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1 Inleiding en doel 

1.1 Inleiding 

In het kader van de Flora- en faunawet is het noodzakelijk aanvullend onderzoek uit te 

voeren op landgoed Lijftogtsheide in Hengelo. Het plan is om op Landgoed Lijftogtsheide, 

tussen de Scharfdijk en de Roessinkdrijfdijk, enkele boomwoningen te plaatsen. Op basis 

van een eerder uitgevoerde quickscan natuurtoets (SSA, rapportnummer 1543) is 

gebleken dat er mogelijk soorten voorkomen waarvan de vaste rust- en verblijfplaatsen 

(nestlocaties) jaarrond beschermd zijn. Door de geplande ruimtelijke ontwikkeling is er 

mogelijk sprake van aantasting van deze jaarrond beschermde nestlocaties. Aanvullend 

onderzoek is dan ook noodzakelijk voor de volgende soorten:  

• Boomvalk, buizerd, havik, ransuil en sperwer 

1.2 Doel 

Ruimtelijke plannen kunnen conflicterend zijn met de Flora- en faunawet, wanneer er 

sprake is van negatieve effecten op beschermde soorten. Het doel van het 

natuuronderzoek is om te inventariseren of er door de geplande realisatie van de 

boomwoningen sprake is van aantasting van vaste rust- en verblijfplaatsen van jaarrond 

beschermde vogelsoorten. Dit kan fysieke aantasting zijn, maar ook verstoring door 

menselijke activiteit, lichtverstoring of geluidsverstoring. Voor overige beschermde soorten 

is tijdens de quickscan natuurtoets aangetoond dat negatieve effecten op deze soorten op 

voorhand uit te sluiten zijn.   

 

 



 

Pagina 4 

2 Gebiedsbeschrijving en geplande werkzaamheden 

2.1 Gegevens plangebied 

Locatie: Scharfdijk – Roessinkdrijfdijk (‘Landgoed Lijftogtsheide’) 

Plaats:  Hengelo 

Gemeente: Bronckhorst  

Provincie: Gelderland 

2.2 Beschrijving van het plangebied 

Het plangebied is gelegen in de gemeente Bronckhorst, ten noordoosten van de woonkern 

Hengelo en ten zuidwesten van de woonkern Ruurlo (zie figuur 1). Het plangebied betreft 

een gemengd bosperceel. De directe omgeving van het plangebied bestaat uit agrarische 

percelen en bebouwing, bospercelen, doorgaande (on)verharde wegen en een camping 

(zie figuur 2).   

Het bosperceel wordt begrensd door agrarische percelen en doorgaande (on)verharde 

wegen. Naaldboomsoorten als fijnspar en grove den domineren de hoge boomlaag met 

lokaal Amerikaanse eik, beuk en zomereik in de lagere boomlaag. De onderste boomlaag 

en de hoge struiklaag is dicht begroeid met diverse inheemse boomsoorten als hulst, 

vuilboom en wilde lijsterbes. De kruidlaag wordt voornamelijk bepaald door plantensoorten 

van matig voedselarme omstandigheden met lokaal soorten van voedselarme en matig 

voedselrijke omstandigheden. De zuid- en oostrand van het plangebied worden begrensd 

door agrarische percelen en bos en de overige zijden worden begrensd door (on)verharde 

wegen als de Roessinkdrijfdijk, de Ruurloseweg en de Scharfdijk (zie figuur 2).     

2.3 Geplande werkzaamheden 

In het plangebied is men voornemens, ruim verspreid over het gehele bos, maximaal 20 

boomwoningen te plaatsen (zie bijlage 1). Deze woningen hebben een stam van 2 x 2 

meter met daarin het trappenhuis en/of lift. De stam is 6 meter hoog. Dan komen er drie 

verdiepingen, 8-hoekig met een doorsnee van ongeveer 7 meter van een totale hoogte van 

15 meter. In eerste instantie zal er geen verlichting in het plangebied geplaatst worden. Als 

er al straatverlichting komt, dan zullen het kleine ledlampen zijn, dicht bij de grond die 

aangaan op basis van bewegingsdetectoren. De aanwezige en eventueel aan te leggen 

paden blijven onverhard. De paden worden aangelegd en/of verbeterd met Achterhoeks 

Padvast 0-8 mm zand, een duurzaam halfverhardingsmateriaal met een lange levensduur 

en het NL Greenlabel Duurzaamheidspaspoort A-label.  

