
 

•  

Ecologisch onderzoek aanleg 

P+R Driebondsweg  

te Groningen 
 

 

 
  

 

 

 

 



 

 

 

2015 |P15226| Ecologisch onderzoek aanleg P+R Driebondsweg 

 

 

2 

<Klik en voeg hier de afbeelding in>   Ecologisch onderzoek aanleg P+R Drie-

bondsweg te Groningen 

 

 

 

 

 

Status 

definitief 

 

Datum 

23 november 2015 

 

Handtekening 

  

 

 

 

 



 

 

 

2015 |P15226| Ecologisch onderzoek aanleg P+R Driebondsweg 

 

 

3 

Inhoud 

1 | Inleiding 5 

1.1 Aanleiding en doel 5 

1.2 Wettelijk kader 5 

1.3 Methode 5 

1.4 Plangebied 6 

1.5 Voorgenomen ontwikkeling 7 

2 | Flora en fauna op de locatie 9 

2.1 Flora 9 

2.2 Vogels 9 

2.3 Zoogdieren (vleermuizen) 10 

2.4 Zoogdieren (grondgebonden) 11 

2.5 Reptielen, amfibieën en vissen 12 

2.6 Overige soorten 13 

2.7 Licht beschermde soorten 13 

3 | Conclusie 15 

3.1 Samenvatting beschermde soorten 15 

3.2 Samenvatting effecten en vervolg 15 

4 | Literatuur en bronnen 17 



 

 

 

2015 |P15226| Ecologisch onderzoek aanleg P+R Driebondsweg 

 

 

4 

 

 

 



 

 

 

2015 |P15226| Ecologisch onderzoek aanleg P+R Driebondsweg 

 

 

5 

1 | Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Provincie Groningen en Gemeente Groningen zijn voornemens een P+R met op- en afrit te realise-

ren. Dit zal plaats vinden in het slibdepot van de Provincie Groningen; oostelijk van de Beneluxweg; 

tussen de Driebondsweg en het Eemskanaal. 

 

Effecten op beschermde flora en fauna als gevolg van de gewenste ontwikkeling kunnen niet op 

voorhand worden uitgesloten. Buro Bakker is gevraagd om middels een verkennende toetsing 

(quickscan) eventueel aanwezige beschermde flora en fauna in beeld te brengen en de effecten van 

de gewenste ontwikkeling op deze soorten te beoordelen. 

 

Met de quickscan wordt eenduidig in beeld gebracht of en welke beschermde soorten in het plange-

bied aanwezig kunnen zijn. Indien de gewenste ontwikkeling kan leiden tot negatieve effecten voor 

deze soorten, leidt de quickscan tot aanbevelingen voor vervolgstappen. In dit specifieke project zijn 

de risico’s op conflicten voorafgaand aan het onderzoek geinventariseerd zodat het nader onderzoek 

direct volgend op de quickscan kon worden uitgevoerd om tijdverspilling te voorkomen. Het uiteinde-

lijke doel is het afstemmen van de ontwikkeling op de aanwezigheid van beschermde soorten, zodat 

gewerkt wordt binnen de kaders van de Flora- en faunawet. 

 

1.2 Wettelijk kader 

De Nederlandse natuurwetgeving is gebaseerd op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De soort-

bescherming is hierbij uitgewerkt in de Flora- en faunawet. Deze wet beschermt een aantal veelal 

zeldzame of kwetsbare planten- en diersoorten. Relevant zijn in het kader van deze quickscan vooral 

de bepalingen die van toepassing zijn op ruimtelijke inrichting en ontwikkeling. De Flora- en faunawet 

is overal in Nederland van toepassing, ongeacht het type of de omvang van de werkzaamheden of 

activiteiten. 

 

Er worden in de Flora- en faunawet drie verschillende beschermingsniveaus gehanteerd: een lichte, 

een matige en een zware bescherming. Voor soorten met een lichte bescherming geldt een algehele 

vrijstelling van de verbodsbepalingen. Bij matig en zwaar beschermde soorten zijn mitigerende maat-

regelen van toepassing als effecten van de gewenste ontwikkeling niet uitgesloten kunnen worden. 

