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Een inventarisatie van enkele kavels op Terschellin g naar het voorkomen van 
door de Flora- en faunawet beschermde soorten. 
 
P.J.Zumkehr. 
 

1. Inleiding. 
 

De Gemeente Terschelling heeft aan Zumkehr Ecologisch Onderzoek de opdracht gegeven een 
aantal kavels op Terschelling te inventariseren naar het mogelijke voorkomen van door de Flora- en 
faunawet beschermde soorten. Het betreft percelen die deel uitmaken van het Bestemmingsplan 
Buitengebied van Terschelling. De percelen betreffen enkele graslanden in de dorpen waarop een 
bestemmingsplanwijziging ten behoeve van woningbouw mogelijk is, een aantal invullocaties in de 
recreatiewoninggebieden West aan Zee en Midsland aan Zee en enkele graslanden die in beginsel 
kunnen worden gebruikt voor uitbreiding van kampeerterreinen. De inventarisatie ven de kavels heeft 
grotendeels plaatsgevonden in de periode tussen 15 maart en 31 mei 2011. Enkele kavels zijn echter 
al in 2009 en 2010 geïnventariseerd. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek 
gepresenteerd. 

 
2. Probleemstelling. 

 
De natuurgebieden van Terschelling maken deel uit van een drietal Natura2000-gebieden. De te 

inventariseren kavels liggen echter geen van allen binnen een van de Natura2000-gebieden, hoewel 
sommige er direct aan grenzen. In de terreinen op Terschelling die geen deel uitmaken van een 
Natura2000-gebied is echter wel de Flora- en faunawet van toepassing. De Flora- en faunawet 
beschermt een aantal soorten planten en dieren. Met betrekking tot het wijzigen van de bestemming 
van de percelen en de uitvoering van de plannen is het verplicht te inventariseren of er beschermde 
soorten voorkomen op de kavel of in de directe omgeving ervan. Indien dit het geval is kunnen 
mitigerende maatregelen of compensatie nodig zijn. Indien strikt beschermde soorten voorkomen is 
het gewenst een ontheffing aan te vragen van de Flora- en faunawet als verslechtering van de habitat 
als gevolg van de plannen niet kan worden voorkomen. 
 

3. De geïnventariseerde kavels. 
 
De geïnventariseerde kavels zijn in dit rapport gegroepeerd in drie categorieën. 
 
Categorie 1 betreft kavels tussen de bebouwing van enkele dorpen. Zie voor de beschrijving van 

de kavels hoofdstuk 7.1. Het gaat om de volgende kavels: 
Baaiduinen: een perceel aan de noordzijde van de Hoofdweg. 
Landerum: een perceel aan de noordzijde van de Hoofdweg. 
Landerum: twee aaneengesloten percelen langs de zuidzijde van de Hoofdweg 
Formerum: een klein perceel langs de zuidzijde van de Hoofdweg 
Lies: een kavel in de Noordhoek van Lies. 
 
      Categorie 2 heeft betrekking op invullocaties binnen de enclaves van recreatiewoningen Midsland 
aan Zee en West aan Zee in de duinen van Terschelling. Het betreft 2 kavels in Midsland aan Zee en 
7 kavels in West aan Zee. Zie verder hoofdstuk 7.2. 
 
      De kavels van categorie 3 zijn allen graslandpercelen in de directe omgeving van bestaande 
recreatieterreinen. Zie hoofdstuk 7.3. Het betreft de volgende kavels: 
Hee: drie kavels rondom Camping Eldorado (Schroo). 
Hee: twee kavels tussen camping De Riesen en de boerderij “De Pidde”. 
Midsland Noord: twee percelen ten zuiden van camping Duinland. 
Midsland Noord: 3 percelen tussen de Heereweg en camping Veldzicht. 
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Midsland Noord: een perceel ten noorden van het terrein Westerkeijn. 
Formerum: twee percelen ten oosten van “De Grientebos”. 
Formerum: de voormalige noodcamping van Staatsbosbeheer aan de Duinweg. 
Formerum: een perceel tussen camping Mast en camping Hekkeland aan de Molkenbosweg. 
Formerum: een perceel ten westen van camping Mast, nu in gebruik als parkeerplaats. 
Formerum: drie percelen tussen camping Mast en de Dirkmansweg. 
Formerum: een perceel ten oosten van de Dirkmansweg. 
Formerum: een kavel ten westen van Camping Appelhof 
Formerum: een kavel ten oosten van Camping Appelhof. 
Lies: drie kavels ten oosten en ten zuiden van camping Van Rees, Kathoek Lies. 
Oosterend: twee kavels ten westen van recreatieterrein Tjermelân. 
 
De locaties zijn weergegeven op de kaartjes in dit rapport. 
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4. Wettelijk kader. 
 
Flora- en faunawet 

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Hierin is de soortbescherming 
geregeld. Daarnaast geldt voor álle in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving 
de ‘zorgplicht’. 
 
Zorgplicht 

De zorgplicht houdt in dat iedereen dient te voorkomen dat zijn handelen nadelige gevolgen 
voor flora en fauna heeft. Als dat niet mogelijk is, dienen die gevolgen zoveel mogelijk beperkt of 
ongedaan gemaakt te worden (artikel 2 Flora- en faunawet). De zorgplicht geldt altijd, zowel voor 
beschermde als onbeschermde soorten. Op overtreding van artikel 2 staan overigens geen sancties. 
 
Beschermde soorten 

In de Flora- en faunawet heeft de overheid van nature in Nederland voorkomende planten- en 
diersoorten aangewezen die beschermd moeten worden. Ook de beschermde soorten onder de 
Europese richtlijnen (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn) zijn hierin opgenomen. De bescherming houdt in 
dat het verboden is om beschermde, inheemse planten te beschadigen (artikel 8). Het is ook verboden 
om beschermde, inheemse dieren te doden, verontrusten, dan wel hun nesten, holen of andere 
voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit te halen of te 
verstoren (artikelen 9 tot en met 12).  
 
Zorgvuldig handelen 

‘Zorgvuldig handelen’ (artikelen 2b, 2c, 2d en 16c AMvB) gaat verder dan het voldoen aan de 
zorgplicht. Dit begrip is gekoppeld aan de beschermde soorten waarvoor ontheffing kan worden 
aangevraagd. Niet-zorgvuldig handelen is strafbaar. Zorgvuldig handelen vereist altijd een inspanning 
om te overzien wat de beoogde ingreep teweeg zal brengen. Een initiatiefnemer moet bijvoorbeeld 
altijd vooraf inventariseren welke beschermde, niet-vrijgestelde soorten aanwezig zijn in een gebied 
waar een ingreep is gepland. Ook moet hij in redelijkheid alles doen of laten om te voorkomen, of 
zoveel mogelijk te beperken, dat de artikelen 8-12 van de Flora- en faunawet worden overtreden. De 
eerste stap daartoe is een goede planning om bijvoorbeeld verstoring van dieren in de 
voortplantingstijd te voorkomen.  
 
Drie beschermingsregimes 

Met ingang van 2005 zijn een aantal wijzigingen van Algemene Maatregelen van Bestuur 
(AMvB) bij de Flora- en faunawet in werking getreden. Hierdoor is het beschermingsregime van 
inheemse beschermde planten en dieren veranderd. Er zijn nu drie categorieën van soorten. De 
indeling is bepaald door de zeldzaamheid of de mate van bedreiging van de soorten in Nederland,  
waarbij ook de beschermde soorten onder de Habitatrichtlijn zijn ingepast. Het gaat om de volgende 
beschermingscategorieën: 
soorten waarvoor vrijstelling mogelijk is (licht beschermde soorten); 
soorten waarvoor vrijstelling mogelijk is, mits aantoonbaar wordt gewerkt conform een goedgekeurde 
gedragscode (middelzwaar beschermde soorten); 
soorten waarvoor ontheffing moet worden aangevraagd (zwaar beschermde soorten). 
 
Categorie 1. De eerste categorie geldt voor een aantal beschermde, maar algemeen voorkomende 
planten- en diersoorten (zoals Zwanenbloem, Bosmuis, Bunzing, Bruine kikker), volgens tabel 1 bij de 
AMvB. De wetgever gaat er vanuit dat verlening van vrijstelling voor deze soorten geen afbreuk doet 
aan hun huidige, gunstige staat van instandhouding. Voor deze soorten geldt wél de zorgplicht (zie 
hiervoor). 
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Categorie 2. De tweede categorie geldt de soorten die zijn vermeld in tabel 2 bij de AMvB. De 
gedragscode die voor vrijstelling is vereist moet ter goedkeuring worden ingediend bij de minister van 
LNV. De gedragscode moet vermelden hoe bij het uitvoeren van de werkzaamheden schade aan 
planten en dieren en hun verblijfplaatsen voorkomen - of zoveel mogelijk beperkt - wordt. Er moet 
aantoonbaar volgens de gedragscode worden gewerkt om te voldoen aan de bewijslast. Dit betekent 
dat de werkprocessen gedocumenteerd moeten worden. 
 
Als er nog geen gedragscode is, moet bij overtreding van de artikelen 8-12 een ontheffing worden 
aangevraagd. De toetsing die dan plaatsvindt, betreft een ‘lichte toets’. Hierbij wordt alleen getoetst of 
de activiteiten de gunstige staat van instandhouding van een soort in gevaar brengen. Deze toets 
vereist vrijwel altijd dat er inzicht moet zijn in de betekenis van het plangebied als leefgebied voor de 
soort in relatie tot de omliggende populaties. Als dat inzicht niet bestaat, dient daar onderzoek naar 
plaats te vinden. Dat kan betekenen dat ook onderzoek buiten het plangebied nodig is.  
 
Categorie 3. De soorten van de derde categorie zijn in tabel 3 van de AMvB genoemd. Deze tabel 
bevat de soorten die op bijlage IV van de Habitatrichtlijn staan en andere aangewezen soorten. 
Wanneer verbodsbepalingen worden overtreden is een ontheffingsaanvraag nodig, die wordt getoetst 
aan drie criteria (de zogenaamd ‘uitgebreide toets’):  
de ingreep doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort; 
er is geen alternatief voor de ingreep; 
er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang. 
Voor een ontheffing moet aan alle drie de criteria voldaan zijn.  
 
Vogels 
Voor vogels geldt een algemene bescherming, waarbij het verboden is vogels en hun nesten in het 
broedseizoen te verstoren. Dat betekent dat het in die periode niet is toegestaan om werkzaamheden 
in een gebied te starten die bedreigend zijn voor broedvogels. Voor de meeste soorten geldt een 
broedseizoen van 15 maart tot en met 15 juli. Wanneer vóór het broedseizoen wordt gestart met de 
schadelijke werkzaamheden, is de kans zeer gering dat daar broedvogels gaan nestelen. 
 
 

5. Op Terschelling voorkomende door de Flora- en fa unawet beschermde 
soorten. 

 
Op Terschelling komt een aanzienlijk aantal door de Flora- en faunawet beschermde soorten voor. 

Tabel 1 geeft aan welke soorten bekend zijn. In deze tabel zijn echter geen vogelsoorten opgenomen, 
omdat alle vogelsoorten door de Flora- en faunawet worden beschermd. De meeste in de tabel 
aangegeven soorten zijn op Terschelling beperkt tot het duingebied en zijn niet aangetroffen in het 
poldergebied of in de bebouwde kom. In de tabel zijn de soorten ingedeeld in overeenstemming met 
de indeling in drie categorieën volgens de Algemene Maatregel van Bestuur.  
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Tabel 1 
 
Op Terschelling voorkomende door de Flora- en faunawet beschermde 
soorten. 
    

    
Tabel 1: Algemene soorten waarvoor    
vrijstelling geldt   
    
    
Bosmuis Apodemus sylvaticus 
Dwergmuis Micromys minutus 
Dwergspitsmuis Sorex minutus 
Egel Erinaceus europaeus 
Gewone bosspitsmuis Sorex araneus 
Haas Lepus europaeus 
Konijn Oryctolagus curniculus 
Ree Capreolus capreolus 
Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus 
Bruine kikker Rana temporaria 
Kleine watersalamander Triturus vulgaris 
Behaarde rode bosmier Formica rufa 
Kale rode bosmier Formica polyctena 
Brede wespenorchis Epipactis helleborine 
Dotterbloem Caltha palustris 
Gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum 
Grote kaardenbol Dipsacus fullonum 
Koningsvaren Osmunda regalis 
Zwanenbloem Butomus umbellatus 
    
Tabel 2: Overige soorten   
    
Levendbarende hagedis Lacerta vivipara 
Blauwe zeedistel Eryngium maritimum 
Brede orchis Dactylorhiza majalis majalis 
Dennenorchis Goodyera repens 
Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata 
Grote keverorchis Listera ovata 
Grote muggenorchis Gymnadenia conopsea 
Harlekijn Orchis morio 
Jeneverbes Juniperus communis 
Kleine keverorchis Listera cordata 
Kleine zonnedauw Drosera intermedia 
Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe 
Moeraswespenorchis Epipactis palustris 
Parnassia Parnassia palustris 
Rietorchis Dactylorhiza majalis praetermissa 
Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia 
Spaanse ruiter Cirsium dissectum 
Steenbreekvaren Asplenium trichomanes 
Tongvaren Asplenium scolopendrium 
Vleeskleurige orchis Dactylorhiza incarnata 
Waterdrieblad Menyanthes trifoliata 
Welriekende nachtorchis Platanthera bifolia 
Wilde gagel Myrica gale 
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Tabel 1, vervolg. 
 
 
    
Tabel 3: Strikt beschermde soorten.   
    
Grote ijsvogelvlinder Limenitis populi 
Heideblauwtje Plebejus argus 
Rouwmantel Nymphalis antiopa 
Groot zeegras Zostera marina 
    
Habitatrichtlijnsoorten   
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 
Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus 
Laatvlieger Eptesicus serotinus 
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 
Rosse vleermuis Nyctalus noctula 
Tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus 
Rugstreeppad Bufo calamita 
Zandhagedis Lacerta agilis 
Drijvende waterweegbree Luronium natans 
Groenknolorchis Liparis loeselii 
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6. Het voorkomen van door de Flora- en faunawet bes chermde soorten in 

en rond de kavels in het algemeen. Waaraan is aanda cht besteed? 
 

6.1. Polder. 
 

Het grootste deel van de geïnventariseerde kavels ligt in het poldergebied van Terschelling, 
inclusief het elzensingellandschap langs de binnenduinrand. Hiervoor is al aangegeven dat een groot 
deel van de op Terschelling voorkomende beschermde soorten beperkt is tot het duingebied. In de 
polder komen van deze soorten geen populaties voor. Van een aantal soorten zijn echter wel 
populaties bekend. De inventarisatie van de kavels richt zich dan ook met nadruk op deze soorten. 
 