In eerste instantie worden de reeds aanwezige open plekken in het bos in beeld gebracht. 

Op basis daarvan wordt bepaald waar nog gekapt moet worden. Dit zal tot een minimum 

beperkt worden, daar de bomen ook zorg dragen voor de privacy van de bewoners.  

Gedurende de winterperiode zijn via een reguliere dunning bomen gekapt en is het profiel 
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voor de nieuwe padenstructuur uitgegraven. Bij de dunning is gewerkt conform de 

Gedragscode Bosbeheer. Er zijn geen nestbomen gekapt. De te sparen elementen zijn 

gemarkeerd. Daarnaast zijn er jonge loofbomen aangeplant in het bos ten behoeve van het 

omvormingsbeheer naar een meer natuurlijker bostype.  

 

 

 

 

 

  

Figuur 1. Ligging van het plangebied (rood), bron: Provincie Gelderland, 2015. 

 

RUURLO 

HENGELO 

Figuur 2. Luchtfoto van het plangebied, bron: Provincie Gelderland, 2015. 
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3 Het ecologisch onderzoek 

 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksmethode en resultaten van het veldonderzoek 

besproken. 

3.1  Onderzoeksmethode 

Door aanwezigheid van forse bomen in bosschages met voldoende rust zijn broedgevallen 

van de boomvalk, buizerd, havik, ransuil en sperwer mogelijk in het plangebied. Voor het in 

beeld brengen van eventuele broedgevallen van deze soorten en het gebruik van het 

plangebied door deze soorten zijn minimaal 3 veldbezoeken noodzakelijk. In maart-april 

worden de territorium indicerende waarnemingen van deze soorten in kaart gebracht. In de 

periode eind mei-begin juni wordt gekeken of de nestlocaties bezet zijn. Dit wordt in de 

periode eind juni-begin juli herhaald.  

In aanvulling op de quickscan natuurtoets (2015) is het plangebied in de winterperiode 

bezocht om de aanwezige bomen te inspecteren op holten, (oude) nesten van eekhoorns 

en roofvogels, sporen van eekhoorns, roofvogels en uilen en groeiplaatsen van de 

jeneverbes. De bevindingen zijn verwerkt in de aangepaste rapportage van de quickscan 

natuurtoets (SA rapportnummer 1543). De aangetroffen oude (mogelijke) roofvogelnesten 

vormen de basis voor het nader onderzoek dat gedurende het veldseizoen van 2016 

uitgevoerd is (zie tabel 1). 

Onderzoeker Bezoekronde Datum Tijd Weersomstandigheden 

R. Boerboom 1  07-12-2015 11.00 uur Licht bewolkt, droog, 10°C, wind 0 Bft 

R. Boerboom 2  17-03-2016 12.00 uur Onbewolkt, droog, 9,5°C, wind 0 Bft 

R. Boerboom 3 04-05-2016 13.30 uur Licht bewolkt, droog, 16°C, wind 1 Bft 

R. Boerboom 4 10-06-2016 14.00 uur Half bewolkt, droog, 21°C, wind 1 Bft  

R. Boerboom 5 04-07-2016 13.30 uur Licht bewolkt, droog, 21°C, wind 0 Bft 

Tabel 2. Veldonderzoek broedvogels. 
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3.2 Resultaten 

Tijdens het veldonderzoek zijn in het plangebied en de directe omgeving 2 vogelsoorten 

aangetroffen waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn: buizerd en sperwer.  

3.2.1 Buizerd 

Er zijn tijdens de verschillende veldbezoeken geen bezette nesten van de buizerd in het 

plangebied aangetroffen. In de zuidoosthoek van het plangebied bevindt zich een fors nest 

dat mogelijk van een buizerd geweest is, maar tijdens het veldseizoen van 2016 was het 

nest niet bezet. Het nest leek deels vervallen, maar nog wel bruikbaar als broedlocatie (zie 

foto 1). Er zijn echter geen broedende vogels of jonge vogels waargenomen. Er zijn in het 

plangebied eveneens geen bedelende jongen gehoord, pas uitgevlogen jongen gezien of 

alarmerende adulte vogels gehoord. Tijdens de verschillende veldbezoeken waren er 

steeds 2 buizerds in en rondom het plangebied aanwezig. De vogels zijn ook roepend 

waargenomen. Vermoedelijk broedt de soort in de omgeving van het plangebied in één van 

de bospercelen of singels. Het nest bevindt zich niet binnen de invloedsfeer van de 

geplande ruimtelijke ontwikkeling.  