Dit betekent dat ontwerp, planning en/of uitvoering afgestemd moeten worden op de beschermde 

soorten, zodanig dat de functionaliteit van de verblijfplaats van deze soorten behouden blijft. Een 

ontheffingsprocedure treedt in werking als mitigatie niet mogelijk is. 

 

1.3 Methode 

Om een indruk te krijgen van de (potentiële) natuurwaarden is op 7 oktober 2015 een veldbezoek 

gebracht. Tijdens het veldbezoek is gelet op de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Voor 

de beschikbare verspreidingsgegevens van beschermde soorten zijn daarnaast de meest actuele en 

relevante bronnen geraadpleegd (zie literatuurlijst). Daarnaast zijn inschattingen gemaakt van het 

(mogelijke) voorkomen van beschermde soorten op basis van terreinkenmerken en voorgaand on-

derzoek dat door Buro Bakker op deze locatie is uitgevoerd (Buro Bakker, 2009). 

Op basis van een vooronderzoek en de quickscan is een nader onderzoek ingezet op 12 oktober 

2015. Hierbij is het gebruik van een faunapassage gemonitord met behulp van drie cameravallen 

(Reconyx) en is een inventarisatie uitgevoerd naar het leefgebied van dassen in het beboste deel 
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van het slibdepot. De waterpartij die deels in het gebied ligt is bemonsterd met een (RAVON-type) 

schepnet. Op 26 oktober 2015 zijn de cameravallen weer opgehaald. 

 

 

1.4 Plangebied 

Het plangebied is gelegen aan de Driebondsweg te Groningen. Ten oosten van de Beneluxweg en 

tussen de Driebondsweg en het Eemskanaal. Momenteel is het gebied in gebruik als slibdepot en in 

bezit van de Provincie Groningen. Een deel van het plangebied is om die reden bedijkt en opgevuld 

met baggerslib uit het Eemskanaal. Dit slib is inmiddels uitgezakt en het slibdepot is beloopbaar. 

Tevens valt een kleine deel van een waterpartij binnen het plangebied. Mogelijk betreft dit een nog 

niet opgevuld deel van het depot. 

De vegetatie op de locatie bestaat uit grasland en rietruigte. In het depot domineert Riet. Op de ge-

deeltes die regelmatig worden gemaaid is een grazige vegetatie aanwezig. Binnen het plangebied 

groeien geen bomen. Alle bomen die in de directe omgeving aanwezig zijn zullen behouden blijven. 

Onder de huidige Driebondsweg is een Acopro faunapassage aanwezig. Doordat de weg op deze 

locatie wordt aangepast zal deze passage verloren gaan. Aan de zuidkant van de Driebondsweg 

bevindt zich een reep landbouwgrond. Hierlangs zijn twee watervoerende sloten aanwezig met een 

lage oevervegetatie. 

 

 
Figuur 1 Ligging van de planlocatie. 

 

  
Figuur 2 Impressie van de planlocatie. Links het slibdepot met dominantie van Riet; rechts een deel van het open 

water.  
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1.5 Voorgenomen ontwikkeling 

Op de planlocatie zal een P+R parkeergelegenheid worden ontwikkeld. Dit stelt bezoekers van de 

stad Groningen in staat hun auto langs de rand van de stad te parkeren en verder te reizen naar het 

centrum met het openbaar vervoer. 

Hiervoor zal de Driebondsweg een stuk worden verlegd. Een deel van de huidige Driebondsweg 

wordt alleen toegankelijk voor bussen. In het slibdepot zullen parkeerplaatsen en toe- en afritten 

worden aangelegd. 

Figuur 3 geeft een beeld de voorgenomen inrichting. 

 

 
Figuur 3 Een plattegrond van de beoogde P+R aan de Driebondsweg te Groningen. 
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2 | Flora en fauna op de locatie 

In de paragrafen 2.1 tot en met 2.6 wordt de (mogelijke) aanwezigheid van zwaar en matig zwaar 

beschermde flora en fauna besproken. De mogelijke aanwezigheid van deze soorten kan leiden tot 

de aanbeveling voor vervolgonderzoek of tot een mitigatieopgave. Daarnaast zal nog speciale aan-

dacht worden besteedt aan de gemeentelijke doelsoorten, Egel, Bunzing, Grootoorvleermuis, Poel-

kikker, Kleine watersalamander en Oranjetip die in het plangebied voor kunnen komen. In paragraaf 

2.7 wordt ingegaan op de aanwezigheid van licht beschermde soorten. Voor deze soorten geldt een 

algehele vrijstelling van de verbodsbepaling. Tevens worden de effecten beoordeeld die de voorge-

nomen ontwikkeling heeft op beschermde flora en fauna. 