6.1.1. Strikt beschermde soorten. 
Rugstreeppad. 
      De rugstreeppad heeft in natte duinvalleien in de duinen van Terschelling uitgebreide populaties. 
De soort prefereert ondiep open water, met weinig vegetatieontwikkeling, en komt in grote aantallen 
voor in valleien die recent door plagactiviteiten zijn opgeschoond. In het poldergebied van Terschelling 
komen op kleine schaal populaties voor. Ondiepe poelen en sloten worden gebruikt voor het afzetten 
van eitjes. De meeste poldersloten zijn voor de rugstreeppad weinig geschikt, daar de oevervegetatie 
te sterk is ontwikkeld. Een ander probleem is dat de populatie in ondiepe sloten in droge jaren 
verdwijnt, daar de sloten dan drooggevallen zijn. De rugstreeppad is een pionier, die tijdelijk gunstige 
omstandigheden maximaal kan benutten. De populaties komen echter niet jaarlijks op dezelfde plaats 
voor. Omdat de aanwezigheid van open water voor de soort een vereiste is, wordt in de beschrijvingen 
van de inventarisatie van de kavels (hoofdstuk 7) hieraan speciaal aandacht besteed. 
 
Vleermuizen. 
      Van Terschelling zijn een aantal soorten vleermuizen bekend. Kleine populaties worden regelmatig 
aangetroffen van de laatvlieger, de gewone en de ruige dwergvleermuis. Daarnaast zijn er 
waarnemingen bekend van de rosse vleermuis, de tweekleurige vleermuis, de gewone 
grootoorvleermuis, en mogelijk van de watervleermuis en de meervleermuis. De status van deze 
laatste soorten op Terschelling is onduidelijk, mogelijk betreft het slechts trekkende dieren die op 
Terschelling geen vaste populaties hebben. Voor vleermuizen is het van belang of er kraamkolonies 
zijn en waar deze voorkomen. De beide soorten dwergvleermuizen benutten daarvoor deels holten in 
oude bomen. De beide soorten worden echter ook in gebouwen, schuren, bunkers e.d. aangetroffen. 
De laatvlieger is geheel van gebouwen afhankelijk. De drie genoemde soorten benutten gebouwen 
ook om te overwinteren. Op Terschelling worden vleermuizen voornamelijk gezien in en rond de 
dorpen. Met name in en rond West-Terschelling komen de grootste populaties voor. Recent worden 
ook vleermuizen gezien langs het Oud Wagenpad en langs de Westerdam te Midsland en in de 
omgeving van Hoorn. De geïnventariseerde kavels zijn onbebouwd, en derhalve veelal ongeschikt als 
locatie voor kraamkolonies. Desondanks kunnen de percelen wel dienen als foerageergebied. 
 
Overige strikt beschermde soorten. 

De overige in tabel 1 aangegeven soorten komen in het poldergebied niet voor en ontbreken dan 
ook op de geïnventariseerde kavels. 
 

6.1.2. Overige soorten. 
Gevlekte orchis, Rietorchis. 
      Beide soorten orchideeën hebben populaties in de duinen van Terschelling. De soorten kunnen 
echter ook worden aangetroffen in halfnatuurlijke graslanden en hooilanden langs de binnenduinrand. 
In en rondom de Kooibosjes bij Hee en in Midsland Noord is de gevlekte orchis niet zeldzaam. De 
rietorchis wordt incidenteel aangetroffen ten westen van Midsland. Op kavels met een botanisch rijke 
hooilandvegetatie is de aanwezigheid van deze soorten niet op voorhand uit te sluiten. Tijdens de 
inventarisatie is hier dan ook aandacht aan besteed. 
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Gewone dotterbloem, Waterdrieblad. 
      Het betreft twee door de Flora- en faunawet beschermde soorten, die gebonden zijn aan terreinen 
waar ijzerhoudende kwel uit de zoetwaterbel van het eiland aan het oppervlak komt. Waterdrieblad is 
uitsluitend bekend uit de Kooibosjes en van een groeiplaats ten oosten van Tjermelân (Oosterend). 
De gewone dotterbloem komt op uitgebreide schaal voor in het gebied tussen Hee en Midsland en op 
kleinere schaal in de omgeving van Tjermelân. 
 
Zwanenbloem. 
      In sloten en kanalen die niet te sterk zijn dichtgegroeid met oeverplanten komt de zwanenbloem 
veelvuldig voor. De populatie in de Terschellinger polder is zeer groot en vitaal. 
 
Gewone vogelmelk.  
      De populaties van deze soort zijn beperkt tot wegbermen op het eiland. Op enkele plaatsen zijn 
zeer uitgebreide groeiplaatsen aanwezig (Formerum, Tijs Smitweg – Midsland, Midsland Noord). In de 
geïnventariseerde percelen komen geen populaties voor. Desondanks moet in enkele gevallen 
rekening worden gehouden met groeiplaatsen in de directe omgeving. 
 
Bruine kikker, Kleine watersalamander. 
      De bruine kikker komt op uitgebreide schaal voor in de Terschellinger polder, en heeft populaties 
in nagenoeg alle terreinen waar open water voorkomt (poelen, sloten, kanalen). Lokaal kunnen ook 
populaties van de kleine watersalamander worden aangetroffen. 
 
Zoogdieren. 
      Het voorkomen van populaties van kleine zoogdieren in de geïnventariseerde percelen is 
waarschijnlijk. Verwacht mag worden dat bosmuis, rosse woelmuis, gewone bosspitsmuis, 
dwergspitsmuis, egel en haas voorkomen. Op een enkele kavel zijn holen van konijnen aangetroffen. 
Incidenteel bezoek van het ree aan de percelen is een enkele maal vastgesteld. De populaties van 
kleine zoogdieren op de kavels zijn niet geïnventariseerd. Een inventarisatie van deze dieren is 
tijdrovend. Daar voor alle soorten geldt dat ze weliswaar beschermd zijn, maar gemeld zijn op de lijst 
met soorten waarvoor op voorhand vrijstelling van de wet geldt, levert een inventarisatie van deze 
soorten geen relevante informatie op. 
 
Vogels.  
      Op een aantal percelen zijn broedende vogels vastgesteld. Deels betreft het weidevogels en 
watervogels (scholekster, kievit, tureluur, wilde eend). Op kavels die worden omringd door 
boomsingels of waarbinnen singels of restanten ervan voorkomen zijn ook diverse soorten zangvogels 
aangetroffen. De vogelbevolking van de kavels en de nabije omgeving ervan is in kaart gebracht. 
 

6.1.3. Niet door de Flora- en faunawet beschermde zeldzame soorten. 
Tijdens het inventariseren van de kavels heeft de nadruk gelegen op de soorten van tabel 1, de 

door de Flora- en faunawet beschermde soorten. Op een aantal kavels zijn echter ook andere 
bijzondere soorten vastgesteld, die weliswaar niet door de Flora- en faunawet beschermd zijn, maar 
die desondanks een zekere natuurwaarde vertegenwoordigen. Deels betreft het soorten van de 
verschillende “rode lijsten van bedreigde en kwetsbare soorten”. Hoewel de Flora- en faunawet de 
bescherming van deze soorten niet eist, is het voorkomen van deze soorten in Hoofdstuk 7 van dit 
rapport wel genoemd. Sommige kavels hebben een bloemrijke hooilandvegetatie, die een zekere 
waarde vertegenwoordigt, ondanks het feit dat er geen door de Flora- en faunawet beschermde 
soorten voorkomen. 

Enkele kavels worden omringd door elzenhagen, of er komen elzenhagen binnen het perceel 
voor. Deze hagen zijn een overblijfsel van het oude Terschellinger elzensingellandschap, dat zich 
uitstrekt langs de binnenduinrand van West-Terschelling oostwaarts tot voorbij Oosterend. Deze 
elzenhagen vertegenwoordigen een zekere natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarde. De 
Flora- en faunawet beschermt echter geen landschappelijke waarden. In dit rapport wordt de  
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aanwezigheid van dergelijke singels hooguit genoemd; de Flora- en faunawet vereist de bescherming 
ervan echter niet. Wel zijn de in de hagen broedende vogels door de Flora- en faunawet beschermd. 
 

6.2. De kavels in Midsland aan Zee en West aan Zee. 
 

De kavels in Midsland aan Zee en West aan Zee liggen in het duingebied van Terschelling. In 
theorie is het voorkomen van tal van in tabel 1 weergegeven soorten op en rond de kavels mogelijk. In 
de praktijk blijkt het voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten hier echter tegen 
te vallen.  

De kavels liggen allen in droog duin. De vegetatie bestaat er voornamelijk uit open 
kruidenvegetaties die worden gerekend tot de zogenaamde “grijze duinen”. Het betreft dan veelal 
zogenaamde “buntgrasvegetaties” (Violo-Corynephoretum), duin-schapengrasvegetaties (Festuco-
Galietum) op in een enkel geval pioniervegetaties van de associatie van groot duinsterretje en 
zanddoddegras (Tortulo-Phleetum). Naast open kruidenvegetaties komen ook op tamelijk grote schaal 
soortenarme vegetaties voor van kraaiheide. Soms zijn niet vitale lage struwelen aanwezig van 
duindoorn, kruipwilg en rimpelroos. 

Vochtindicatieve vegetaties komen alleen voor binnen de kavel in het zuidoosten van Midsland 
aan Zee. 

Door het ontbreken van open water, en het feit dat vochtindicatieve vegetaties vrijwel afwezig zijn, 
komen door de Flora- en faunawet beschermde soorten die gebonden zijn aan dergelijke milieus 
binnen en in de omgeving van de kavels niet voor. Een aanzienlijk deel van de in tabel 1 aangegeven 
soorten ontbreekt om deze reden op de kavels. Dit geldt met nadruk ook voor de rugstreeppad. 

Een enkele kavel in West aan Zee is beplant met Oostenrijkse den. 
 

6.2.1. Het voorkomen van strikt beschermde soorten. 
Zandhagedis. 
      De zandhagedis is in de Terschellinger duinen een zeldzame soort. De populatie beperkt zich 
vrijwel tot de zone met stuivend duin en duindoornstruweel aan de binnenzijde van de zeereep. Daar 
de zomerhuisenclaves Midsland aan Zee en West aan Zee in de nabijheid van deze populatie liggen 
en deels erbinnen, is het voorkomen van de zandhagedis op de kavels een mogelijkheid. In de praktijk 
blijkt de populatie bij West aan Zee geheel ten noorden van het zomerhuizengebied te liggen. Het 
noordelijke deel van Midsland aan Zee ligt wel binnen de grenzen van het populatiegebied, echter hier 
liggen geen geïnventariseerde kavels. 
 
Rugstreeppad. 
      Door het ontbreken van open water komt op geen van de kavels een populatie van de soort voor. 
In de omgeving van de kavels zijn echter uitgebreide populaties aanwezig, o.a. in de vallei in Midsland 
aan Zee ten oosten van de Heereweg, en in de Peerkuil bij West aan Zee. 
 
Overige strikt beschermde soorten. 
      Van geen van de soorten komen populaties voor in Midsland aan Zee en West aan Zee. 
 

6.2.2. Overige door de Flora- en faunawet beschermde soorten. 
Plantensoorten. 
      De vegetatie op de kavels is voor nagenoeg alle soorten van Tabel 1 ongeschikt. De meeste 
soorten komen niet voor. Rekening moet wel gehouden worden met het mogelijke voorkomen van 
brede wespenorchis, en op de kavel met naaldbos met kleine keverorchis en dennenorchis. Het 
voorkomen van deze soorten is in kaart gebracht. 
 
Zoogdieren. 
      Een aantal kleine zoogdieren komt naar alle waarschijnlijkheid op enkele kavels voor. Het gaat 
dan om bosmuis, gewone bosspitsmuis, dwergspitsmuis, dwergmuis en rosse woelmuis. De soorten 
maken deel uit van de lijst met door de Flora- en faunawet beschermde soorten waarvoor op voorhand  
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vrijstelling van de wet geldt. De populaties van de soorten op de kavels is niet nader in kaart gebracht, 
daar een inventarisatie van deze soorten tijdrovend is en er geen relevante gegevens worden 
verzameld. Op alle kavels komt het konijn in zeer groot aantal voor! 
 
Vogels. 
      Op enkele kavels zijn broedvogels vastgesteld. Het betreft soorten zangvogels die veelal in de 
lage struwelen broeden, of soms in open duin (graspieper). De soorten zijn gewend aan menselijke 
aanwezigheid en zijn niet kwetsbaar. 
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7.   De inventarisatie van de kavels. 
 

De kavels zijn geïnventariseerd op het voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde 
soorten. Omdat een bestemmingsplanwijziging en de uitvoering van de daaruit voortvloeiende 
plannen ook effect kunnen hebben op de soorten in de nabije omgeving van de percelen is ook de 
omgeving ervan tot op maximaal 200 meter van de kavels onderzocht. 

De resultaten zijn weergegeven in een beschrijving per kavel. Daaraan is een kaart van de ligging 
toegevoegd evenals een tabel waarop het voorkomen van de soorten is aangegeven. Indien een soort 
voorkomt is dit aangegeven met “Ja”. Komt een soort niet voor, dan is dit aangegeven met “Nee”. In 
een aantal gevallen zijn de gegevens van verschillende kavels in één tabel bijeengevoegd.  

De aanwezigheid van broedvogels is in de tabellen niet weergegeven, maar is beschreven in de 
tekst. 

Een “?” geeft aan dat de soort mogelijk voorkomt, maar niet is vastgesteld. Het betreft hier een 
aantal veel voorkomende kleine zoogdieren die weliswaar door de Flora- en faunawet beschermd zijn, 
maar die deel uitmaken van de categorie waarvoor op voorhand vrijstelling van de wet geldt. Daar het 
vaststellen van deze soorten tijdrovend is en de aanwezigheid ervan als gevolg van de vrijstelling 
geen verdere consequenties heeft, is tijdens de inventarisaties aan deze soorten geen aandacht 
besteed. 
 

In de beschrijvingen worden steeds een aantal vaste categorieën behandeld. Eén daarvan - de 
aanwezigheid op of rondom de kavel van open water – is met name van belang in verband met het 
mogelijke voorkomen van locaties voor eiafzetting voor de strikt beschermde rugstreeppad. 
 