  

Foto 1. Oude nest in grove den. 
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3.2.2 Sperwer                                                                                                                            

Uitsluitend tijdens de eerste voorjaarsronde (17 maart) zijn twee overvliegende sperwers 

aangetroffen. Tijdens de latere bezoeken zijn geen bezette nesten, alarmerende of 

roepende volwassen vogels of bedelende jongen aangetroffen in het plangebied. 

Vermoedelijk broedt de soort in de omgeving van het plangebied in één van de 

bospercelen of singels. Het nest bevindt zich niet binnen de invloedsfeer van de geplande 

ruimtelijke ontwikkeling. 

3.2.3 Overige vogelsoorten 

In het plangebied broeden verschillende bosvogels als boomklever, boomkruiper, grote 

bonte specht, gaai, kuifmees, merel, roodborst, tjiftjaf, vink, winterkoning en zwartkop. Ook 

zijn de groene specht en zwarte specht foeragerend waargenomen. Tijdens de eerste 

voorjaarsronde (17 maart) zijn enkele opvliegende houtsnippen waargenomen.  

De losse waarnemingen van deze overige vogelsoorten (en overige soortgroepen) zijn op 

kaart weergegeven in bijlage 2. 
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4 Flora- en faunawet 

 

Alle vogelsoorten zijn beschermd krachtens de Flora- en faunawet en de Vogelrichtlijn (zie 

bijlage 3). Ontheffing voor deze diergroep is niet mogelijk. Dit betekent dat het verstoren, 

verontrusten, doden en anderszins nadelig beïnvloeden van deze soortgroep niet is 

toegestaan. Daarnaast zijn er een aantal vogelsoorten waarvan de nestlocaties jaarrond 

beschermd zijn. De effecten op deze aangetroffen beschermde vogelsoorten en de 

wettelijke consequenties zijn ingeschat aan de hand van de geplande werkzaamheden.  

4.1 Buizerd 

In het plangebied zijn geen broedgevallen van de buizerd vastgesteld. Binnen de 

invloedsfeer van de geplande ruimtelijke ontwikkeling bevinden zich eveneens geen 

buizerdnesten. Het plangebied en de directe omgeving behoren wel tot het leefgebied van 

een paartje buizerds. Door de geplande ruimtelijke ontwikkeling verdwijnen er geen vaste 

rust- en verblijfplaatsen of essentiële leefgebied. Ook na realisatie van de boomwoningen 

blijven het plangebied en de directe omgeving geschikt als leefgebied voor de soort. Er 

hoeven geen mitigerende en/of compenserende maatregelen getroffen te worden voor de 

buizerd. Het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is niet 

noodzakelijk. 

4.2 Sperwer 

In het plangebied zijn geen broedgevallen van de sperwer vastgesteld. Binnen de 

invloedsfeer van de geplande ruimtelijke ontwikkeling bevinden zich eveneens geen 

sperwernesten. Het plangebied wordt mogelijk als foerageergebied gebruikt door de 

sperwer. Door de geplande ruimtelijke ontwikkeling verdwijnen er geen vaste rust- en 

verblijfplaatsen of essentiële leefgebied. Ook na realisatie van de boomwoningen blijven 

het plangebied en de directe omgeving geschikt als foerageergebied voor de soort. Er 

hoeven geen mitigerende en/of compenserende maatregelen getroffen te worden voor de 

sperwer. Het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is niet 

noodzakelijk. 

4.3 Overige soorten 

In het plangebied broeden diverse vogelsoorten. Het betreft zowel holenbroeders, 

grondbroeders als soorten die in de boom- en struiklaag broeden. Daarom moet er buiten 

het broedseizoen gestart worden met de werkzaamheden. Als de werkzaamheden in volle 

gang zijn bij aanvang van het broedseizoen, is het verstoringeffect op (broed)vogels 

minimaal. Het broedseizoen ligt, afhankelijk van de weeromstandigheden en aanwezige 

soorten, ruwweg tussen 15 maart en 15 juli. Broedgevallen buiten deze periode zijn ook 

beschermd.  
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5 Conclusie 

 

Aan de hand van de verkregen resultaten en datgene wat gesteld wordt in de Flora- en 

faunawet kunnen de volgende conclusies getrokken worden:  

Door de geplande ruimtelijke ontwikkelingen worden er geen vaste rust- en verblijfplaatsen 

van jaarrond beschermde vogelsoorten verstoord, beschadigd of vernietigd. Er hoeven 

geen mitigerende en/of compenserende maatregelen getroffen te worden. Het aanvragen 

van een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is niet noodzakelijk.  

