciliteerd kunnen worden.  
 
Bij de nieuwbouw van een varkensstal zullen, indien er specifieke aandacht besteed wordt aan de 
inrichting van het erf, extra mogelijkheden worden gecreëerd voor  het voorkomen van diverse 
vogelsoorten waaronder kerk- en steenuil.  
 

3.3.2 Vleermuizen 
Eventuele aanwezigheid van vleermuizen is in het kader van de planvorming irrelevant, mits de 
randen langs de eikenlaan niet door intensief licht verstoort zullen gaan worden; dit ligt in casu in 
de lijn der verwachtingen. In een nieuw te bouwen varkensstal zouden (aan de buitenzijde) 
aanpassingen gedaan kunnen worden waarmee bepaalde vleermuissoorten gefaciliteerd worden.  
       

3.3.3 Overige Zoogdieren 
Mogelijk dat egels gebruik maken van het terrein rondom de gebouwen. Bij sloopwerkzaamheden 
dient men bedacht te zijn dat deze soort zich overdag schuil houdt onder takkenbossen en 
bladerhopen c.q. ‘rommelhoekjes’. 
 

3.3.4 Reptielen, Amfibieën en Vissen 
Gezien de inrichting en ligging van het onderzoeksgebied zijn er geen aanwijzingen gevonden voor 
het voorkomen van reptielen of vissen. Mogelijk dat gewone pad gebruik maakt van het terrein.  
 

3.3.5 Libellen en dagvlinders 
Gezien de inrichting en ligging van het onderzoeksgebied zijn er geen aanwijzingen gevonden die 
wijzen op een reproductielocatie van beschermde libellen en dagvlinders. 
  

3.3.6 Vaatplanten 
Tijdens het bezoek zijn géén beschermde plantensoorten aangetroffen. Gelet op de aard en ligging 
van het onderzoeksgebied worden individuen die onderdeel vormen van een natuurlijke populatie 
hier niet verwacht. 
 

3.3.7 Gebiedsbescherming 
Het onderzoeksgebied is onderdeel van agrarisch gebied.  De afstand tot het meest nabij gelegen 
beschermde EHS gebied bedraagt minder dan 500 meter en zo’n 2500 meter tot aan het meest 
nabije Natura-2000 gebied. Op basis van de planvorming betreffende de bouw en in gebruik name 
van een varkensstal vallen negatieve effecten op beschermde natuur ten gevolge van ontwatering 
niet te verwachten. Voor de uitstoot van ammoniak ligt dit anders. In algemene zin draagt de 
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uitstoot van N-houdend ammaniak bij aan de eutrofiering van oligotrofe systemen en draagt 
daarmee bij aan een afname van de biodiversiteit.  Voor de toegestane uitstoot van ammoniak zijn 
criteria opgesteld. De specifiek beoogde situatie dient hieraan getoetst te worden. Dit valt buiten 
de scoop van deze quickscan flora en fauna. 
 

4    Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Waarnemingen en te verwachten soorten 
Er is géén beschermde flora waargenomen en valt niet te verwachten.  
 
Er is géén beschermde fauna waargenomen. Waarschijnlijk benutten uilen het grasland en 
maisakker als foerageergebied.  
 
Voor wat betreft het voorkomen van beschermde fauna kan gesteld worden dat het fysiek 
wegvallen van het beoogde deel van het grasland en akker naar verwachting niet zal leiden tot 
significant negatieve effecten op soorten die afhankelijk zijn van deze specifieke ruimte. Dit mede 
gelet op de beperkte omvang t.o.v. de landschappelijke context.  Effecten van aan en afvoer van 
logistiek zijn op dit moment echter niet bekent. 
 
Indien er specifiek op fauna (en evt. flora) gerichte maatregelen worden getroffen bij de bouw van 
de varkensschuur en inrichting van het perceel zullen diverse soorten hiervan kunnen profiteren.  
Mogelijk dat een specifieke bijdrage aan het verstevigen van het habitat van patrijs en kwartel kan 
worden geïntegreerd in het plan van aanpak.  
 