In de beschrijvingen worden ook andere aangetroffen bijzondere natuurwaarden vermeld,die niet 
betrekking hebben op door de Flora- en faunawet beschermde soorten. Het gaat dan onder meer om 
soorten van de verschillende rode-lijsten van kwetsbare en bedreigde dier- of plantensoorten. Hoewel 
de aanwezigheid van deze natuurwaarden een indicatie is voor de betekenis van de kavels voor de 
natuur is er geen wettelijke verplichting vanuit de Flora- en faunawet deze natuurwaarden te 
beschermen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flora- en faunawetinventarisatie kavels Terschelling  14 

 
 
 
 
 

7.1. Kavels binnen de bebouwde kom van de dorpen. 
 

7.1.1. Baaiduinen. 
 
Ligging:  
De kavel ligt aan de noordzijde van de Hoofdweg, in het westelijk deel van Baaiduinen.  
 
Omgeving: 
De kavel ligt binnen de bebouwde kom van Baaiduinen. Aan de west- en oostzijde grenst het aan 
bestaande bebouwing; aan de zuidzijde aan de Terschellinger Hoofdweg. Aan de noordzijde grenst de 
kavel aan poldergraslanden, die echter ter plaatse zijn omringd door houtwallen.. 
 
Huidig gebruik. 
De kavel is in gebruik als paardenweide en wordt als zodanig betrekkelijk intensief beweid. De kavel is 
met hekwerk in delen verdeeld. 
 
Begroeiing. 
De vegetatie behoort tot een soortenarme raaigras-weide (Lolio-Potentillion) waarin als gevolg van de 
intensieve beweiding met paarden onbegroeide plekken, ruderale vegetaties en pioniersoorten van 
vochtige, iets dichtgeslagen bodem voorkomen (greppelrus, geknikte vossenstaart, etc.). 
Er zijn geen struwelen aanwezig. De percelen ten noorden van het grasland zijn door houtwallen 
omringd. 
 
Open water. 
De kavel wordt niet omringd door waterhoudende sloten. Er is geen open water aanwezig. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: er komen op de kavel geen strikt beschermde soorten voor. 
- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: er komen op de kavel geen soorten uit deze categorie 

voor. 
- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 

kan worden voorondersteld. Zie echter de opmerking hierboven. 
- Broedvogels:  op de kavel komen geen broedvogels voor. 
- Conclusie: op de kavel ontbreken soorten die beschermd zijn door de Flora- en faunawet. 

 
Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 

- Strikt beschermde soorten:  
Rugstreeppad: het slotenstelsel in de directe omgeving van Baaiduinen wordt incidenteel 
gebruikt als habitat door de rugstreeppad. De soort is echter binnen afstand van honderd 
meter van de kavel niet aangetroffen. 
Laatvlieger: Sinds enkele jaren worden met regelmaat laatvliegers waargenomen in het 
oostelijke deel van Baaiduinen, evenals in delen van Midsland (Westerdam, Oud Wagenpad). 
Het is waarschijnlijk dat zich hier ergens een kraamkolonie bevindt. De kavel ligt ten westen 
van het gebied dat door de vleermuizen als foerageergebied wordt gebruikt. De kavel noch de 
directe omgeving hebben een speciale betekenis voor de vleermuizen. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de omgeving van de kavel komen geen soorten voor 
uit deze categorie. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
het slotenstelsel in de omgeving ook voor bruine kikker, kleine watersalamander en 
zwanenbloem.  
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- Broedvogels: De broedvogels in de directe omgeving van de kavel betreffen soorten die 

voorkomen op de erven van de omringende bebouwing en soorten die broeden in de 
houtwallen ten noorden van de kavel. Het betreft zonder uitzondering soorten die aangepast 
zijn aan menselijke aanwezigheid (merel, winterkoning, heggenmus, roodborst, huismus, vink, 
kneu, groenling, spreeuw, boerenzwaluw, ekster, witte kwikstaart, putter, houtduif, Turkse 
tortel, pimpelmees, koolmees, fitis, spotvogel: Bron SBB Terschelling). In de poldergraslanden 
ten noorden van de kavel broeden in klein aantal kievit, grutto, tureluur en scholekster. De 
soorten broeden echter niet binnen een afstand van 200 meter van de kavel. Het 
graslandperceel ten noorden van de kavel is als broedgebied voor weidevogels ongeschikt als 
gevolg van de aanwezige houtwallen (zie kaart 1). 

- Conclusie: In de directe omgeving van de kavel komen geen strikt beschermde soorten voor. 
Alleen broedvogels die aangepast zijn aan menselijke omgeving en soorten waarvoor 
vrijstelling geldt komen voor.  

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging en de daaruit voortvloeiende plannen zijn mogelijk zonder 
strijdigheid met de Flora- en faunawet. Er zijn geen effecten op de populaties van beschermde 
soorten. De aanvraag van een ontheffing is niet nodig. Het is niet nodig extra mitigerende maatregelen 
te nemen. 
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Kaart 1: Ligging van de kavel in Baaiduinen. 
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Tabel 2:  
 
Voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten in en  
in de omgeving van het onderzochte perceel in Baaiduinen   
Ja = soort komt voor    
Nee = soort komt niet voor    
? = soort komt mogelijk voor.    
      

  Voorkomen   

Tabel 1: Algemene soorten  in de kavel omgeving 
      
Bosmuis ? Ja 
Dwergmuis Nee Nee 
Dwergspitsmuis Nee Nee 
Egel ? Ja 
Gewone bosspitsmuis ? Ja 
Haas Ja Ja 
Konijn Nee Nee 
Ree Nee Nee 
Rosse woelmuis ? Ja 
Bruine kikker Nee Ja 
Kleine watersalamander Nee Ja 
Behaarde rode bosmier Nee Nee 
Kale rode bosmier Nee Nee 
Brede wespenorchis Nee Nee 
Dotterbloem Nee Nee 
Gewone vogelmelk Nee Nee 
Grote kaardenbol Nee Nee 
Koningsvaren Nee Nee 
Zwanenbloem Nee Ja 
      
Tabel 2: Overige soorten     
      
Levendbarende hagedis Nee Nee 
Blauwe zeedistel Nee Nee 
Brede orchis Nee Nee 
Dennenorchis Nee Nee 
Gevlekte orchis Nee Nee 
Grote keverorchis Nee Nee 
Grote muggenorchis Nee Nee 
Harlekijn Nee Nee 
Jeneverbes Nee Nee 
Kleine keverorchis Nee Nee 
Kleine zonnedauw Nee Nee 
Klokjesgentiaan Nee Nee 
Moeraswespenorchis Nee Nee 
Parnassia Nee Nee 
Rietorchis Nee Nee 
Ronde zonnedauw Nee Nee 
Spaanse ruiter Nee Nee 
Steenbreekvaren Nee Nee 
Tongvaren Nee Nee 
Vleeskleurige orchis Nee Nee 
Waterdrieblad Nee Nee 
Welriekende nachtorchis Nee Nee 
Wilde gagel Nee Nee 
      
 



Flora- en faunawetinventarisatie kavels Terschelling  18 

 
 
 
 
 
Tabel 2: vervolg. 
 
Tabel 3: Strikt beschermde soorten. perceel  omgeving  
      
Grote ijsvogelvlinder Nee Nee 
Heideblauwtje Nee Nee 
Rouwmantel Nee Nee 
Groot zeegras Nee Nee 
      
Habitatrichtlijnsoorten     
Gewone dwergvleermuis Nee Nee 
Gewone grootoorvleermuis Nee Nee 
Laatvlieger Nee Ja 
Ruige dwergvleermuis Nee Nee 
Rosse vleermuis Nee Nee 
Tweekleurige vleermuis Nee Nee 
Rugstreeppad Nee Ja 
Zandhagedis Nee Nee 
Drijvende waterweegbree Nee Nee 

Groenknolorchis Nee Nee 

 
7.1.2. Landerum 1. 

 
Ligging:  
De kavel ligt aan de noordzijde van de Hoofdweg, in het oostelijk deel van Landerum.  
 
Omgeving: 
De kavel ligt binnen de bebouwde kom van Landerum. Aan de west- en oostzijde grenst het aan 
bestaande bebouwing. Aan de zuidzijde ligt de Terschellinger Hoofdweg. Aan de noordzijde grenst de 
kavel aan open poldergraslanden. 
 
Huidig gebruik. 
De kavel is in gebruik als schapenweide.  
 
Begroeiing. 
De vegetatie behoort tot een soortenarme raaigras-weide (Lolio-Potentillion).  Er zijn geen struwelen 
aanwezig.  
 
Open water. 
De kavel wordt niet omringd door waterhoudende sloten. Er is geen open water aanwezig. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: er komen op de kavel geen strikt beschermde soorten voor. 
- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: er komen op de kavel geen soorten uit deze categorie 

voor. 
- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 

kan worden voorondersteld. Zie echter de opmerking hierboven. 
- Broedvogelst:  op de kavel komen geen broedvogels voor. 
- Conclusie: op de kavel ontbreken soorten die beschermd zijn door de Flora- en faunawet. 

 
Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 

- Strikt beschermde soorten:  
Rugstreeppad: het slotenstelsel in de ruime omgeving van Landerum wordt incidenteel 
gebruikt als habitat door de rugstreeppad. De soort is echter binnen afstand van honderd 
meter van de kavel niet aangetroffen.  
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- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de omgeving van de kavel komen geen soorten voor 
uit deze categorie. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
het slotenstelsel in de omgeving ook voor bruine kikker, kleine watersalamander en 
zwanenbloem.  

- Broedvogels: De broedvogels in de directe omgeving van de kavel betreffen soorten die 
voorkomen op de erven van de omringende bebouwing Het betreft zonder uitzondering 
soorten die aangepast zijn aan menselijke aanwezigheid (merel, zanglijster, koolmees, 
pimpelmees, winterkoning, heggenmus, roodborst, huismus, kneu, spreeuw, boerenzwaluw, 
ekster, witte kwikstaart, houtduif, Turkse tortel: Bron SBB Terschelling). In de 
poldergraslanden ten noorden van de kavel broeden in klein aantal kievit, grutto, tureluur en 
scholekster. De soorten broeden echter niet binnen een afstand van 200 meter van de kavel. 
Het graslandperceel ten noorden van de kavel is als broedgebied voor weidevogels 
ongeschikt als gevolg van de ligging nabij de bebouwde kom. 

- Conclusie: In de directe omgeving van de kavel komen geen strikt beschermde soorten voor. 
Alleen broedvogels die aangepast zijn aan menselijke omgeving en soorten waarvoor 
vrijstelling geldt komen voor.  

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging en de daaruit voortvloeiende plannen zijn mogelijk zonder 
strijdigheid met de Flora- en faunawet. Er zijn geen effecten op de populaties van beschermde 
soorten. De aanvraag van een ontheffing is niet nodig. Het is niet nodig extra mitigerende maatregelen 
te nemen. 
 
 

7.1.3. Landerum 2. 
 
Ligging:  
De kavel ligt aan de zuidzijde van de Hoofdweg, in het oostelijk deel van Landerum (zie kaart 2).  
 
Omgeving: 
De kavel ligt binnen de bebouwde kom van Landerum. Aan de west- en oostzijde grenst het aan 
bestaande bebouwing. Aan de noordzijde ligt de Terschellinger Hoofdweg. Aan de zuidzijde grenst de 
kavel aan open poldergraslanden. 
 
Huidig gebruik. 
De kavel is in gebruik als tuin of speelweide.  
 
Begroeiing. 
De vegetatie behoort tot een soortenarme raaigras-weide en ten dele tot een soortenarme witbol-
vegetatie.  De grasmat wordt intensief gemaaid en beheerd als gazon. De kavel bestaat uit twee delen 
die van elkaar worden gescheiden door een weinig vitale haag van plm. 1 meter hoog. Rondom delen 
van de kavel is eveneens een haag aanwezig, bestaande uit haagliguster, rimpelroos, Spaanse aak 
en andere soorten.  
 
Open water. 
De kavel wordt niet omringd door waterhoudende sloten. Er is geen open water aanwezig. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: er komen op de kavel geen strikt beschermde soorten voor. 
- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: er komen op de kavel geen soorten uit deze categorie 

voor. 
- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 

kan worden voorondersteld. Zie echter de opmerking hierboven. 
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- Broedvogels:  op de kavel wordt gebroed door enkele algemene vogelsoorten (merel, 

winterkoning). 
- Conclusie: op de kavel komen uitsluitend algemene broedvogelsoorten voor welke aangepast 

zijn aan menselijke omgeving. De populatie van deze soorten kan zich bij een wijziging van de 
bestemming en de daaruit voortvloeiende plannen gemakkelijk handhaven. Speciale 
mitigerende maatregelen voor het behoud van deze soorten zijn niet nodig. 

 
Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 

- Strikt beschermde soorten:  
Rugstreeppad: het slotenstelsel in de ruime omgeving van Landerum wordt incidenteel 
gebruikt als habitat door de rugstreeppad. De soort is echter binnen afstand van honderd 
meter van de kavel niet aangetroffen. In de direct aangrenzende graslandpercelen ten zuiden 
van de kavel ontbreekt open water en derhalve ook het habitat van de rugstreeppad. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de omgeving van de kavel komen geen soorten voor 
uit deze categorie. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
het slotenstelsel in de omgeving ook voor bruine kikker, kleine watersalamander en 
zwanenbloem.  

- Broedvogels: De broedvogels in de directe omgeving van de kavel betreffen soorten die 
voorkomen op de erven van de omringende bebouwing Het betreft zonder uitzondering 
soorten die aangepast zijn aan menselijke aanwezigheid (merel, zanglijster, koolmees, 
pimpelmees, winterkoning, heggenmus, roodborst, huismus, kneu, spreeuw, boerenzwaluw, 
ekster, witte kwikstaart, houtduif, Turkse tortel: Bron SBB Terschelling). In de 
poldergraslanden ten zuiden van de kavel komen binnen een afstand van 200 meter geen 
broedende weidevogels voor. De graslandpercelen ten zuiden van de kavel zijn als 
broedgebied voor weidevogels ongeschikt als gevolg van de ligging nabij de bebouwde kom. 

- Conclusie: In de directe omgeving van de kavel komen geen strikt beschermde soorten voor. 
Alleen broedvogels die aangepast zijn aan menselijke omgeving en soorten waarvoor 
vrijstelling geldt komen voor.  