 

2.1 Flora 

Voorkomen 

Het plangebied is gecontroleerd op de aanwezigheid van beschermde flora. Het plangebied is in 

gebruik als slibdepot en daardoor zeer voedselrijk. Dit is goed te zien aan de vegetatie die wordt 

gedomineerd door snelgroeiende, grote soorten zoals Riet, Reuzenberenklauw en Grote brandnetel. 

Beschermde soorten zoals orchideeën krijgen daardoor geen kans. Deze worden weggeconcurreerd 

door de grote soorten.  

De aanwezigheid van beschermde plantensoorten kan daarom worden uitgesloten. 

 

Effecten en vervolg 

Beschermde flora is niet aanwezig en geschikt habitat voor beschermde flora ontbreekt. Effecten en 

vervolgstappen zijn daarom niet aan de orde. 

 

2.2 Vogels 

Voorkomen 

Jaarrond beschermde soorten 

Jaarrond beschermde vogels zoals de Buizerd, Sperwer of Huismus komen in (de directe omgeving 

van) het plangebied niet voor. Bomen en gebouwen zijn binnen het plangebied niet aanwezig. De 

bomen in de omgeving van het plangebied zijn relatief jong en staan langs een fietspad. Ze zijn 

daardoor niet geschikt als broedlocatie van jaarrond beschermde soorten. Er werden geen grote 

nesten in de bomen aangetroffen. De aanwezigheid van jaarrond beschermde soorten kan daarmee 

worden uitgesloten. 

 

Algemene broedvogels 

Tijdens het veldbezoek werden Meerkoet, Dodaars, Kuifeend en Krakeend aangetroffen in de water-

partij die voor een klein deel binnen het plangebied valt. Vogels zoals Meerkoet, Waterhoen en Wilde 

eend kunnen hier ook tot broeden komen. 

In het slibdepot kunnen bijvoorbeeld Kleine karekiet, Bosrietzanger, Rietgors en Fazant broedgele-

genheid vinden. 

Broedvogels die nesten hebben in bomen en struiken en de directe omgeving zullen geen hinder 

ondervinden van de werkzaamheden..  

 

Effecten en vervolg 

Jaarrond beschermde vogels komen niet in het plangebied voor.  
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Verstoring van nesten van algemene broedvogels is niet toegestaan. Op de oevers van de waterpar-

tij en in de ruige vegetatie in het slibdepot kunnen zich tijdens het broedseizoen nesten van vogels 

bevinden.  

Daarom dienen de werkzaamheden buiten het broedseizoen (half maart tot en met juli) uit te worden 

gevoerd. Indien tijdens het broedseizoen moet worden doorgewerkt dient de (oever)vegetatie voor-

afgaand aan het broedseizoen (voor half maart) te worden afgemaaid. Tijdens het broedseizoen 

dient de vegetatie kort te worden gehouden door het iedere twee weken te maaien.  

 

2.3 Zoogdieren (vleermuizen) 

Voorkomen 

Alle vleermuizen in Nederland zijn streng beschermd. In de omgeving van het gebied zijn waarne-

mingen bekend van Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger en Watervleermuis (Buro Bakker 2009). 

De Grootoorvleermuis, doelsoort van de Gemeente Groningen, werd tijdens voorgaand onderzoek 

niet aangetroffen op deze locatie. Gezien het open karakter van het plangebied wordt het voorkomen 

van deze soort ook niet verwacht. De Gewone grootoorvleermuis is een typische soort van besloten 

landschappen en ontbreekt in de regel in landschappen zonder een dichte structuur van beplanting.  

 

De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen kan worden uitgesloten. Er zijn in het plange-

bied geen gebouwen of bomen aanwezig waar zich verblijfplaatsen in kunnen bevinden. 