Om verstoring van broedvogels te voorkomen wordt aanbevolen om de geplande 

ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk buiten het broedseizoen uit te voeren, of ruim 

voor aanvang van het broedseizoen te starten. Het broedseizoen loopt globaal van 15 

maart tot 15 juli. 
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6 Bijlagen 

 

1 Geplande ruimtelijke ontwikkeling  

2 Resultaten veldonderzoek 

3 Wettelijk kader 
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Bijlage 1  Geplande ruimtelijke ontwikkeling 
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Bijlage 2  Resultaten vogelonderzoek 

 

Vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten 
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Overige vogelsoorten 
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Overige (losse) waarnemingen 
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Bijlage 3  Wettelijk kader Flora- en faunawet 

 

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Deze wet beschermt planten en 

dieren tegen negatieve invloeden en bevat hiervoor diverse concrete verbodsbepalingen: 

 beschermde inheemse dieren mogen niet verstoord, gevangen of gedood worden; 

 beschermde inheemse plantensoorten mogen niet vernield, beschadigd of 

ontworteld worden; 

 nesten, rustplaatsen en voortplantingsplaatsen van beschermde soorten mogen 

niet verstoord of vernield worden. 

De Flora- en faunawet kent drie verschillende beschermingsregimes. Hiertoe zijn de 

beschermde planten en dieren onderverdeeld in drie categorieën, elke categorie kent een 

eigen beoordelingstoets voor ontheffingverlening (zie tabel 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 maakt melding van een gedragscode. In een gedragscode is opgenomen hoe 

werkzaamheden worden uitgevoerd zodanig dat schade aan beschermde soorten wordt 

voorkomen of tot een minimum wordt beperkt. Wanneer bij uitvoering van de 

werkzaamheden gehandeld wordt volgens de gedragscode, en dit ook aangetoond kan 

worden, geldt een vrijstelling of lichtere toetsing (zie tabel 1). De gedragscode moet wel 

door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurd zijn, alvorens 

deze een wettelijke status heeft.  

Flora- en faunawet, tabel 1: Algemene vrijstelling 

Veel soorten die in de Flora- en faunawet zijn opgenomen, komen in Nederland algemeen 

voor. Voor verstoring van deze soorten bij uitvoering van werkzaamheden in het kader van 

bestendig onderhoud, beheer of gebruik, of bij ruimtelijke ontwikkeling of inrichting, geldt 

een algemene vrijstelling en is dus geen ontheffing nodig.  

Flora- en faunawet, tabel 2: “Lichte” toets 

Wanneer soorten uit de tweede categorie negatief beïnvloed worden en niet gehandeld 

wordt volgens een gedragscode, geldt bij de ontheffingsaanvraag de “lichte” toets. Hierbij 

moet aangetoond worden dat de werkzaamheden er niet toe mogen leiden dat het 

voortbestaan van de soorten in gevaar wordt gebracht. Werken volgens de Gedragscode 

Tabel 1. Beoordelingstoets voor ontheffing. 

 

Beschermde flora en fauna Zonder gedragscode Met gedragscode

Algemene soorten (tabel 1) Algemene vrijstelling Algemene vrijstelling

Overige soorten (tabel 2) Lichte toets Vrijstelling

Streng beschermde soorten (tabel 3) Uitgebreide toets Uitgebreide toets
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Flora- en faunawet voor de bouw- en ontwikkelsector geeft vrijstelling voor deze categorie 

van beschermde soorten. Er hoeft hiervoor geen ontheffing aangevraagd te worden. Er 

mag echter geen afbreuk gedaan worden aan de gunstige staat van instandhouding van de 

soort. De populatie in het gebied mag geen gevaar lopen om uit te sterven. Hiervoor 

moeten maatregelen getroffen worden, die opgenomen worden in een ecologisch 

werkprotocol.  

Flora- en faunawet, tabel 3: “Uitgebreide” toets 

Wanneer soorten uit tabel 3 voorkomen in een gebied dienen er maatregelen getroffen te 

worden om behoud van de lokale populatie, bescherming van individuen en de 

functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen te garanderen. 

Hiervoor dienen mitigerende en mogelijk compenserende maatregelen getroffen te worden. 