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging en de daaruit voortvloeiende plannen zijn mogelijk zonder 
strijdigheid met de Flora- en faunawet. Er zijn geen effecten op de populaties van beschermde 
soorten. De aanvraag van een ontheffing is niet nodig. Het is niet nodig extra mitigerende maatregelen 
te nemen. 
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Kaart 2: De ligging van de beide percelen in Landerum. 
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Tabel 3: 
 
Voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten in en    
in de omgeving van de onderzochte percelen in Landerum     
Ja = soort komt voor     
Nee = soort komt niet voor     
? = soort komt mogelijk voor.     

  Voorkomen     

  in de kavel in de kavel   
  1: noord 2: zuid rondom de percelen 

Tabel 1: Algemene soorten        
        
Bosmuis ? ? Ja 
Dwergmuis Nee Nee Nee 
Dwergspitsmuis Nee Nee ? 
Egel ? ? Ja 
Gewone bosspitsmuis ? ? Ja 
Haas Ja Ja Ja 
Konijn Nee Nee Nee 
Ree Nee Nee Nee 
Rosse woelmuis ? ? Ja 
Bruine kikker Nee Nee Ja 
Kleine watersalamander Nee Nee Ja 
Behaarde rode bosmier Nee Nee Nee 
Kale rode bosmier Nee Nee Nee 
Brede wespenorchis Nee Nee Nee 
Dotterbloem Nee Nee Nee 
Gewone vogelmelk Nee Nee Ja 
Grote kaardenbol Nee Nee Nee 
Koningsvaren Nee Nee Nee 
Zwanebloem Nee Nee Ja 
        
Tabel 2: Overige soorten       
        
Levendbarende hagedis Nee Nee Nee 
Blauwe zeedistel Nee Nee Nee 
Brede orchis Nee Nee Nee 
Dennenorchis Nee Nee Nee 
Gevlekte orchis Nee Nee Nee 
Grote keverorchis Nee Nee Nee 
Grote muggenorchis Nee Nee Nee 
Harlekijn Nee Nee Nee 
Jeneverbes Nee Nee Nee 
Kleine keverorchis Nee Nee Nee 
Kleine zonnedauw Nee Nee Nee 
Klokjesgentiaan Nee Nee Nee 
Moeraswespenorchis Nee Nee Nee 
Parnassia Nee Nee Nee 
Rietorchis Nee Nee Nee 
Ronde zonnedauw Nee Nee Nee 
Spaanse ruiter Nee Nee Nee 
Steenbreekvaren Nee Nee Nee 
Tongvaren Nee Nee Nee 
Vleeskleurige orchis Nee Nee Nee 
Waterdrieblad Nee Nee Nee 
Welriekende nachtorchis Nee Nee Nee 
Wilde gagel Nee Nee Nee 
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Tabel 3: vervolg. 
 
  1: noord  2: zuid  omgeving  
Tabel 3: Strikt beschermde soorten.       
        
Grote ijsvogelvlinder Nee Nee Nee 
Heideblauwtje Nee Nee Nee 
Rouwmantel Nee Nee Nee 
Groot zeegras Nee Nee Nee 
        
Habitatrichtlijnsoorten       
Gewone dwergvleermuis Nee Nee Nee 
Gewone grootoorvleermuis Nee Nee Nee 
Laatvlieger Nee Nee Nee 
Ruige dwergvleermuis Nee Nee Nee 
Rosse vleermuis Nee Nee Nee 
Tweekleurige vleermuis Nee Nee Nee 
Rugstreeppad Nee Nee Ja 
Zandhagedis Nee Nee Nee 
Drijvende waterweegbree Nee Nee Nee 
Groenknolorchis Nee Nee Nee 
        

 
7.1.4. Formerum 1. 

 
Ligging:  
De kavel ligt aan de zuidzijde van de Hoofdweg, in het oostelijk deel van Formerum (zie kaart 3).  
 
Omgeving: 
De kavel ligt binnen de bebouwde kom van Formerum. Het grenst aan de zuid-, west- en oostzijde 
aan bestaande bebouwing.  Aan de noordzijde ligt de Terschellinger Hoofdweg. De kavel grenst 
nergens aan open poldergraslanden. 
 
Huidig gebruik. 
De kavel is in gebruik als schapenweide.  
 
Begroeiing. 
De vegetatie behoort tot een soortenarme raaigras-weide.  De grasmat wordt intensief beweid door 
schapen. Er zijn geen struwelen aanwezig. 
 
Open water. 
De kavel wordt niet omringd door waterhoudende sloten. Er is geen open water aanwezig. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: er komen op de kavel geen strikt beschermde soorten voor. 
- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: er komen op de kavel geen soorten uit deze categorie 

voor. 
- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 

kan worden voorondersteld. Zie echter de opmerking hierboven. 
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- Broedvogels:  op de kavel komen geen broedvogels voor. 
- Conclusie: op de kavel ontbreken soorten die beschermd zijn door de Flora- en faunawet. 
 

Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 
- Strikt beschermde soorten:  

Rugstreeppad: het slotenstelsel in de ruime omgeving van Formerum wordt incidenteel 
gebruikt als habitat door de rugstreeppad. De soort is echter binnen afstand van honderd 
meter van de kavel niet aangetroffen. In de direct aangrenzende percelen ontbreekt open 
water en derhalve ook het habitat van de rugstreeppad. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de omgeving van de kavel komen geen soorten voor 
uit deze categorie. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
het slotenstelsel in de ruime omgeving ook voor bruine kikker, kleine watersalamander en 
zwanenbloem. In de berm aan de noordzijde van de Hoofdweg door Formerum komt een 
uitgebreide groeiplaats voor van gewone vogelmelk. 

- Broedvogels: De broedvogels in de directe omgeving van de kavel betreffen soorten die 
voorkomen op de erven van de omringende bebouwing Het betreft zonder uitzondering 
soorten die aangepast zijn aan menselijke aanwezigheid (merel, zanglijster, pimpelmees, 
koolmees, winterkoning, heggenmus, roodborst, huismus, kneu, vink, groenling, spreeuw, 
boerenzwaluw, ekster, kauw, witte kwikstaart, houtduif, Turkse tortel, fitis, braamsluiper, 
spotvogel: Bron SBB Terschelling). In de nabije omgeving van de kavel komen geen 
broedlocaties van weidevogels voor. 

- Conclusie: In de directe omgeving van de kavel komen geen strikt beschermde soorten voor. 
Alleen broedvogels die aangepast zijn aan menselijke omgeving en soorten waarvoor 
vrijstelling geldt komen voor.  

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging en de daaruit voortvloeiende plannen zijn mogelijk zonder 
strijdigheid met de Flora- en faunawet. Er zijn geen effecten op de populaties van beschermde 
soorten. De aanvraag van een ontheffing is niet nodig. Het is niet nodig extra mitigerende maatregelen 
te nemen. Geadviseerd wordt wel bij de uitvoering van plannen in de toekomst schade aan de 
groeiplaats van gewone vogelmelk in de berm aan de noordzijde van de Hoofdweg te voorkomen. 
 
Zie voor de beschrijving van Formerum 2 en Formerum 3 hoofdstuk 7.3. 
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Kaart 3: De ligging van de percelen in Formerum. 
Formerum 2 en Formerum 3: zie hoofdstuk 7.3.  
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Tabel 4. 
 
Voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten in en      
in de omgeving van de onderzochte perceel in Formerum       
Ja = soort komt voor      
Nee = soort komt niet voor      
? = soort komt mogelijk voor.         

  Voorkomen       

  in de kavel in de kavel in de kavel omgeving 
  1 2 3 percelen 

Tabel 1: Algemene soorten          
          
Bosmuis ? ? ? Ja 
Dwergmuis Nee Nee Nee Nee 
Dwergspitsmuis Nee Nee Nee Nee 
Egel ? ? ? Ja 
Gewone bosspitsmuis ? Ja Ja Ja 
Haas Ja Ja Ja Ja 
Konijn Nee Nee Nee Nee 
Ree Nee Nee Nee Nee 
Rosse woelmuis ? ? ? Ja 
Bruine kikker Nee Nee Ja Ja 
Kleine watersalamander Nee Nee ? Ja 
Behaarde rode bosmier Nee Nee Nee Nee 
Kale rode bosmier Nee Nee Nee Nee 
Brede wespenorchis Nee Nee Nee Nee 
Dotterbloem Nee Nee Nee Nee 
Gewone vogelmelk Nee Nee Nee Ja 
Grote kaardenbol Nee Nee Nee Nee 
Koningsvaren Nee Nee Nee Nee 
Zwanebloem Nee Nee Nee Ja 
          
Tabel 2: Overige soorten         
          
Levendbarende hagedis Nee Nee Nee Nee 
Blauwe zeedistel Nee Nee Nee Nee 
Brede orchis Nee Nee Nee Nee 
Dennenorchis Nee Nee Nee Nee 
Gevlekte orchis Nee Nee Nee Nee 
Grote keverorchis Nee Nee Nee Nee 
Grote muggenorchis Nee Nee Nee Nee 
Harlekijn Nee Nee Nee Nee 
Jeneverbes Nee Nee Nee Nee 
Kleine keverorchis Nee Nee Nee Nee 
Kleine zonnedauw Nee Nee Nee Nee 
Klokjesgentiaan Nee Nee Nee Nee 
Moeraswespenorchis Nee Nee Nee Nee 
Parnassia Nee Nee Nee Nee 
Rietorchis Nee Nee Nee Nee 
Ronde zonnedauw Nee Nee Nee Nee 
Spaanse ruiter Nee Nee Nee Nee 
Steenbreekvaren Nee Nee Nee Nee 
Tongvaren Nee Nee Nee Nee 
Vleeskleurige orchis Nee Nee Nee Nee 
Waterdrieblad Nee Nee Nee Nee 
Welriekende nachtorchis Nee Nee Nee Nee 
Wilde gagel Nee Nee Nee Nee 
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Tabel 4: Vervolg. 
 
  1   2 3  omgeving  
Tabel 3: Strikt beschermde soorten.         
          
Grote ijsvogelvlinder Nee Nee Nee Nee 
Heideblauwtje Nee Nee Nee Nee 
Rouwmantel Nee Nee Nee Nee 
Groot zeegras Nee Nee Nee Nee 
          
Habitatrichtlijnsoorten         
Gewone dwergvleermuis Nee Nee Nee ? 
Gewone grootoorvleermuis Nee Nee Nee Nee 
Laatvlieger Nee Nee Nee ? 
Ruige dwergvleermuis Nee Nee Nee Ja 
Rosse vleermuis Nee Nee Nee Nee 
Tweekleurige vleermuis Nee Nee Nee Nee 
Rugstreeppad Nee Nee Nee Ja 
Zandhagedis Nee Nee Nee Nee 
Drijvende waterweegbree Nee Nee Nee Nee 
Groenknolorchis Nee Nee Nee Nee 

          

 
7.1.5. Lies. 

 
Ligging:  
De kavel ligt in de Noordhoek van Lies, ten westen van de verharde weg. (zie kaart 4).  
 
Omgeving: 
De kavel ligt binnen de bebouwde kom van Lies. Het grenst aan de zuid-, west- en noordzijde aan 
bestaande bebouwing.  Aan de oostzijde ligt de verharde weg. De kavel grenst nergens aan open 
poldergraslanden. 
 
Huidig gebruik. 
De kavel is in gebruik als schapenweide.  
 
Begroeiing. 
De vegetatie behoort tot een soortenarme raaigras-weide.  De grasmat wordt intensief beweid door 
schapen. Er zijn geen struwelen aanwezig. 
 
Open water. 
De kavel wordt niet omringd door waterhoudende sloten. Er is geen open water aanwezig. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: er komen op de kavel geen strikt beschermde soorten voor. 
- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: er komen op de kavel geen soorten uit deze categorie 

voor. 
- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 

kan worden voorondersteld. Zie echter de opmerking hierboven. 
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- Broedvogels:  op de kavel komen geen broedvogels voor. 
- Conclusie: op de kavel ontbreken soorten die beschermd zijn door de Flora- en faunawet. 
 

Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 
- Strikt beschermde soorten:  

Er komen in de nabije omgeving geen strikt beschermde soorten voor. Als gevolg van het 
ontbreken van waterhoudende sloten is de omgeving niet geschikt als leefgebied voor de 
rugstreeppad. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de omgeving van de kavel komen geen soorten voor 
uit deze categorie. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
de ruime omgeving geen soorten voor. 

- Broedvogels: De broedvogels in de directe omgeving van de kavel betreffen soorten die 
voorkomen op de erven van de omringende bebouwing Het betreft zonder uitzondering 
soorten die aangepast zijn aan menselijke aanwezigheid (merel, winterkoning, heggenmus, 
roodborst, huismus, kneu, spreeuw, boerenzwaluw, ekster, kauw witte kwikstaart, houtduif, 
Turkse tortel: Bron SBB Terschelling). In de nabije omgeving van de kavel komen geen 
broedlocaties van weidevogels voor. 

- Conclusie: In de directe omgeving van de kavel komen geen strikt beschermde soorten voor. 
Alleen broedvogels die aangepast zijn aan menselijke omgeving en soorten waarvoor 
vrijstelling geldt komen voor.  

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging en de daaruit voortvloeiende plannen zijn mogelijk zonder 
strijdigheid met de Flora- en faunawet. Er zijn geen effecten op de populaties van beschermde 
soorten. De aanvraag van een ontheffing is niet nodig. Het is niet nodig extra mitigerende maatregelen 
te nemen.  
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Kaart 4: De kavel aan de Noordhoek in Lies. 
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Tabel 5. 
Voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten in en  
in de omgeving van het onderzochte perceel in Lies   
Ja = soort komt voor    
Nee = soort komt niet voor    
? = soort komt mogelijk voor.    
      

  Voorkomen   

Tabel 1: Algemene soorten  in de kavel omgeving 
      
Bosmuis ? Ja 
Dwergmuis Nee Nee 
Dwergpitsmuis Nee Nee 
Egel ? Ja 
Gewone bosspitsmuis ? Ja 
Haas Ja Ja 
Konijn Nee Ja 
Ree Nee Nee 
Rosse woelmuis ? Ja 
Bruine kikker Nee Ja 
Kleine watersalamander Nee Ja 
Behaarde rode bosmier Nee Nee 
Kale rode bosmier Nee Nee 
Brede wespenorchis Nee Nee 
Dotterbloem Nee Nee 
Gewone vogelmelk Nee Nee 
Grote kaardenbol Nee Nee 
Koningsvaren Nee Nee 
Zwanebloem Nee Nee 
      
Tabel 2: Overige soorten     
      
Levendbarende hagedis Nee Nee 
Blauwe zeedistel Nee Nee 
Brede orchis Nee Nee 
Dennenorchis Nee Nee 
Gevlekte orchis Nee Nee 
Grote keverorchis Nee Nee 
Grote muggenorchis Nee Nee 
Harlekijn Nee Nee 
Jeneverbes Nee Nee 
Kleine keverorchis Nee Nee 
Kleine zonnedauw Nee Nee 
Klokjesgentiaan Nee Nee 
Moeraswespenorchis Nee Nee 
Parnassia Nee Nee 
Rietorchis Nee Nee 
Ronde zonnedauw Nee Nee 
Spaanse ruiter Nee Nee 
Steenbreekvaren Nee Nee 
Tongvaren Nee Nee 
Vleeskleurige orchis Nee Nee 
Waterdrieblad Nee Nee 
Welriekende nachtorchis Nee Nee 
Wilde gagel Nee Nee 
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Tabel 5: vervolg. 
 