 

Vliegroutes langs bomen of langs de bedijking van het slibdepot kunnen worden uitgesloten omdat 

deze elementen niet aansluiten op doorgaande routes. Bovendien bieden de zeer jonge bomen 

langs de Driebondsweg en de bedijking van het slibdepot weinig dekking. Dat maakt ze niet bijzon-

der aantrekkelijk als vliegroute.  

 

De waterpartij in het slibdepot kan door Watervleermuizen worden gebruikt als jachtgebied. Vanwe-

ge de specifieke biotoopeisen (kleine open wateren zonder golfslag en waterplanten) van Water-

vleermuizen worden de jachtgebieden van deze soort al snel aangemerkt als een belangrijk of es-

sentieel onderdeel van hun leefgebied. De bomenrijen langs de Driebondsweg kunnen als vliegroute 

dienen. Of de Watervleermuis hier daadwerkelijk jaagt is onzeker. 

 

Voor het overige is er geen belangrijk jachtbiotoop van vleermuizen aanwezig. Af en toe zullen er wel 

vleermuizen jagen boven het slibdepot maar het gebied heeft niet de kenmerken van een essentieel 

jachtbiotoop voor vleermuizen. Daarvoor is er te weinig dekking en te weinig variatie. Het is aanne-

melijk dat in de toekomstige situatie, door de aanplant van bomen, meer kansen voor vleermuizen 

zullen ontstaan. 

 

Effecten en vervolg 

De ontwikkeling van het plangebied heeft geen effecten op functies voor vleermuizen. Verblijfplaat-

sen en vliegroutes van vleermuizen zijn niet in het plangebied aanwezig.  

Slechts een klein deel van de waterpartij zal worden ontwikkeld zodat het merendeel van het poten-

tieel essentiële foerageergebied behouden blijft. In de directe omgeving is een scale aan overige 

jachtgebieden aanwezig voor watervleermuizen in de wijk Lewenborg, boven de Borgsloot en in 

mindere mate het Eemskanaal en de Middelberterplas. Omdat watervleermuizen niet alleen van 

deze waterpartij afhankelijk zijn kan er van uit worden gegaan dat de gunstige staat van instandhou-

ding van deze soort niet in het geding komt door het verdwijnen van een klein deel van het jachtbio-

toop.  

Overig essentieel jachtbiotoop is niet aanwezig. 

Negatieve effecten op vleermuizen zijn uitgesloten. Vervolgstappen zijn niet aan de orde. 
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2.4 Zoogdieren (grondgebonden) 

Voorkomen 

 

Steenmarter  

Tijdens de quickscan werden waarschijnlijke uitwerpselen van Steenmarter aangetroffen voor de 

meest westelijke faunapassage onder de Driebondsweg. Onder de Beneluxbrug werd eveneens een 

drol van een marter gevonden die qua grootte deed denken aan een Steenmarter. Mogelijk heeft de 

soort hier een vaste looproute via de Beneluxbrug en de faunapassage naar het buitengebied. In de 

faunapassage zelf was te zien dat spinnenwebben in de tunnel waren doorbroken door een groter 

dier. De overige twee faunapassages onder de Driebondsweg zijn eveneens gecontroleerd. In beide 

gevallen werden geen sporen van gebruik van de passages geconstateerd. 

 

Van 12 oktober t/m 26 oktober 2015 zijn drie cameravallen geplaatst. Een camera stond bij de Bene-

luxtunnel, één op een dijk van het slibdepot langs een wissel en de derde camera was geplaatst aan 

de zuidzijde van de Acopro faunapassage (zie figuur 4). 

 

 
Figuur 4 Locaties cameravallen P+R Driebondsweg 

 

Op alle drie cameravallen werden uitsluitend Huiskatten geregistreerd. Wilde dieren zoals Steenmar-

ter, Vos of Das werden niet waargenomen. 

Kort samengevat zijn er vrij sterke aanwijzingen dat de faunapassage in het plangebied wordt ge-

bruikt door Steenmarter maar dit kon tijdens het onderzoek niet door de cameravallen worden beves-

tigd. De Steenmarter lijkt niet regelmatig maar hooguit sporadisch gebruik te maken van de fauna-

passage. 

