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Notitie Habraken te Veldhoven 
Quickscan in het kader van de Flora- en Faunawet 

 
Deze notitie heeft betrekking op de quickscan flora en fauna die is uitgevoerd  voor een terrein op de 
rand van bedrijventerrein Habraken te Veldhoven. Op de locatie wil een bedrijf zich gaan vestigen. 
Dit project betreft een quickscan naar het voorkomen van beschermde flora en fauna in het plange-
bied om indien nodig ontheffing aan te kunnen vragen in het kader van de Flora- en faunawet. 

Gebied 
Het plangebied betreft enkele percelen te Veldhoven.  Het onderzoeksgebied is gelegen in de kilome-
terhokken met de coördinaten 153-383 en 153-382. 
 

 
Figuur 1. Ligging plangebied (rode stippellijn). (bron: gemeente Veldhoven). 
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Beschrijving plangebied en maatregelen 
Het onderzoeksgebied bestaat uit een braakliggend terrein met ruigtesoorten en algemene grasland-
soorten en daarnaast ook veel opslag van met name berk. Het grootste deel van het onderzoeksge-
bied bestaat echter uit een groot oppervlak uitermate monotoon bemest grasland. Vier oudere zo-
mereiken maken eveneens onderdeel uit van het onderzoeksgebied. 
 

 
Foto 1: Westzijde onderzoeksgebied met rechts ruigteveld. 

 
Foto 2: Zomereiken in intensief bemest productiegrasland. 
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De uit te voeren maatregelen  herinrichting van het terrein als kwekerij.  

Aanpak 
Er is een gebiedsbezoek uitgevoerd op woensdag 24 augustus 2016. In aanvulling op het gebiedsbe-
zoek is tevens de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) geraadpleegd. Daarnaast zijn diverse 
bronnen geraadpleegd zoals diverse verspreidingsliteratuur. 

Resultaten 

Grondgebonden zoogdieren 
Het zeer monotone productiegrasland is vrijwel ongeschikt voor grondgebonden zoogdieren. In de 
omgeving en het ruigteveld zijn wel enkele algemene soorten te verwachten. Voor de te verwachten 
soorten geldt in het kader van de werkzaamheden een algehele vrijstelling. Nader onderzoek of een 
ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is niet nodig.  
Uit de Wet natuurbescherming en de concept-verordening Wet Natuurbescherming van de provincie 
Noord-Brabant volgt dat de bescherming van een aantal grondgebonden zoogdieren verandert. De 
kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn, wezel) worden in de provincie strenger beschermd door-
dat deze na een half jaar na inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming niet meer algemeen 
worden vrijgesteld voor ruimtelijke ingrepen (onder de Ffwet geldt nog wel een algemene vrijstelling 
voor deze soorten). De inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming is voorzien voor 1 januari 
2017. Hiermee is er vanaf medio juli 2017 wel een ontheffing nodig voor kleine marterachtigen als er 
niet wordt gewerkt met een goedgekeurde gedragscode. Afhankelijk van de planning van het project 
is het raadzaam om te werken met een goedgekeurde gedragscode, bijvoorbeeld de gedragscode 
Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de Vereniging Stadswerk Nederland. 

Vleermuizen 
Het onderzoeksgebied zal vanwege de zeer beperkte aanwezigheid van opgaand groen hoogstens 
een zeer marginaal onderdeel uitmaken van het foerageergebied van vleermuizen. Direct buiten het 
onderzoeksgebied is volop bosgebied of opgaand groen aanwezig wat naar alle waarschijnlijkheid 
een veel hogere waarde als foerageergebied zal hebben. Effecten op de foerageerfunctie als gevolg 
van de plannen zijn dan ook geheel niet te verwachten. Buiten de vier zomereiken zijn geen lijnvor-
mige structuren aanwezig binnen het gebied.  Voor zover bekend blijven deze 4 eiken gehandhaafd. 
Effecten op vaste vliegroutes worden dan ook niet verwacht.  De eiken kunnen wel geschikt zijn als 
verblijfplaats gezien de grootte en omvang van de bomen en daarmee de mogelijke  aanwezigheid 
van geschikte holtes en scheuren. De bomen blijven echter behouden. Effecten op mogelijk aanwezi-
ge verblijfplaatsen wordt niet verwacht aangezien aangrenzende gronden worden ingericht als kwe-
kerij. Per 1 januari 2017 wordt de Flora- en faunawet vervangen door de Wet Natuurbescherming. 
Uit de Wet natuurbescherming en de concept-verordening Wet Natuurbescherming van de provincie 
Noord-Brabant volgt dat de bescherming van vleermuizen niet veranderd. Nader onderzoek of een 
ontheffing in het kader van beide wetten is dan ook niet nodig. 

Vogels 
Binnen het onderzoeksgebied zijn buiten de eiken en het ruigteveld geen potentieel geschikte  
broedlocaties aanwezig aangezien geschikte beschutting ontbreekt. Daarnaast biedt het productie-
grasland nauwelijks voedsel.  Het ruigteveld is wel geschikt als broedlocatie. Bomen, ruigte en overi-
ge groen dienen dan ook buiten het broedseizoen verwijderd te worden. Jaarrond beschermde nes-
ten zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen en zijn buiten de te behouden eikenbomen ook niet 
te verwachten. Onder de Wet natuurbescherming en de concept-verordening Wet Natuurbescher-
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ming van de provincie Noord-Brabant wordt hoogstwaarschijnlijk de lijst met jaarrond beschermde 
soorten voorlopig aangehouden. Er zijn nog geen tekenen dat de lijst wordt aangepast (beleidsarme 
implementatie van de wet in provinciale regels), hoewel het de provincie vrij staat om een aangepas-
te lijst te hanteren. Een nader onderzoek of een ontheffing is niet nodig. 

Planten 
Het onderzoeksgebied bestaat voor een groot deel uit bemest productiegrasland en is  daarmee on-
geschikt voor beschermde planten. Ook het ruigteveld lijkt nauwelijks geschikt. Beschermde planten 
zijn niet aangetroffen en worden verder ook niet verwacht. Verder verandert de lijst beschermde 
plantensoorten met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Natuurbescherming. Voornamelijk plan-
tensoorten met de Rode Lijst status Ernstig Bedreigd of Bedreigd zijn opgenomen als beschermd. 
Deze komen niet voor in het plangebied en worden niet verwacht door het ontbreken van geschikte 
biotopen. Nader onderzoek of een ontheffing is niet nodig. 

Reptielen, amfibieën,  vissen en ongewervelden 
Het gebied is ongeschikt voor beschermde reptielen, amfibieën, vissen en ongewervelden. Be-
schermde soorten van deze soortgroepen onder zowel de Ffwet als de Wet Natuurbescherming zijn 
binnen het plangebied niet te verwachten, aangezien het plangebied niet voldoet aan de eisen die 
deze soorten stellen aan het habitat Aanvullend onderzoek of een ontheffingsaanvraag is voor deze 
soortgroepen niet nodig. 

Conclusie en aanbevelingen 
Nader onderzoek of ontheffing is niet nodig (indien de 4 zomereiken behouden blijven).  Het verwij-
deren van vegetatie (bomen, ruigte en overig) dient buiten de broedperiode plaats te vinden. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Bart Hendrikx. 
 