      
Tabel 3: Strikt beschermde soorten.      
      
Grote ijsvogelvlinder Nee Nee 
Heideblauwtje Nee Nee 
Rouwmantel Nee Nee 
Groot zeegras Nee Nee 
      
Habitatrichtlijnsoorten     
Gewone dwergvleermuis Nee Nee 
Gewone grootoorvleermuis Nee Nee 
Laatvlieger Nee Nee 
Ruige dwergvleermuis Nee Nee 
Rosse vleermuis Nee Nee 
Tweekleurige vleermuis Nee Nee 
Rugstreeppad Nee Nee 
Zandhagedis Nee Nee 
Drijvende waterweegbree Nee Nee 
Groenknolorchis Nee Nee 
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7.2. Kavels in Midsland aan Zee en West aan Zee. 
 

7.2.1. Midsland aan Zee 1. 
 
Ligging:  
De kavel ligt in het zuidoosten van Midsland aan Zee en maakt deel uit van het erfpachtperceel van 
recreatiewoning Yn ’t Rest (Midsland aan Zee 318), gelegen ten oosten van de kavel (zie kaart 5).  
 
Inventarisatie: april 2011 
 
Omgeving: 
De kavel maakt deel uit van de enclave Midsland aan Zee, gelegen in de duinen van Terschelling ten 
noorden van Midsland. De enclave bestaat uit recreatiewoningen, die als vrijstaande woningen in het 
oorspronkelijke duinlandschap zijn gebouwd. De kavel is een van de weinige invullocaties in Midsland 
aan Zee, die nog niet bebouwd is. Deze grenst aan de zuidzijde direct aan het open duinlandschap 
van Terschelling (Landerumerheide). Ten noorden, oosten en westen van de kavel liggen andere 
reeds bebouwde erfpachtpercelen. Langs de noordgrens van de kavel loopt een verharde weg. 
 
Huidig gebruik. 
De kavel is begroeid met natuurlijke duinvegetaties waarop geen actieve vorm van gebruik of beheer 
van toepassing is. 
 
Begroeiing. 
De vegetatie bestaat grotendeels uit natuurlijke duinvegetaties van droge duinen. Dominant daarin is 
een dichte vegetatie van kraaiheide (Empetrum nigrum). Daartussen bevindt zich een mozaïekpatroon 
van open kruidenvegetaties die worden gerekend tot de zogenaamde “grijze duinen”. Het gaat dan 
met name op buntgrasvegetaties (Violo-Corynephoretum) en duin-schapengrasvegetaties (Festuco-
Galietum). Lokaal zijn lage struwelen aanwezig van kruipwilg (Salix repens). Langs de zuidgrens van 
de kavel ligt een klein vochtig valleitje met een vegetatie van vochtige duinvalleien met Amerikaanse 
veenbes (Vaccinium macrocarpon) en drienervige zegge (Carex trinervis). De oorspronkelijke 
natuurlijke geomorfologie van het duinlandschap is op de kavel nog aanwezig. 
 
Open water. 
Er is op de kavel en in de directe omgeving geen open water aanwezig. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: er komen op de kavel geen strikt beschermde soorten voor. Daar 
de kavel geen open water heeft is deze ongeschikt als voortplantingsplek voor de 
rugstreeppad. Er komt hier dan ook geen populatie voor. Wel kan de kavel incidenteel door 
rugstreeppadden als foerageergebied worden gebruikt.  

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: De kavel is in beginsel geschikt als leefgebied voor de 
levendbarende hagedis. De soort is echter tijdens de inventarisatie niet aangetroffen en er is 
geen indicatie dat er een populatie aanwezig is. 
De kavel is geschikt als groeiplaats van wilde gagel en gevlekte orchis. Beide soorten komen 
in de duinen in de omgeving veelvuldig voor, maar ontbreken op de kavel. 
Er komen derhalve geen door de Flora- en faunawet beschermde soorten uit deze categorie 
op de kavel voor. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 
kan worden voorondersteld. Zie echter de opmerking hierboven. Er is een aanzienlijke 
populatie van het konijn op de kavel aanwezig. 

 
 
 
 
 



Flora- en faunawetinventarisatie kavels Terschelling  33 

 
 
 
 
 

- Broedvogels:  op de kavel komen geen broedvogels voor. 
- Conclusie: op de kavel ontbreken – met uitzondering van kleine zoogdieren waarvoor 

vrijstelling geldt - soorten die beschermd zijn door de Flora- en faunawet. 
 

Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 
- Strikt beschermde soorten: In de omgeving van de kavel komen in natte duinvalleien 

aanzienlijke populaties voor van de rugstreeppad, onder meer in de vallei te midden van de 
recreatiewoningen ten oosten van de Heereweg en in een aantal valleien rondom Midsland 
aan Zee. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, met name in het 
gebied ten zuiden ervan komen een aantal soorten uit deze categorie voor, namelijk 
levendbarende hagedis, gevlekte orchis, en wilde gagel. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
de ruime omgeving voor bruine kikker, kleine watersalamander, behaarde rode bosmier, kale 
rode bosmier en brede wespenorchis. 

- Broedvogels: De broedvogels in het gebied van Midsland aan Zee betreffen zangvogels die 
aangepast zijn aan menselijke omgeving. Veelal broeden ze in de lage struwelen rondom de 
recreatiewoningen. De soorten zijn niet kwetsbaar. Het betreft onder meer winterkoning, 
heggenmus, fitis, braamsluiper, grasmus, graspieper, witte kwikstaart, kneu, ekster, kauw, en 
incidenteel (in 2011) nachtegaal. In de valleien ten zuiden van de kavel komen daarnaast ook 
karakteristieke soorten van duinvalleien tot broeden, onder andere rietgors, rietzanger, 
sprinkhaanzanger en roodborsttapuit. Broedgevallen van bruine kiekendief, blauwe kiekendief 
en tapuit komen in de ruime omgeving voor, echter niet binnen een afstand van 500 meter van 
de kavel. In de vochtige vallei tussen de recreatiewoningen van Midsland aan Zee wordt 
gebroed door waterral, waterhoen, kleine karekiet, meerkoet, wilde eend en krakeend. Deze 
vallei grenst echter nergens direct aan de kavel. 

- Conclusie: In de directe omgeving van de kavel komt als strikt beschermde soort voor de 
rugstreeppad. Een aantal soorten kwetsbare broedvogels komt voor in de duinen rondom de 
kavel. 

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging en de daaruit voortvloeiende plannen tot bebouwing is 
mogelijk zonder strijdigheid met de Flora- en faunawet. De bebouwing van de kavel is mogelijk zonder 
negatieve effecten op de populaties van door de Flora- en faunawet beschermde soorten. Op de kavel 
zelf komen geen door de Flora- en faunawet beschermde soorten voor. Bij bebouwing van de kavel 
wordt bovendien maar een deel van het oppervlak van de kavel benut. De kavel is te bereiken via de 
verharde weg langs de noordzijde. Bebouwing van de kavel heeft daardoor geen enkel effect op de 
populaties van beschermde soorten in de valleien ten zuiden van de kavel of in de ruimere omgeving 
van de kavel.  Er zijn geen effecten op de populaties van beschermde soorten. Ook door de 
bouwactiviteiten zelf zal geen effect op de populaties van de beschermde soorten ontstaan. Er kan 
worden voldaan aan het beginsel van zorgplicht en van zorgvuldig handelen. De aanvraag van een 
ontheffing van de Flora- en faunawet is niet nodig. Het is niet nodig extra mitigerende maatregelen te 
nemen.  
 

7.2.2. Midsland aan Zee 2. 
 

- Ligging van de kavel. Het betreft hier de kavel Midsland aan Zee 392 waarop al sinds jaar en 
dag de recreatiewoning Tjaardekop staat. Het betreft hier derhalve geen invullocatie. 

 
- Inventarisatie. Omdat het hier geen invullocatie betreft is de kavel niet geïnventariseerd. 
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Kaart 5. Midsland aan Zee. 

1. Midsland aan Zee 1, kavel ten westen van Yn ’t Rest (Midsland aan Zee 318). 
2. Midsland aan Zee 2, Tjaardekop (Midsland aan Zee 392). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flora- en faunawetinventarisatie kavels Terschelling  35 

 
 
 
 
 
Tabel 6. 
 
Voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten in en  
in de omgeving van het onderzochte perceel Midsland aan Zee 1   
Ja = soort komt voor    
Nee = soort komt niet voor    
? = soort komt mogelijk voor.    
      

  Voorkomen   

Tabel 1: Algemene soorten  in het perceel omgeving 
      
Bosmuis ? Ja 
Dwergmuis ? Ja 
Dwergpitsmuis ? Ja 
Egel ? Ja 
Gewone bosspitsmuis ? Ja 
Haas Ja Ja 
Konijn Ja Ja 
Ree Nee Ja 
Rosse woelmuis ? Ja 
Bruine kikker Nee Ja 
Kleine watersalamander Nee Ja 
Behaarde rode bosmier Nee Ja 
Kale rode bosmier Nee Ja 
Brede wespenorchis Nee Ja 
Dotterbloem Nee Nee 
Gewone vogelmelk Nee Nee 
Grote kaardenbol Nee Nee 
Koningsvaren Nee Nee 
Zwanebloem Nee Nee 
      
Tabel 2: Overige soorten     
      
Levendbarende hagedis Nee Ja 
Blauwe zeedistel Nee Nee 
Brede orchis Nee Nee 
Dennenorchis Nee Nee 
Gevlekte orchis Nee Ja 
Grote keverorchis Nee Nee 
Grote muggenorchis Nee Nee 
Harlekijn Nee Nee 
Jeneverbes Nee Nee 
Kleine keverorchis Nee Nee 
Kleine zonnedauw Nee Nee 
Klokjesgentiaan Nee Nee 
Moeraswespenorchis Nee Nee 
Parnassia Nee Nee 
Rietorchis Nee Nee 
Ronde zonnedauw Nee Nee 
Spaanse ruiter Nee Nee 
Steenbreekvaren Nee Nee 
Tongvaren Nee Nee 
Vleeskleurige orchis Nee Nee 
Waterdrieblad Nee Nee 
Welriekende nachtorchis Nee Nee 
Wilde gagel Nee Ja 
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Tabel 6 vervolg. 
 
      
Tabel 3: Strikt beschermde soorten.     
      
Grote ijsvogelvlinder Nee Nee 
Heideblauwtje Nee Nee 
Rouwmantel Nee Nee 
Groot zeegras Nee Nee 
      
Habitatrichtlijnsoorten     
Gewone dwergvleermuis Nee Nee 
Gewone grootoorvleermuis Nee Nee 
Laatvlieger Nee Nee 
Ruige dwergvleermuis Nee Nee 
Rosse vleermuis Nee Nee 
Tweekleurige vleermuis Nee Nee 
Rugstreeppad Nee Ja 
Zandhagedis Nee Nee 
Drijvende waterweegbree Nee Nee 
Groenknolorchis Nee Nee 

 
 
 

7.2.3. West aan Zee 1 (zie kaart 6). 
 
Ligging:  
De kavel ligt in het noordoosten van West aan Zee. Het betreft de kavel van Jort Kelder te West aan 
Zee gelegen tussen West aan Zee 135 (het Baken) en West aan Zee 141 (de Huiler).   
 
Inventarisatie: april 2011 
 
Omgeving: 
De kavel maakt deel uit van de enclave West aan Zee, gelegen in de duinen van Terschelling ten 
noordwesten van Midsland. De enclave bestaat uit recreatiewoningen, die als vrijstaande woningen in 
het oorspronkelijke duinlandschap zijn gebouwd. De kavel is een van de invullocaties in West aan 
Zee, die nog niet bebouwd is. Dze grenst aan de noordzijde direct aan het open duinlandschap van 
Terschelling. Ten zuiden, oosten en westen van de kavel liggen andere reeds bebouwde 
erfpachtpercelen. Langs de noordgrens van de kavel loopt een verharde weg. 
 
Huidig gebruik. 
De kavel is begroeid met natuurlijke duinvegetaties waarop geen actieve vorm van gebruik of beheer 
van toepassing is. 
 
Begroeiing. 
De oorspronkelijke natuurlijke geomorfologie van het duinlandschap is op de kavel nog aanwezig. 
De vegetatie bestaat volledig uit natuurlijke duinvegetaties van droge duinen. Op de noordhellingen 
binnen de kavel betreft het voornamelijk een dichte vegetatie van kraaiheide (Empetrum nigrum), 
welke ruim 50% van de vegetatie in beslag neemt. Het overige deel van de vegetatie bestaat uit open 
kruidenvegetaties die worden gerekend tot de zogenaamde “grijze duinen”. Het gaat dan met name op 
buntgrasvegetaties (Violo-Corynephoretum) en duin-schapengrasvegetaties (Festuco-Galietum). 
Lokaal zijn lage struwelen aanwezig van kruipwilg (Salix repens), rimpelroos (Rosa rugosa), eenstijlige 
meidoorn (Crataegus monogyna), duinroosje (Rosa pimpinellifolia) en niet vitale duindoorn 
(Hippophae rhamnoides). De kruidenvegetatie bestaat verder uit algemene soorten van droge duinen. 
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Open water. 
Er is op de kavel en in de directe omgeving geen open water aanwezig. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: er komen op de kavel geen strikt beschermde soorten voor. Daar 
de kavel geen open water heeft is deze ongeschikt als voortplantingsplek voor de 
rugstreeppad. Er komt hier dan ook geen populatie voor. In de duinen ten noorden van de 
kavel komt een populatie voor van de zandhagedis. Op de kavel zelf is deze echter niet 
aangetroffen. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: Geen van de soorten uit categorie 2 komt op de kavel 
voor. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 
kan worden voorondersteld. Zie echter de opmerking hierboven. Er is een aanzienlijke 
populatie van het konijn op de kavel aanwezig. 