Om zeker te zijn of de maatregelen voldoende zijn, dienen ze vooraf beoordeeld te worden 

door Dienst Regelingen. Met dit besluit kan aangetoond worden dat de initiatiefnemer zich 

houdt aan de Flora- en faunawet. Het besluit heeft de initiatiefnemer bijvoorbeeld nodig als 

iemand bezwaar maakt tegen het project of vraagt om handhaving van de Flora- en 

faunawet. 

Indien vaste verblijfplaatsen worden beschadigd of weggehaald of behoud van de lokale 

populatie dan wel bescherming van de aanwezige individuen niet kan voldoende worden 

gegarandeerd, dienen compenserende maatregelen te worden uitgevoerd én dient een 

ontheffing te worden aangevraagd bij Dienst Regelingen. Voor deze soorten geldt echter 

dat alleen ontheffing wordt verleend op grond van een wettelijk belang genoemd in de 

Habitatrichtlijn of Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantsoorten. 

Dat zijn voor Bijlage IV-soorten Habitatrichtlijn:  

 bescherming van flora en fauna; 

 volksgezondheid en openbare veiligheid; 

 dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten. 

en voor Bijlage 1: AMvB-soorten:  

 bescherming van flora en fauna; 

 volksgezondheid en openbare veiligheid; 

 dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

 uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of 

ontwikkeling. 

Vogels 

Alle vogels in Nederland zijn streng beschermd. Werkzaamheden of gebruik van ruimte 

waarbij vogels gedood of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- en 

verblijfplaatsen worden verstoord, zijn verboden. Voor vogels geldt dat er alleen ontheffing 
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wordt verleend op grond van een wettelijk belang zoals vermeld in de Vogelrichtlijn. Dat 

zijn: 

 bescherming van flora en fauna; 

 veiligheid van het luchtverkeer; 

 volksgezondheid en openbare veiligheid. 

Overtreding van de Flora- en faunawet dient voorkomen te worden door het nemen van 

mitigerende maatregelen. Het gaat dan om het behoud van de functionaliteit van de 

voortplanting- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van de soorten. Het betreft hier de 

functies van het leefgebied die ervoor zorgen dat de soort succesvol kan rusten of 

voortplanten, bijvoorbeeld migratieroutes en foerageergebied. Om zeker te zijn of de 

maatregelen voldoende zijn, dienen ze vooraf beoordeeld te worden door Dienst 

Regelingen. Met dit besluit kan aangetoond worden dat de initiatiefnemer zich houdt aan 

de Flora- en faunawet. Het besluit heeft de initiatiefnemer bijvoorbeeld nodig als iemand 

bezwaar maakt tegen het project of vraagt om handhaving van de Flora- en faunawet.  

Bescherming van vogelnesten 

Tijdens werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met het broedseizoen van 

vogels. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het 

gaat erom of er een broedgeval is. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het 

hele jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont 

het nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. De meeste vogels maken 

elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze 

vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de 

bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Voor deze soorten is geen 

ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. En ook niet als 

maatregelen getroffen worden die voorkomen dat deze soorten zich op de bouwplaats 

vestigen tijdens het broedseizoen. Buiten het broedseizoen mogen nesten verplaatst of 

verwijderd worden, maar daar zijn uitzonderingen op. 

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 

Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en 

faunawet het gehele seizoen: 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen 

in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats. 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en 

die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) 

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar. 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde 

plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De 
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(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 

beschikbaar.  

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. 

Nesten die niet  het hele jaar door zijn beschermd 

Er zijn ook vogelnesten die worden aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het 

broedseizoen niet beschermd. 

5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 

daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over 

voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich 

elders te vestigen. 

De soorten uit bovenstaande categorie 5 vragen extra onderzoek, ook al zijn hun nesten 

niet jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als 

zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 

Zorgplicht (art 2 Flora- en faunawet) 

Naast bovenstaande verplichtingen voor beschermde soorten geldt bovendien voor alle 

soorten, plant en dier, de zogenaamde zorgplicht. In de zorgplicht is opgenomen dat alle 

planten en dieren een intrinsieke waarde hebben en onvervangbaar zijn. De zorgplicht is 

een fatsoenseis en houdt in dat bij menselijk handelen voldoende zorg in acht genomen 

wordt om in het wild levende planten en dieren zoveel mogelijk te beschermen. 

 

 

 

  



 

Pagina 20 

 

Staring Advies 

Jonker Emilweg 11 

6997 CB Hoog-Keppel 

T 0314 641 910 

info@staringadvies.nl 