 

4.2 Maatregelen ter voorkoming van overtreding van de Flora- en Faunawet 
Gelet op het feit dat alle broedende inheemse vogels en hun nesten wettelijk beschermd zijn is het 
van belang tijdens de broedperiode geen werkzaamheden uit te voeren (ook niet in de 
vestigingsfase) die leiden tot verstoring van het broedgedrag van betreffende vogelsoort(en).  
Voor het verwijderen van gebouwen en vegetatie geldt dat een overtreding is te voorkomen door 
ofwel de (i) werkzaamheden buiten het broedseizoen (grofweg half maart tot en met augustus)  
uit te voeren dan wel (ii) voor het broedseizoen de gelegenheid tot nestelen (vegetatie en 
gebouwen) te verwijderen. In dit  geval dient specifieke aandacht besteed te worden aan 
grondbroeders van akkerlanden.  
 
Voor wat betreft bouwwerkzaamheden is het zinvol om nachtelijke verlichting te beperken tot een 
minimum en te focussen op het doel. Uitstraling van het licht dient derhalve voorkomen te worden. 
Dit i.v.m. de vermeende aanwezigheid van uilen als ook vleermuizen (o.a. gebruikmakend van 
vliegroutes langs de aanwezige eikenlaan). 
 
Algemene zorgplicht: 
Tijdens bouwwerkzaamheden aanwezige dieren dienen gelegenheid te krijgen om veilig weg te 
komen. Indien dieren niet zelfstandig het werkterrein kunnen verlaten dienen deze zorgvuldig te 
worden verplaatst naar een geschikte locatie buiten de ingreep.  
 
Gebiedsbescherming: 
Het onderzoeks - c.q. plangebied is op korte afstand gelegen van beschermd natuurgebied. Er 
worden géén directe negatieve effecten op de delen van het Nationale Natuurnetwerk (EHS) en/of 
Natura 2000 verwacht ten gevolge van ontwatering. De relatie tot stikstofdepositie is mogelijk 
aanwezig.  
 
Noodzaak tot nader onderzoek:  
Er is géén aanleiding tot nader soortspecifiek onderzoek.  



 

 

 
 
Pagina  
 
8-4-2016 

Weijerseweg 7 te Veldhoven  
 
Quikscan Flora & Fauna 
 
KRUIDBOS Ecologie-Onderzoek-Advies 

BRONNEN 
 

Literatuur 
 Broekhuizen, S., Hoekstra, B., Laar V. van, Smeenk C., Thissen J.B.M., 1992.  Atlas van de 

Nederlandse zoogdieren. KNNV, Utrecht. 

 Dietz, C., Helversen von O., Nill, D., 2009. Vleermuizen. Alle soorten van Europa en 

Noordwest-Afrika. Tirion Natuur. 

 Lange, R., Twisk, P., Winden, A. van, Diepenbeek, A. van., 1994. Zoogdieren van West-

Europa. KNVV-uitgeverij, Utrecht. 

 Limpens et all, 2014. Vleermuizen en plannologie. VZZ. Utrecht. 

 Meijden, R. van der, 1996. Heukel’s flora van Nederland (22-ste druk). Wolters-Noordhoff, 

Groningen 

 Sovon Vogelonderzoek Nederland, 2002. Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-

2000: verspreiding, aantallen, verandering. Nederlandse fauna 5. Nationaal 

Natuurhistorisch Museum  

 

Internet 
www.maps.google.nl  
www.quicksanhulp.nl 
www.synbiosys.alterra.nl 
www.zoogdiervereniging.nl 
www.kruidbos.com 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur/natura-2000 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur/ecologische-hoofdstructuur 
www.kaartbank.brabant.nl 
http://nl.windfinder.com/windstatistics/eindhoven 
https://bzv.brabant.nl/openbaar/ 
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/agrofood-in-
brabant/agrofood-wet-en-regelgeving/brabantse-zorgvuldigheidscore-veehouderij-
%28bzv%29.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maps.google.nl/
http://www.quicksanhulp.nl/
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx
http://www.zoogdiervereniging.nl/
http://www.kruidbos.com/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur/natura-2000
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur/ecologische-hoofdstructuur


 

 

 
 
Pagina  
 
8-4-2016 

Weijerseweg 7 te Veldhoven  
 
Quikscan Flora & Fauna 
 
KRUIDBOS Ecologie-Onderzoek-Advies 

BIJLAGE 1 
 
Voorkomen beschermde flora nabij de onderzoekslocatie. Data gebaseerd op waarneming.nl 
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Overzicht overheersende windrichting Eindhoven. 
Bron:http://nl.windfinder.com/windstatistics/eindhoven 
 
 

 
 
 
 

 