- Broedvogels:  op de kavel is de graspieper als broedvogels aangetroffen. 
- Conclusie: Het voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten beperkt zich 

tot de graspieper en de kleine zoogdieren waarvoor vrijstelling geldt. 
 

Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 
- Strikt beschermde soorten:  

Zandhagedis. In de duinen ten noorden van de kavel komt een populatie voor van de 
zandhagedis. De populatie is zeer beperkt in omvang en bestaat uit slechts enkele tientallen 
individuen. Tussen de kavel en het gebied waar de populatie voorkomt ligt nog een zone met 
droge duinvegetaties die zelden door de zandhagedis wordt benut.  
Rugstreeppad. In de duinen ten noorden van de kavel, en direct grenzend aan de kavel 
komen geen vochtige valleien voor. Het betreft hier uitsluitend droog duin dat als leefgebied 
niet geschikt is. In de ruimere omgeving van de kavel komen in natte duinvalleien aanzienlijke 
populaties voor van de rugstreeppad, onder meer in de vallei “de Peerkuil” te midden van de 
recreatiewoningen ten zuiden van de Verbindingsweg en in een aantal valleien rondom West 
aan Zee. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, binnen een 
afstand van 100 meter, komen geen soorten uit deze categorie voor. Op grotere afstand 
kunnen in vochtige duinvalleien worden aangetroffen levendbarende hagedis, gevlekte orchis, 
en wilde gagel. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
de ruime omgeving voor bruine kikker, kleine watersalamander, behaarde rode bosmier, kale 
rode bosmier en brede wespenorchis. Geen van de soorten komt voor binnen een afstand van 
100 meter van de kavel. 

- Broedvogels: De broedvogels in het gebied van West aan Zee betreffen zangvogels die 
aangepast zijn aan menselijke omgeving. Veelal broeden ze in de lage struwelen rondom de 
recreatiewoningen. De soorten zijn niet kwetsbaar. Het betreft onder meer winterkoning, 
heggenmus, fitis, braamsluiper, grasmus, graspieper, witte kwikstaart, kneu en kauw. In de 
valleien ten noorden van de kavel komen daarnaast ook karakteristieke soorten van open 
droog duin en van duindoornstruwelen tot broeden, onder andere grasmus, braamsluiper, 
sprinkhaanzanger, tapuit en roodborsttapuit. Broedgevallen van bruine kiekendief en blauwe 
kiekendief komen in de ruime omgeving niet voor. Soorten van vochtige duinvalleien en van 
duinmeren komen binnen 500 meter niet voor. De meest dichtbij zijnde broedlocaties zijn hier 
de Peerkuil en de Badhuiskuil langs de zuidrand van West aan Zee op meer dan 500 meter 
van de kavel. 

- Conclusie: In de directe omgeving van de kavel komt als strikt beschermde soort voor de 
zandhagedis. Een aantal soorten kwetsbare broedvogels komt voor in de duinen ten noorden 
van de kavel, waaronder de tapuit. Overige soorten komen in de directe omgeving van de 
kavel niet voor. 
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Samengevat: Een bestemmingswijziging en de daaruit voortvloeiende plannen tot bebouwing is 
mogelijk zonder strijdigheid met de Flora- en faunawet. De bebouwing van de kavel is mogelijk zonder 
negatieve effecten op de populaties van door de Flora- en faunawet beschermde soorten. Op de kavel 
zelf komen geen door de Flora- en faunawet beschermde soorten voor, met uitzondering van de niet 
kwetsbare en algemene graspieper. Bij bebouwing van de kavel wordt bovendien maar een deel van 
het oppervlak van de kavel benut, waardoor de broedgelegenheid voor de graspieper niet geheel 
verloren gaat. De kavel is te bereiken via de verharde weg langs de noordzijde. Bebouwing van de 
kavel heeft daardoor geen enkel effect op de populaties van beschermde soorten in de valleien ten 
noorden van de kavel of in de ruimere omgeving van de kavel.  Er zijn geen effecten op de populaties 
van beschermde soorten. Ook door de bouwactiviteiten zelf zal geen effect op de populaties van de 
beschermde soorten ontstaan. Er kan worden voldaan aan het beginsel van zorgplicht. Wel moet in 
het kader van zorgvuldig handelen worden geadviseerd te voorkomen dat de broedvogels 
(graspieper) worden verstoord. Van belang is daarbij bouwactiviteiten te starten voorafgaand aan het 
broedseizoen (15 maart) of na afloop van het broedseizoen (15 augustus). De aanvraag van een 
ontheffing is niet nodig. Het is niet nodig verder nog extra mitigerende maatregelen te nemen.  
 

7.2.4. West aan Zee 2. 
 
Ligging:  
De kavel ligt in het noordoosten van West aan Zee. Het betreft de kavel van Jort en Maarten Kelder te 
West aan Zee gelegen tussen West aan Zee 136 (Zuiderkruis) en West aan Zee 139 (Op ‘e Riid).   
 
Inventarisatie: april 2011 
 
Omgeving: 
De kavel maakt deel uit van de enclave West aan Zee, gelegen in de duinen van Terschelling ten 
noordwesten van Midsland. De enclave bestaat uit recreatiewoningen, die als vrijstaande woningen in 
het oorspronkelijke duinlandschap zijn gebouwd. De kavel is een van de invullocaties in West aan 
Zee, die nog niet bebouwd is. De kavel grenst aan de nergens direct aan het open duinlandschap van 
Terschelling. Ten zuiden, oosten, noorden en westen van de kavel liggen andere reeds bebouwde 
erfpachtpercelen. Langs de zuidgrens van de kavel loopt een verharde weg. 
 
Huidig gebruik. 
De kavel is begroeid met natuurlijke duinvegetaties waarop geen actieve vorm van gebruik of beheer 
van toepassing is. 
 
Begroeiing. 
De oorspronkelijke natuurlijke geomorfologie van het duinlandschap is op de kavel nog aanwezig. 
De vegetatie bestaat volledig uit natuurlijke duinvegetaties van droge duinen. Op de noordhellingen 
binnen de kavel betreft het voornamelijk een dichte vegetatie van kraaiheide (Empetrum nigrum), 
welke ruim 20% van de vegetatie in beslag neemt. Het overige deel van de vegetatie bestaat uit open 
kruidenvegetaties die worden gerekend tot de zogenaamde “grijze duinen”. Het gaat dan met name op 
buntgrasvegetaties (Violo-Corynephoretum) en duin-schapengrasvegetaties (Festuco-Galietum). 
Lokaal zijn lage struwelen aanwezig van kruipwilg (Salix repens), rimpelroos (Rosa rugosa), 
duinroosje (Rosa pimpinellifolia) en niet vitale duindoorn (Hippophae rhamnoides). De 
kruidenvegetatie bestaat verder uit algemene soorten van droge duinen. 
 
Open water. 
Er is op de kavel en in de directe omgeving geen open water aanwezig. 
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Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: er komen op de kavel geen strikt beschermde soorten voor. Daar 
de kavel geen open water heeft is deze ongeschikt als voortplantingsplek voor de 
rugstreeppad. Er komt hier dan ook geen populatie voor. In de duinen ten noorden van West 
aan Zee komt een populatie voor van de zandhagedis. Op de kavel zelf is deze echter niet 
aangetroffen. Er komen derhalve geen strikt beschermde soorten op de kavel voor. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: Geen van de soorten uit categorie 2 komt op de kavel 
voor. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 
kan worden voorondersteld. Zie echter de opmerking hierboven. Er is een aanzienlijke 
populatie van het konijn op de kavel aanwezig. 

- Broedvogels:  op de kavel is de kneu als broedvogels aangetroffen. 
- Conclusie: Het voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten beperkt zich 

tot de kneu en de kleine zoogdieren waarvoor vrijstelling geldt. 
 

Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 
- Strikt beschermde soorten:  

Zandhagedis. In de duinen ten noorden van de kavel komt een populatie voor van de 
zandhagedis. De populatie is zeer beperkt in omvang en bestaat uit slechts enkele tientallen 
individuen. Tussen de kavel en het gebied waar de populatie voorkomt ligt nog een zone met 
droge duinvegetaties die zelden door de zandhagedis wordt benut.  
Rugstreeppad. In de duinen ten noorden en oosten van West aan Zee geen vochtige valleien 
voor. Het betreft hier uitsluitend droog duin dat als leefgebied niet geschikt is. In de ruimere 
omgeving van de kavel komen in natte duinvalleien aanzienlijke populaties voor van de 
rugstreeppad, onder meer in de vallei “de Peerkuil” te midden van de recreatiewoningen ten 
zuiden van de Verbindingsweg en in een aantal valleien rondom West aan Zee. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, binnen een 
afstand van 100 meter, komen geen soorten uit deze categorie voor. Op grotere afstand 
kunnen in vochtige duinvalleien worden aangetroffen levendbarende hagedis, gevlekte orchis, 
en wilde gagel. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
de ruime omgeving voor bruine kikker, kleine watersalamander, behaarde rode bosmier, kale 
rode bosmier en brede wespenorchis. Geen van de soorten komt voor binnen een afstand van 
100 meter van de kavel. 

- Broedvogels: De broedvogels in het gebied van West aan Zee betreffen zangvogels die 
aangepast zijn aan menselijke omgeving. Veelal broeden ze in de lage struwelen rondom de 
recreatiewoningen. De soorten zijn niet kwetsbaar. In de percelen rondom de kavel zijn in 
2011 aangetroffen fitis, kneu, grasmus, graspieper, heggenmus en witte kwikstaart. In de 
valleien ten noorden van West aan Zee komen daarnaast ook karakteristieke soorten van 
open droog duin en van duindoornstruwelen tot broeden, onder andere grasmus, 
braamsluiper, sprinkhaanzanger tapuit en roodborsttapuit. Broedgevallen van bruine 
kiekendief, blauwe kiekendief komen in de ruime omgeving niet voor. Soorten van vochtige 
duinvalleien en van duinmeren komen binnen 500 meter niet voor. De meest dichtbij zijnde 
broedlocaties zijn hier de Peerkuil en de Badhuiskuil langs de zuidrand van West aan Zee op 
meer dan 500 meter van de kavel. In deze valleien broeden onder meer dodaars, wilde eend, 
slobeend, krakeend, kuifeend, waterral, meerkoet, waterhoen en grauwe gans. 

- Conclusie: In de directe omgeving van de kavel komen geen strikt beschermde soorten voor. 
Zandhagedis, rugstreeppad en een aantal soorten kwetsbare broedvogels komen voor in de 
duinen rondom West aan Zee echter niet in de nabijheid van de kavel (binnen 500 meter). 
Overige soorten komen in de directe omgeving van de kavel niet voor. 
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Samengevat: Een bestemmingswijziging en de daaruit voortvloeiende plannen tot bebouwing is 
mogelijk zonder strijdigheid met de Flora- en faunawet. De bebouwing van de kavel is mogelijk zonder 
negatieve effecten op de populaties van door de Flora- en faunawet beschermde soorten. Op de kavel 
zelf komen geen door de Flora- en faunawet beschermde soorten voor, met uitzondering van de niet 
kwetsbare en algemene kneu. Bij bebouwing van de kavel wordt bovendien maar een deel van het 
oppervlak van de kavel benut, waardoor de broedgelegenheid voor de kneu niet geheel verloren gaat. 
De kavel is te bereiken via de verharde weg langs de zuidzijde. Bebouwing van de kavel heeft 
daardoor geen enkel effect op de populaties van beschermde soorten in de duinen in de ruime 
omgeving van de kavel.  Er zijn geen effecten op de populaties van beschermde soorten. Ook door de 
bouwactiviteiten zelf zal geen effect op de populaties van de beschermde soorten ontstaan. Er kan 
worden voldaan aan het beginsel van zorgplicht. Wel moet in het kader van zorgvuldig handelen 
worden geadviseerd te voorkomen dat de broedvogels (kneu op de kavel en andere soorten op 
aangrenzende kavels) worden verstoord. Van belang is daarbij bouwactiviteiten te starten 
voorafgaand aan het broedseizoen (15 maart) of na afloop van het broedseizoen (15 augustus). De 
aanvraag van een ontheffing is niet nodig. Het is niet nodig verder nog extra mitigerende maatregelen 
te nemen.  
 

7.2.5. West aan Zee 3. 
 
Ligging:  
De kavel ligt in het noord van West aan Zee. Het betreft de kavel te West aan Zee gelegen tussen 
West aan Zee 121 (ús Taflecht) ten westen en West aan Zee 125 (de Kogge) ten oosten van de kavel. 
De ligging van het perceel ten opzichte van het open duinlandschap komt sterk overeen met die van 
West aan Zee 1. Zie kaart 6.  
 
Inventarisatie: april 2011 
 
Omgeving: 
De kavel maakt deel uit van de enclave West aan Zee, gelegen in de duinen van Terschelling. De 
enclave bestaat uit recreatiewoningen, die als vrijstaande woningen in het oorspronkelijke 
duinlandschap zijn gebouwd. De kavel is een van de invullocaties in West aan Zee, die nog niet 
bebouwd is. Deze grenst aan de noordzijde direct aan het open duinlandschap van Terschelling. Ten 
zuiden, oosten en westen van de kavel liggen andere reeds bebouwde erfpachtpercelen. Langs de 
noordgrens van de kavel loopt een verharde weg. 
 
Huidig gebruik. 
De kavel is begroeid met natuurlijke duinvegetaties waarop geen actieve vorm van gebruik of beheer 
van toepassing is. 
 
Begroeiing. 
De oorspronkelijke natuurlijke geomorfologie van het duinlandschap is op de kavel nog aanwezig. 
De vegetatie bestaat volledig uit natuurlijke duinvegetaties van droge duinen. Op de noordhellingen 
binnen de kavel betreft het voornamelijk een dichte vegetatie van kraaiheide (Empetrum nigrum), 
welke ruim 50% van de vegetatie in beslag neemt. Het overige deel van de vegetatie bestaat uit open 
kruidenvegetaties die worden gerekend tot de zogenaamde “grijze duinen”. Het gaat dan met name 
om buntgrasvegetaties (Violo-Corynephoretum) en duin-schapengrasvegetaties (Festuco-Galietum). 
Lokaal zijn lage struwelen aanwezig van kruipwilg (Salix repens), rimpelroos (Rosa rugosa), eenstijlige 
meidoorn (Crataegus monogyna), duinroosje (Rosa pimpinellifolia) en niet vitale duindoorn 
(Hippophae rhamnoides). De kruidenvegetatie bestaat verder uit algemene soorten van droge duinen. 
 
