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Notitie kinderboerderij Kempencampus te Veldhoven 

Quickscan in het kader van de Flora- en Faunawet 
 
Naar aanleiding van de voorgenomen ontwikkeling van een kinderberderij is er een quickscan in het 
kader van de Flora- en faunawet uitgevoerd naar de mogelijke effecten van deze plannen op 
beschermde flora en fauna. Van genoemd onderzoek volgen hier de resultaten en conclusies.  

Gebied 

Het betreft een aantal weilanden nabij de Knegselseweg te Veldhoven. Het is gelegen aan de rand 
van het stedelijk gebied van Veldhoven in kilometerhok met de coördinaten 154-379. 
 

 
Figuur 1: Ligging onderzoeksgebied (rood omlijnd) (bron: gemeente Veldhoven) 
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Aanpak 

Er heeft een éénmalig gebiedsbezoek plaatsgevonden op 27 augustus 2014. Daarnaast zijn diverse 
bronnen zoals Waarneming.nl en bekende verspreidingsliteratuur geraadpleegd. 

Gebiedsbeschrijving 

Het onderzoeksgebied bestaat uit een aantal graslanden met een voedselrijk karakter. Een  gedeelte 
wordt begraasd  en heeft een iets schralere vegetatie met vrij veel jacobskruiskruid. De begroeiing is 
verder zeer soorten- en structuurarm en bestaat verder uit zeer algemene grassen zoals Engels 
raaigras, ruw beemdgras en kropaar. 

 
Foto 1: deel onderzoeksgebied 

Maatregelen 

Binnen het onderzoeksgebied zal een kinderboerderij worden aangelegd.  

Planten 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Gezien het agrarische 
en eutrofe karakter worden deze ook geheel niet verwacht. Aanvullend onderzoek of een 
ontheffingsaanvraag is voor deze soortgroep dan ook niet nodig.  

Vleermuizen 

Het onderzoeksgebied zal vanwege het ontbreken van opgaande begroeiing en het bemeste karakter 
een geringe waarde voor vleermuizen hebben. De aanwezigheid van vaste vliegroutes kan gezien de 
ligging en het ontbreken van lijnvormige structuren worden uitgesloten. Het onderzoeksgebied zal 
verder mogelijk onderdeel uitmaken van het foerageergebied. Dit zal echter vanwege het gebrek aan 
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beschutting en voedsel van zeer geringe waarde zijn en onderdeel uitmaken van een veel groter 
geheel. Effecten zijn dan ook niet te verwachten. Gezien het feit dat er geen bebouwing of bomen 
binnen het onderzoeksgebied aanwezig zijn kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen worden 
uitgesloten. Nader onderzoek of een ontheffing is dan ook niet nodig. 

Zoogdieren 

Binnen het onderzoeksgebied zijn geen zoogdiersporen aangetroffen. Er kunnen wel enkele kleine 
zoogdieren in het onderzoeksgebied voorkomen, waaronder egel en diverse muizensoorten. Dit 
betreft echter allemaal algemeen beschermde soorten waarvoor een algehele vrijstelling geldt voor 
de geplande maatregelen. Aanvullend onderzoek of een ontheffingsaanvraag is voor deze soortgroep 
niet nodig. 

Vogels 
Er zijn geen jaarrond beschermde nesten in het onderzoeksgebied aangetroffen of aanwezig. Vogels 
kunnen het gebied wel als broedgebied gebruiken. Dit zal echter uitermate beperkt zijn vanwege het 
gebrek aan beschutting en de ligging. Wettelijk gezien kan er voor verstoring van broedvogels binnen 
het broedseizoen vrijwel nooit een ontheffing worden verleend. Daarom is het van groot belang met 
deze dieren rekening te houden. Verwijderen van de aanwezige vegetatie dient dan ook buiten het 
broedseizoen uitgevoerd te worden. Nader onderzoek is niet nodig. 

Amfibieën 

Er zijn geen wateren aanwezig in het onderzoeksgebied. In de omgeving is een vijver aanwezig welke 
mogelijk als voortplantingswater in gebruik is. Het onderzoeksgebied is nauwelijks geschikt als 
landbiotoop aangezien het uit eutroof grasland zonder structuur en beschutting bestaat. Daarnaast is 
er dicht bij dit water wel volop beschutting in de vorm van struweel e.d. aanwezig. Het 
onderzoeksgebied is dan ook nauwelijks van enig belang voor deze soortgroep. Beschermde 
amfibieën zijn dan ook alleen als zwerver te verwachten. Negatieve effecten op deze soorten zijn dan 
ook niet aan de orde. Aanvullend onderzoek of een ontheffingsaanvraag is voor deze soortgroep dan 
ook niet nodig.  

Reptielen, vissen en ongewervelden  

Gezien het biotoop en de bekende verspreiding zijn er geen beschermde reptielen, vissen en 
ongewervelden in het gebied te verwachten. Aanvullend onderzoek of een ontheffingsaanvraag is 
voor deze soortgroepen dan ook niet nodig.   

Conclusies en aanbevelingen 

Er hoeft geen nader onderzoek te worden uitgevoerd of een ontheffing te worden aangevraagd. 
Tijdens de uitvoer van de maatregelen moet altijd de zorgplicht in acht worden genomen. Dit houdt 
in dat er volgens normaal gebruik zorgvuldig gewerkt moet worden, waarbij indien mogelijk 
verstoring van fauna wordt voorkomen. Actief doden van dieren is altijd verboden. 
 
Wij hopen nu hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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Bart Hendrikx. 