 

 

Das 

Uit voorgaand onderzoek is bekend dat de Das voorkomt in de directe omgeving van het plangebied 

(Buro Bakker, 2009). Er waren destijds wissels en actieve vluchtburchten van Das aanwezig in het 

beboste deel van het slibdepot. Vanwege de ontwikkelingen die plaatsvonden in een deel van het 

depot en langs de aanliggende Driebondsweg is een ontheffing aangevraagd van de Flora- en fau-
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nawet. Deze ontheffing is verleend onder  voorbehoud dat er mitigerende maatregelen zouden wor-

den getroffen waaronder de aanleg van faunapassages onder de Driebondsweg. Deze zijn, in iets 

afwijkende vorm, in 2010 ook geplaatst.   

Vlak daarna, nog voordat de rasters waren geplaatst, werd er in 2011 een dode Das gevonden langs 

de Driebondsweg. Het dier was als verkeersslachtoffer gevallen op de locatie waar een wissel de 

Driebondsweg kruiste naar een tegenovergelegen populierenbos. Doordat de rasters nog ontbraken 

kon het dier op deze plek de weg oversteken zonder de nabijgelegen faunapassage te gebruiken.  

Tijdens het veldonderzoek op 12 oktober 2015 zijn alle uit 2009 bekende locaties opnieuw bezocht 

om de aanwezigheid van Das vast te stellen. Er werd geen activiteit van Dassen meer vastgesteld. 

Het uitgebreide netwerk van wissels zoals in 2009, was nu in het geheel niet aanwezig. De vlucht-

burchten, voor zover ze nog terug gevonden konden worden onder de begroeiing, werden niet meer 

actief gebruikt. Er werden wel enkele sporen en wissels van vossen gevonden maar deze bevonden 

zich vooral buiten het bos, zoals op de dijken van het slibdepot en het onderhoudspad langs het 

Eemskanaal. 

 

Bunzing 

Het voorkomen van de Bunzing in het plangebied is niet uitgesloten. Gezien het karakter van het 

plangebied kan het als jachtgebied van de Bunzing dienen. De aanwezigheid van verblijfplaatsen in 

het slibdepot is niet waarschijnlijk. De territoria van Bunzing kunnen wel tientallen hectares groot zijn 

Het plangebied beslaat hooguit een deel van een territorium.  

 

Egel 

De Egel kan voorkomen in het plangebied. Voor de Egel vormt het plangebied echter geen optimaal 

biotoop en ook voor de Egel geldt dat het plangebied hooguit een (marginaal) onderdeel van een 

territorium vormt.  

 

Effecten en vervolg 

De Steenmarter gebruikt de faunapassage met enige regelmaat als looproute. De looproute maakt 

daardoor onderdeel uit van de leefomgeving van dit dier. Tijdens de onderzoeksperiode werd de 

faunapassage niet door Steenmarter gebruikt. Op andere momenten van het jaar kan de passage 

wel intensief worden gebruikt. Uitgaande van dit scenario zou de looproute van Steenmarter daar-

door vallen onder de bescherming van de Flora- en faunawet. De Steenmarter is matig zwaar be-

schermd (tabel 2) waardoor er kan worden gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. Werk-

zaamheden dienen in elk geval plaats te vinden buiten de gevoelige voortplantingsperiode van 

Steenmarter die loopt van maart t/m juli. Als er wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedrags-

code hoeft er geen ontheffing te worden aangevraagd. Bijvoorbeeld de gedragscode voor Provinciale 

infrastructuur zou hiervoor kunnen worden gebruikt. 

De Bunzing heeft naar verwachting geen verblijfplaatsen binnen het plangebied en het maakt hoog-

uit onderdeel uit van een veel groter territorium. Daardoor is de lokale gunstige staat van instand-

houding van de Bunzing niet in het geding. 

Gezien het beperkte belang van het plangebied voor de doelsoort Egel mag er van worden uitge-

gaan dat de gunstige staat van instandhouding van de Egel is niet in het geding komt. 

Negatieve effecten als gevolg van de werkzaamheden op overige beschermde grondgebonden 

zoogdieren zijn uitgesloten.  