Bijzonderheden. 
Op de kavel komt een uitgebreide groeiplaats voor van Pluimstaartmos (Rhytidiadelphus triquetrus). 
 
Open water. 
Er is op de kavel en in de directe omgeving geen open water aanwezig. 
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Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: er komen op de kavel geen strikt beschermde soorten voor. Daar 
de kavel geen open water heeft is deze ongeschikt als voortplantingsplek voor de 
rugstreeppad. Er komt hier dan ook geen populatie voor. In de duinen ten noorden van de 
kavel komt een populatie voor van de zandhagedis. Op de kavel zelf is deze echter niet 
aangetroffen. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: Geen van de soorten uit categorie 2 komt op de kavel 
voor. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 
kan worden voorondersteld. Zie echter de opmerking hierboven. Er is een aanzienlijke 
populatie van het konijn op de kavel aanwezig. 

- Broedvogels:  op de kavel zijn geen broedvogels aangetroffen. 
- Conclusie: Het voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten beperkt zich 

tot de kleine zoogdieren waarvoor vrijstelling geldt. 
 

Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 
- Strikt beschermde soorten:  

Zandhagedis. In de duinen ten noorden van de kavel komt een populatie voor van de 
zandhagedis. De populatie is zeer beperkt in omvang en bestaat uit slechts enkele tientallen 
individuen. Tussen de kavel en het gebied waar de populatie voorkomt ligt nog een zone met 
droge duinvegetaties die zelden door de zandhagedis wordt benut.  
Rugstreeppad. In de duinen ten noorden van de kavel, en direct grenzend aan de kavel 
komen geen vochtige valleien voor. Het betreft hier uitsluitend droog duin dat als leefgebied 
niet geschikt is. In de ruimere omgeving van de kavel komen in natte duinvalleien aanzienlijke 
populaties voor van de rugstreeppad, onder meer in de vallei “de Peerkuil” te midden van de 
recreatiewoningen ten zuiden van de Verbindingsweg en in een aantal valleien rondom West 
aan Zee. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, binnen een 
afstand van 100 meter, komen geen soorten uit deze categorie voor. Op grotere afstand 
kunnen in vochtige duinvalleien worden aangetroffen levendbarende hagedis, gevlekte orchis, 
en wilde gagel. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
de ruime omgeving voor bruine kikker, kleine watersalamander, behaarde rode bosmier, kale 
rode bosmier en brede wespenorchis. Geen van de soorten komt voor binnen een afstand van 
100 meter van de kavel. 

- Broedvogels: De broedvogels in het gebied van West aan Zee betreffen zangvogels die 
aangepast zijn aan menselijke omgeving. Veelal broeden ze in de lage struwelen rondom de 
recreatiewoningen. De soorten zijn niet kwetsbaar. Het betreft onder meer winterkoning, 
heggenmus, fitis, grasmus, graspieper, witte kwikstaart, en kneu. In de valleien ten noorden 
van de kavel komen daarnaast ook karakteristieke soorten van open droog duin en van 
duindoornstruwelen tot broeden, onder andere grasmus, braamsluiper, sprinkhaanzanger 
tapuit en roodborsttapuit. Broedgevallen van bruine kiekendief, blauwe kiekendief komen in de 
ruime omgeving niet voor. Soorten van vochtige duinvalleien en van duinmeren komen binnen 
500 meter niet voor. De meest dichtbij zijnde broedlocaties zijn hier de Peerkuil en de 
Badhuiskuil langs de zuidrand van West aan Zee op meer dan 500 meter van de kavel. 

- Conclusie: In de directe omgeving van de kavel komt als strikt beschermde soort voor de 
zandhagedis. Een aantal soorten kwetsbare broedvogels komt voor in de duinen ten noorden 
van de kavel, waaronder de tapuit.  

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging en de daaruit voortvloeiende plannen tot bebouwing is 
mogelijk zonder strijdigheid met de Flora- en faunawet. De bebouwing van de kavel is mogelijk zonder 
negatieve effecten op de populaties van door de Flora- en faunawet beschermde soorten. Op de kavel 
zelf komen geen door de Flora- en faunawet beschermde soorten voor. De kavel is te bereiken via de  
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verharde weg langs de noordzijde. Bebouwing van de kavel heeft daardoor geen enkel effect op de 
populaties van beschermde soorten in de duinen ten noorden van de kavel of in de ruimere omgeving 
van de kavel.  Er zijn geen effecten op de populaties van beschermde soorten. Ook door de 
bouwactiviteiten zelf zal geen effect op de populaties van de beschermde soorten ontstaan. Er kan 
worden voldaan aan het beginsel van zorgplicht en van zorgvuldig handelen. De aanvraag van een 
ontheffing is niet nodig. Het is niet nodig verder nog extra mitigerende maatregelen te nemen.  
 

7.2.6. West aan Zee 4. 
 
Ligging:  
De kavel ligt in het noordelijke deel van West aan Zee. Het betreft de kavel gelegen tussen West aan 
Zee 126 (Wulk) ten westen en West aan Zee 130 (Hoogtij) ten oosten van de kavel.   
 
Inventarisatie: april 2011 
 
Omgeving: 
De kavel maakt deel uit van de enclave West aan Zee, gelegen in de duinen van Terschelling. De 
enclave bestaat uit recreatiewoningen, die als vrijstaande woningen in het oorspronkelijke 
duinlandschap zijn gebouwd. De kavel is een van de invullocaties in West aan Zee, die nog niet 
bebouwd is. De kavel grenst aan nergens direct aan het open duinlandschap van Terschelling. Ten 
zuiden, oosten, noorden en westen van de kavel liggen andere reeds bebouwde erfpachtpercelen. 
Langs de zuidgrens van de kavel loopt een verharde weg. 
 
Huidig gebruik. 
De kavel is begroeid met natuurlijke duinvegetaties waarop geen actieve vorm van gebruik of beheer 
van toepassing is. 
 
Begroeiing. 
De oorspronkelijke natuurlijke geomorfologie van het duinlandschap is op de kavel nog aanwezig. 
De vegetatie bestaat volledig uit natuurlijke duinvegetaties van droge duinen. Deze bestaat vrijwel 
uitsluitend uit open kruidenvegetaties die worden gerekend tot de zogenaamde “grijze duinen”. Het 
gaat dan met name op buntgrasvegetaties (Violo-Corynephoretum) en duin-schapengrasvegetaties 
(Festuco-Galietum). Op zeer kleine schaal komen groeiplaatsen voor van kraaiheide (Empetrum 
nigrum). Er komen nagenoeg geen lage struwelen voor. De kruidenvegetatie bestaat verder uit 
algemene soorten van droge duinen. In vergelijking met de andere geïnventariseerde percelen is het 
perceel betrekkelijk arm aan soorten. 
 
Open water. 
Er is op de kavel en in de directe omgeving geen open water aanwezig. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: er komen op de kavel geen strikt beschermde soorten voor. Daar 
de kavel geen open water heeft is deze ongeschikt als voortplantingsplek voor de 
rugstreeppad. Er komt hier dan ook geen populatie voor. In de duinen ten noorden van West 
aan Zee komt een populatie voor van de zandhagedis. Op de kavel zelf is deze echter niet 
aangetroffen. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: Geen van de soorten uit categorie 2 komt op de kavel 
voor. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 
kan worden voorondersteld. Zie echter de opmerking hierboven. Er is een aanzienlijke 
populatie van het konijn op de kavel aanwezig. 
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- Broedvogels:  op de kavel is zijn geen broedvogels aangetroffen. 
- Conclusie: Het voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten beperkt zich 

tot de kleine zoogdieren waarvoor vrijstelling geldt. 
 

Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 
- Strikt beschermde soorten:  

Zandhagedis. In de duinen ten noorden van West aan Zee komt een populatie voor van de 
zandhagedis. De populatie is zeer beperkt in omvang en bestaat uit slechts enkele tientallen 
individuen. Tussen de kavel en het gebied waar de populatie voorkomt ligt nog een zone met 
droge duinvegetaties en reeds bebouwde kavels die niet door de zandhagedis wordt benut.  
Rugstreeppad. In de duinen ten noorden en oosten van West aan Zee komen geen vochtige 
valleien voor. Het betreft hier uitsluitend droog duin dat als leefgebied niet geschikt is. In de 
ruimere omgeving van de kavel komen in natte duinvalleien aanzienlijke populaties voor van 
de rugstreeppad, onder meer in de vallei “de Peerkuil” te midden van de recreatiewoningen 
ten zuiden van de Verbindingsweg en in een aantal valleien rondom West aan Zee. Deze 
locaties liggen op meer dan 500 meter van de kavel. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, binnen een 
afstand van 100 meter, komen geen soorten uit deze categorie voor. Op grotere afstand 
kunnen in vochtige duinvalleien worden aangetroffen levendbarende hagedis, gevlekte orchis, 
en wilde gagel. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
de ruime omgeving voor bruine kikker, kleine watersalamander, behaarde rode bosmier, kale 
rode bosmier en brede wespenorchis. Geen van de soorten komt voor binnen een afstand van 
500 meter van de kavel. 

- Broedvogels: De broedvogels in het gebied van West aan Zee betreffen zangvogels die 
aangepast zijn aan menselijke omgeving. Veelal broeden ze in de lage struwelen rondom de 
recreatiewoningen. De soorten zijn niet kwetsbaar. Het betreft onder meer winterkoning, 
heggenmus, fitis, braamsluiper, grasmus, graspieper, witte kwikstaart, kneu en kauw. Op de 
kavels rondom de invullocatie zijn in 2011 echter uitsluitend witte kwikstaart, kneu en grasmus 
aangetroffen. In de duinen ten noorden van West aan Zee komen daarnaast ook 
karakteristieke soorten van open droog duin en van duindoornstruwelen tot broeden, onder 
andere grasmus, braamsluiper, sprinkhaanzanger, tapuit en roodborsttapuit. Broedgevallen 
van bruine kiekendief, blauwe kiekendief komen in de ruime omgeving niet voor. Soorten van 
vochtige duinvalleien en van duinmeren komen binnen 500 meter niet voor. De meest dichtbij 
zijnde broedlocaties zijn hier de Peerkuil en de Badhuiskuil langs de zuidrand van West aan 
Zee op meer dan 500 meter van de kavel. 

- Conclusie: In de directe omgeving van de kavel komen geen strikt beschermde soorten voor.  
Een aantal soorten kwetsbare broedvogels komt voor in de duinen ten noorden van West aan 
Zee, op meer dan 500 meter van de kavel, waaronder de tapuit. Overige soorten komen in de 
directe omgeving van de kavel niet voor. 

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging en de daaruit voortvloeiende plannen tot bebouwing is 
mogelijk zonder strijdigheid met de Flora- en faunawet. De bebouwing van de kavel is mogelijk zonder 
negatieve effecten op de populaties van door de Flora- en faunawet beschermde soorten. Op de kavel 
zelf komen geen door de Flora- en faunawet beschermde soorten voor. De kavel is te bereiken via de 
verharde weg langs de noordzijde. Bebouwing van de kavel heeft daardoor geen enkel effect op de 
populaties van beschermde soorten in de duinen ten noorden van de kavel of in de ruimere omgeving 
van de kavel.  Er zijn geen effecten op de populaties van beschermde soorten. Ook door de 
bouwactiviteiten zelf zal geen effect op de populaties van de beschermde soorten ontstaan. Er kan 
worden voldaan aan het beginsel van zorgplicht en van zorgvuldig handelen. De aanvraag van een 
ontheffing is niet nodig. Het is niet nodig extra mitigerende maatregelen te nemen.  
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Kaart 6. Ligging en nummering van de kavels in West aan Zee. 
 

7.2.7. West aan Zee 5. 
 
Ligging:  
De kavel ligt in het noordwestelijke deel van West aan Zee, direct ten oosten van Hotel Paal 8. Het 
betreft de kavel gelegen tussen West aan Zee 109 (de Kim) ten noorden en West aan Zee 107 
(Cyprian) ten zuiden van de kavel.   
 
Inventarisatie: april 2011 
 
Omgeving: 
De kavel maakt deel uit van de enclave West aan Zee, gelegen in de duinen van Terschelling. De 
enclave bestaat uit recreatiewoningen, die als vrijstaande woningen in het oorspronkelijke 
duinlandschap zijn gebouwd. De kavel is een van de invullocaties in West aan Zee, die nog niet 
bebouwd is, en grenst nergens direct aan het open duinlandschap van Terschelling. Ten zuiden, 
oosten en noorden van de kavel liggen andere reeds bebouwde erfpachtpercelen. Langs  
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de oostgrens van de kavel loopt een verharde weg. Ten noordwesten van de kavel ligt het perceel van 
Hotel Paal 8. 
 
Huidig gebruik. 
De kavel is begroeid met natuurlijke duinvegetaties waarop geen actieve vorm van gebruik of beheer 
van toepassing is. 
 
Begroeiing. 
De oorspronkelijke natuurlijke geomorfologie van het duinlandschap is op de kavel nog aanwezig. 
Deze bestaat uit een betrekkelijk steile naar het zuiden gerichte duinhelling. Aan de westzijde van de 
kavel ligt echter een zogenaamd “kunstduin”, een kunstmatig opgeworpen duin dat tot doel heeft het 
zicht op het Hotel Paal 8 vanaf de oostzijde te beperken. 
De vegetatie bestaat volledig uit natuurlijke duinvegetaties van droge duinen. Deze bestaat vrijwel 
uitsluitend uit open kruidenvegetaties die worden gerekend tot de zogenaamde “grijze duinen”. Het 
gaat dan met name op buntgrasvegetaties (Violo-Corynephoretum) en duin-schapengrasvegetaties 
(Festuco-Galietum) en op tamelijk grote schaal om vegetaties van iets dynamisch duin van de 
gemeenschap van groot duinsterretje en zanddoddegras (Tortulo-Phleetum). Er komen geen 
uitgebreide groeiplaatsen voor van kraaiheide (Empetrum nigrum). Er komen op beperkte schaal lage, 
niet vitale struwelen voor van duindoorn (Hippophae rhamnoides). De kruidenvegetatie bestaat verder 
uit algemene soorten van droge duinen. Op de grens met de kavel West aan Zee 109 is een weinig 
vitaal, maar van oorsprong aangeplant struweel van wilde liguster (Ligustrum vulgare) aanwezig. 
 