 

 

2.5 Reptielen, amfibieën en vissen 

Voorkomen 

 

Poelkikker en Heikikker 

Strikt beschermde soorten zoals Poelkikker of Heikikker komen niet voor in het plangebied. Deze 

dieren zijn gebonden aan relatief voedselarme omstandigheden die in het plangebied niet voorko-

men. Voor deze soorten is geen geschikt biotoop aanwezig. Uit voorgaand onderzoek is de Bas-
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taardkikker bekend uit het slibdepot (Buro Bakker, 2009). Heikikker en Poelkikker werden destijds 

niet aangetroffen. Daarnaast kunnen ook Bruine kikker en Gewone pad worden verwacht. Tijdens de 

schepnetinventarisatie op werden geen vissen aangetroffen. 

 

Kleine watersalamander 

De Kleine watersalamander is net als de Poelkikker een doelsoort van de Gemeente Groningen. 

Tijdens een schepnetinventarisatie in het voorjaar van 2008 werd de Kleine watersalamander niet 

aangetroffen in de waterpartij in het slibdepot. De schepnetinventarisatie op 12 oktober 2015 vond 

plaats in een minder geschikt jaargetijde maar ook toen werd de soort niet aangetroffen in de water-

partij en de sloten. Er mag van uit worden gegaan dat de soort niet voorkomt in het gebied. 

 

 

Effecten en vervolg 

Effecten als gevolg van de werkzaamheden op zwaarder beschermde reptielen en amfibieën zijn 

uitgesloten. Vervolgstap[pen zijn niet aan de orde. 

 

2.6 Overige soorten 

Voorkomen 

Het voorkomen van overige soorten met een juridisch zwaarder beschermingsregime (vissen, libel-

len, dagvlinders en andere ongewervelden) kan op voorhand worden uitgesloten. Voor deze soorten 

is geen geschikt leefgebied aanwezig, vanwege het ontbreken van geschikte water- en oevervegeta-

tie zoals krabbenscheervegetaties. Voor beschermde vlinders geldt dat ze vaak in natuurgebieden 

voorkomen. Voor vissen ontbreekt water in het plangebied.   

 

Oranjetip 

De waardplanten van Oranjetip; Look zonder look en Pinksterbloem, zijn niet of nauwelijks aanwezig 

in het plangebied. Daarnaast bevinden zich niet veel nectarplanten in het slibdepot. Het plangebied 

is voor de Oranjetip nauwelijks van belang.  

 

Effecten en vervolg 

Effecten en vervolgstappen voor overige soorten zijn niet aan de orde. 

 

2.7 Licht beschermde soorten 

Voorkomen 

In het plangebied is mogelijk of waarschijnlijk leefgebied aanwezig voor een gering aantal licht be-

schermde soorten. Naast Egel en Bunzing betreffen dit Mol, Bosspitsmuis, Bosmuis, Aardmuis, 

Veldmuis en Wezel.  

 

Effecten en vervolg 

De negatieve effecten op licht beschermde planten en dieren leiden niet tot het vernietigen van hele 

populaties. Het betreft allemaal algemene soorten waarvan de gunstige staat van instandhouding 

niet in het geding is. Voor deze soorten geldt een algehele vrijstelling, waarbij bij schade geen com-

pensatie nodig is. Op deze soorten is de zorgplicht wel van kracht (artikel 2 Flora- en faunawet). De 

zorgplicht bepaalt dat men wilde planten en dieren zo min mogelijk schade dient te berokkenen. Als 

bij de werkzaamheden diersoorten worden aangetroffen, is het van belang deze buiten het werkge-

bied uit te zetten. 
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3 | Conclusie 

3.1 Samenvatting beschermde soorten 

Op basis van de quickscan kan met betrekking tot de aanwezigheid van beschermde flora en fauna 

het volgende worden geconcludeerd: 

 

• De aanwezigheid van algemene broedvogels in de ruige vegetatie en op de oevers van de waterpar-

tij kan niet worden uitgesloten; 

• Mogelijk bevindt zich essentieel jachtbiotoop van Watervleermuis boven de waterpartij. Het gedeelte 

dat verloren gaat is echter dermate klein en er zijn volop alternatieve jachtlocaties voorhanden in de 

directe omgeving waardoor de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in het geding 

komt. 

• De Steenmarter maakt gebruik van de faunapassage en heeft hier een looproute die af en toe wordt 

gebruikt. 

• De zwaar beschermde Das komt niet meer voor in het beboste deel van het slibdepot. 

• De aanwezigheid van overige beschermde soorten heeft uitsluitend betrekking op soorten met een 

licht beschermde status. 

 

3.2 Samenvatting effecten en vervolg 

Algemene broedvogels 

• Vanwege de mogelijke aanwezigheid van broedvogels dienen werkzaamheden buiten het broedsei-

zoen uitgevoerd te worden.  

• Bij het werken in het broedseizoen dient er voor gezorgd te worden dat er geen nesten verstoord 

worden. Dit kan worden uitgesloten door de vegetatie voorafgaand aan het broedseizoen kort te 

maaien en kort te houden. Iedere twee weken in de periode van half maart t/m eind juli dient er te 

worden gemaaid. 

• Het broedseizoen omvat globaal de periode van half maart tot en met juli.  

 

Steenmarter 

• De looproute van een Steenmarter door de faunapassage valt onder de bescherming van de Flora- 

en faunawet. De Steenmarter is matig zwaar beschermd. 

• Omdat de looproute een vast onderdeel uitmaakt van het leefgebied van de Steenmarter is deze 

beschermd onder de Flora- en faunawet.  

• De steenmarter is matig zwaar beschermd onder tabel 2 van de Flora- en faunawet. Derhalve kan er 

worden gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. Een ontheffing van de Flora- en faunawet 

is niet nodig. 

• De betreffende faunapassage zal worden verplaatst. Als deze verplaatsing binnen het tijdsbestek 

van één week kan worden uitgevoerd buit en de voortplantingsperiode van maart t/m juli, en de ras-

ters meteen kunnen worden herplaatst, zijn overige mitigerende maatregelen niet nodig.  

• Het gebruik van de faunapassage kan worden gestimuleerd door dekking aan te brengen zoals 

struiken of een overstaande kruidenrand. Dit kan tevens dienst doen als geleiding naar de faunapas-

sage.. 

 

Zorgplicht 

• De werkzaamheden kunnen leiden tot negatieve effecten op licht beschermde planten en dieren 

namelijk Egel, Bunzing, Mol, Bosspitsmuis, Bosmuis, Aardmuis, Veldmuis, Wezel, Gewone pad, 
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Bruine kikker en Bastaardkikker. Dit zijn algemene soorten waarvan de gunstige staat van instand-

houding niet in het geding is. Voor deze soorten geldt alleen de zorgplicht.  

• De zorgplicht bepaalt dat men wilde planten en dieren zo min mogelijk schade dient te berokkenen. 

Als bij de werkzaamheden diersoorten worden aangetroffen, is het van belang deze buiten het werk-

gebied uit te zetten. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de vegetatie kort af gemaaid waar-

door een groot deel van de dieren een ander heenkomen zal zoeken. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2015 |P15226| Ecologisch onderzoek aanleg P+R Driebondsweg 

 

 

17 

4 | Literatuur en bronnen 

• Buro Bakker (2009); Ecologisch onderzoek Driebondsweg Groningen, rapport P9001, Buro Bakker, 

Assen 

 

• Creemers, R.C.M. & J.J.C.W. van Delft (RAVON) (redactie) (2009); De amfibieën en reptielen van 

Nederland. Nederlandse fauna 9. Nationaal natuurhistorisch museum Naturalis, European Inverte-

brate Survey - Nederland, Leiden. 

 

• DR-loket (2009); Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten Flora- en faunawet. 

 

• Kapteyn, K. (1995); Vleermuizen in het landschap. Over hun ecologie, gedrag en verspreiding. 

Schuyt & Co Uitgevers, Haarlem. 

 

• Lange, R., P. Twisk, A. van Winden en A. van Diepenbeek (1994); Zoogdieren van West-Europa. 

KNNV Uitgeverij.  

• Ministerie van LNV (2009); Aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en 

faunawet. 

• Nederlandse vereniging voor Libellenstudie (2002); De Nederlandse libellen (Odonata). Nederlandse 

fauna 4. Nationaal Natuurhistorisch museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate 

Survey - Nederland, Leiden.  

Websites: www.waarneming.nl, www.telmee.nl , www.zoogdiervereniging.nl, www.ravon.nl, 

www.vogelbescherming.nl, www.sovon.nl.  

 

http://www.waarneming.nl/
http://www.telmee.nl/
http://www.zoogdiervereniging.nl/
http://www.ravon.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.sovon.nl/