Open water. 
Er is op de kavel en in de directe omgeving geen open water aanwezig. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: er komen op de kavel geen strikt beschermde soorten voor. Daar 
de kavel geen open water heeft is deze ongeschikt als voortplantingsplek voor de 
rugstreeppad. Er komt hier dan ook geen populatie voor. In de duinen ten noorden van West 
aan Zee komt een populatie voor van de zandhagedis. Op de kavel zelf is deze echter niet 
aangetroffen. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: Geen van de soorten uit categorie 2 komt op de kavel 
voor. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 
kan worden voorondersteld. Zie echter de opmerking hierboven. Er is een aanzienlijke 
populatie van het konijn op de kavel aanwezig. 

- Broedvogels:  op de kavel is zijn geen broedvogels aangetroffen. 
- Conclusie: Het voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten beperkt zich 

tot de kleine zoogdieren waarvoor vrijstelling geldt. 
 

Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 
- Strikt beschermde soorten:  

Zandhagedis. In de duinen ten noorden van West aan Zee komt een populatie voor van de 
zandhagedis. De populatie is zeer beperkt in omvang en bestaat uit slechts enkele tientallen 
individuen. Tussen de kavel en het gebied waar de populatie voorkomt ligt nog een zone met 
droge duinvegetaties en reeds bebouwde kavels die niet door de zandhagedis wordt benut.  
Rugstreeppad. In de duinen ten noorden, westen en oosten van West aan Zee komen geen 
vochtige valleien voor. Het betreft hier uitsluitend droog duin dat als leefgebied niet geschikt is. 
In de ruimere omgeving van de kavel komen in natte duinvalleien aanzienlijke populaties voor 
van de rugstreeppad, onder meer in de vallei “de Peerkuil” te midden van de 
recreatiewoningen ten zuiden van de Verbindingsweg en in een aantal valleien rondom West 
aan Zee. Deze locaties liggen op meer dan 500 meter van de kavel. 
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- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, binnen een 
afstand van 100 meter, komen geen soorten uit deze categorie voor. Op grotere afstand 
kunnen in vochtige duinvalleien worden aangetroffen levendbarende hagedis, gevlekte orchis, 
en wilde gagel. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
de ruime omgeving voor bruine kikker, kleine watersalamander, behaarde rode bosmier, kale 
rode bosmier en brede wespenorchis. Geen van de soorten komt voor binnen een afstand van 
500 meter van de kavel. 

- Broedvogels: De broedvogels in het gebied van West aan Zee betreffen zangvogels die 
aangepast zijn aan menselijke omgeving. Veelal broeden ze in de lage struwelen rondom de 
recreatiewoningen. De soorten zijn niet kwetsbaar. Het betreft onder meer winterkoning, 
heggenmus, fitis, braamsluiper, grasmus, graspieper, witte kwikstaart, kneu en kauw. Op een 
aangrenzende kavel is een aanplant aanwezig van dennenbos (zie § 7.2.8.) waar ook wordt 
gebroed door Turkse tortel, houtduif, koolmees en fitis.  In de duinen ten noorden van West 
aan Zee komen daarnaast ook karakteristieke soorten van open droog duin en van 
duindoornstruwelen tot broeden, onder andere grasmus, braamsluiper, sprinkhaanzanger, 
tapuit en roodborsttapuit. Broedgevallen van bruine kiekendief, blauwe kiekendief komen in de 
ruime omgeving niet voor. Soorten van vochtige duinvalleien en van duinmeren komen binnen 
500 meter niet voor. De meest dichtbij zijnde broedlocaties zijn hier de Peerkuil en de 
Badhuiskuil langs de zuidrand van West aan Zee op meer dan 500 meter van de kavel. 

- Conclusie: In de directe omgeving van de kavel komen geen strikt beschermde soorten voor. 
Overige door de Flora- en faunawet beschermde soorten komen in de directe omgeving van 
de kavel niet voor. Een aantal soorten kwetsbare broedvogels komt voor in de duinen ten 
noorden van West aan Zee, op meer dan 500 meter van de kavel, waaronder de tapuit. 
Overige broedvogelsoorten die in de directe omgeving van de kavel niet broeden, betreffen 
algemene soorten die aan menselijke aanwezigheid gewend zijn. 

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging en de daaruit voortvloeiende plannen tot bebouwing is 
mogelijk zonder strijdigheid met de Flora- en faunawet. De bebouwing van de kavel is mogelijk zonder 
negatieve effecten op de populaties van door de Flora- en faunawet beschermde soorten. Op de kavel 
zelf komen geen door de Flora- en faunawet beschermde soorten voor. De kavel is te bereiken via de 
verharde weg langs de oostzijde. Bebouwing van de kavel heeft daardoor geen enkel effect op de 
populaties van beschermde soorten in de duinen ten noorden van de kavel of in de ruimere omgeving 
van de kavel.  Er zijn geen effecten op de populaties van beschermde soorten. Ook door de 
bouwactiviteiten zelf zal geen effect op de populaties van de beschermde soorten ontstaan. Er kan 
worden voldaan aan het beginsel van zorgplicht en van zorgvuldig handelen. De aanvraag van een 
ontheffing is niet nodig. Het is niet nodig extra mitigerende maatregelen te nemen.  
 

7.2.8. West aan Zee 6. 
 
Ligging:  
De kavel ligt in het noordwestelijke deel van West aan Zee. Het betreft de kavel gelegen ten zuiden 
van West aan Zee 111 (de Blauwe Stikel). 
 
Inventarisatie: april 2011 
 
Omgeving: 
De kavel maakt deel uit van de enclave West aan Zee, gelegen in de duinen van Terschelling ten 
noordwesten van Midsland. De enclave bestaat uit recreatiewoningen, die als vrijstaande woningen in 
het oorspronkelijke duinlandschap zijn gebouwd. De kavel is een van de invullocaties in West aan 
Zee, die nog niet bebouwd is. De kavel grenst aan nergens direct aan het open duinlandschap van 
Terschelling. Ten zuiden, oosten, noorden en westen van de kavel liggen andere reeds bebouwde 
erfpachtpercelen. Langs de zuid- en westgrens van de kavel loopt een verharde weg. 
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Huidig gebruik. 
De kavel is begroeid met natuurlijke duinvegetaties waarop ten dele in het verleden een klein 
dennenbos is aangeplant. Er is verder geen actieve vorm van gebruik of beheer van toepassing is. 
Wel zijn er op kleine schaal exotische struiken en een aantal bolgewassen aangeplant. 
 
Begroeiing. 
De oorspronkelijke natuurlijke geomorfologie van het duinlandschap is op de kavel nog aanwezig. 
Deze bestaat uit een naar het zuiden gerichte helling die in zuidelijke richting wat afvlakt. 
De vegetatie bestaat ten uit natuurlijke duinvegetaties van droge duinen. Deze bestaat vrijwel 
uitsluitend uit open kruidenvegetaties die worden gerekend tot de zogenaamde “grijze duinen”. Het 
gaat dan met name op buntgrasvegetaties (Violo-Corynephoretum) en duin-schapengrasvegetaties 
(Festuco-Galietum). Op zeer kleine schaal komen groeiplaatsen voor van kraaiheide (Empetrum 
nigrum). Ongeveer 50% van het oppervlak van de kavel bestaat echter uit gesloten bos van 
Oostenrijkse den (Pinus nigra nigra) en zeeden (Pinus pinaster), waarvan de kruidlaag bestaat uit 
diverse soorten mossen, duinriet (Calamagrostis epigejos) en zandzegge (Carex arenaria). De 
kruidenvegetatie bestaat verder uit algemene soorten van droge duinen. Als gevolg van de 
aanwezigheid van het bos is de kruidenvegetatie van het open gedeelte van de kavel weinig 
dynamisch en is de moslaag betrekkelijk dik. Van oorsprong aangeplante struwelen zijn wilde liguster 
(Ligustrum vulgare), fijnspar (Picea abies), zuurbes (Berberis vulgaris) en brem (Cytisus scoparius). 
De groeiplaats van wilde hyacint (Scilla non-scripta – Rode lijst soort)) is eveneens aangeplant. 
 
Open water. 
Er is op de kavel en in de directe omgeving geen open water aanwezig. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: er komen op de kavel geen strikt beschermde soorten voor. Daar 
de kavel geen open water heeft is deze ongeschikt als voortplantingsplek voor de 
rugstreeppad. Er komt hier dan ook geen populatie voor. In de duinen ten noorden van West 
aan Zee komt een populatie voor van de zandhagedis. Op de kavel zelf is deze echter niet 
aangetroffen. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: Geen van de soorten uit categorie 2 komt op de kavel 
voor. Er zijn geen groeiplaatsen aangetroffen van kleine keverorchis en dennenorchis. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 
kan worden voorondersteld. Zie echter de opmerking hierboven. Er is een populatie van het 
konijn op de kavel aanwezig. 

- Broedvogels:  op de kavel komen als broedvogel voor Turkse tortel, houtduif, koolmees en 
fitis. 

- Conclusie: Het voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten beperkt zich 
tot de kleine zoogdieren waarvoor vrijstelling geldt en enkele niet kwetsbare, aan menselijke 
omgeving gewende broedvogels. 

 
Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 

- Strikt beschermde soorten:  
Zandhagedis. In de duinen ten noorden van West aan Zee komt een populatie voor van de 
zandhagedis. De populatie is zeer beperkt in omvang en bestaat uit slechts enkele tientallen 
individuen. Tussen de kavel en het gebied waar de populatie voorkomt ligt nog een zone met 
droge duinvegetaties en reeds bebouwde kavels die niet door de zandhagedis wordt benut.  
Rugstreeppad. In de duinen ten noorden en oosten van West aan Zee komen geen vochtige 
valleien voor. Het betreft hier uitsluitend droog duin dat als leefgebied niet geschikt is. In de 
ruimere omgeving van de kavel komen in natte duinvalleien aanzienlijke populaties voor van 
de rugstreeppad, onder meer in de vallei “de Peerkuil” te midden van de recreatiewoningen 
ten zuiden van de Verbindingsweg en in een aantal valleien rondom West aan Zee. Deze 
locaties liggen op meer dan 500 meter van de kavel. 
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- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, binnen een 
afstand van 100 meter, komen geen soorten uit deze categorie voor. Op grotere afstand 
kunnen in vochtige duinvalleien worden aangetroffen levendbarende hagedis, gevlekte orchis, 
en wilde gagel. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
de ruime omgeving voor bruine kikker, kleine watersalamander, behaarde rode bosmier, kale 
rode bosmier en brede wespenorchis. Geen van de soorten komt voor binnen een afstand van 
500 meter van de kavel. 

- Broedvogels: De broedvogels in het gebied van West aan Zee betreffen zangvogels die 
aangepast zijn aan menselijke omgeving. Veelal broeden ze in de lage struwelen rondom de 
recreatiewoningen. De soorten zijn niet kwetsbaar. Het betreft onder meer winterkoning, 
heggenmus, fitis, braamsluiper, grasmus, graspieper, witte kwikstaart, kneu en kauw. In de 
duinen ten noorden van West aan Zee komen daarnaast ook karakteristieke soorten van open 
droog duin en van duindoornstruwelen tot broeden, onder andere grasmus, braamsluiper, 
sprinkhaanzanger, tapuit en roodborsttapuit. Broedgevallen van bruine kiekendief, blauwe 
kiekendief komen in de ruime omgeving niet voor. Soorten van vochtige duinvalleien en van 
duinmeren komen binnen 500 meter niet voor. De meest dichtbij zijnde broedlocaties zijn hier 
de Peerkuil en de Badhuiskuil langs de zuidrand van West aan Zee op meer dan 500 meter 
van de kavel. 

- Conclusie: In de directe omgeving van de kavel komen geen strikt beschermde soorten voor.  
Overige door de Flora- en faunawet beschermde soorten komen in de directe omgeving van 
de kavel niet voor. Een aantal soorten kwetsbare broedvogels komt voor in de duinen ten 
noorden van West aan Zee, op meer dan 500 meter van de kavel, waaronder de tapuit. 
Overige broedvogelsoorten die in de directe omgeving van de kavel niet broeden, betreffen 
algemene soorten die aan menselijke aanwezigheid gewend zijn. 

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging en de daaruit voortvloeiende plannen tot bebouwing is 
mogelijk zonder strijdigheid met de Flora- en faunawet. De bebouwing van de kavel is mogelijk zonder 
negatieve effecten op de populaties van door de Flora- en faunawet beschermde soorten. Op de kavel 
zelf komen enkele door de Flora- en faunawet beschermde broedvogelsoorten voor. Daar de kavel 
maar ten dele wordt bebouwd blijft er voldoende ruimte voor broedvogels over. Wel is het te 
verwachten dat bij bebouwing van de kavel het dennenbos zal worden gekapt. De aan dit bos 
gebonden broedvogelsoorten zullen dan verdwijnen (Turkse tortel, houtduif, koolmees). Het bos is 
echter een in West aan Zee onnatuurlijk element. In de zone van de duinen waar West aan Zee ligt 
komt nergens naaldbos voor. Wel is er elders in de Terschellinger duinen bijna 600 hectare 
vergelijkbaar naaldbos aanwezig, waar de genoemde soorten in aanzienlijk aantal voorkomen. Het 
verwijderen van het bos heeft dan ook geen negatieve gevolgen voor de populaties van de genoemde 
soorten op het eiland. De kavel is te bereiken via de verharde weg langs de zuidzijde. Bebouwing van 
de kavel heeft daardoor geen enkel effect op de populaties van beschermde soorten in de duinen ten 
noorden van de kavel of in de ruimere omgeving van de kavel.  Er zijn geen effecten op de populaties 
van beschermde soorten.  Er kan worden voldaan aan het beginsel van zorgplicht. Het is niet nodig 
extra mitigerende maatregelen te nemen. Wel vereist het beginsel van zorgvuldig handelen dat 
broedvogels tijdens het broedseizoen niet mogen worden verstoord. Het kan dan ook worden 
geadviseerd eventuele bebouwing van de kavel te starten voor het begin van het broedseizoen (15 
maart) of na afloop ervan (15 augustus). Ook het kappen van dennen dient in deze periode te 
geschieden. 
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7.2.9. West aan Zee 7. 
 
Ligging:  
Het betreft hier een deel van de kavel West aan Zee 165 (Ruige Hoek) gelegen ten westen van de 
recreatiewoning. Westelijk van de kavel ligt West aan Zee 163 (Vossehol). 
 
Inventarisatie: april 2011 
 
Omgeving: 
De kavel maakt deel uit van de enclave West aan Zee, gelegen in de duinen van Terschelling ten 
noordwesten van Midsland. De enclave bestaat uit recreatiewoningen, die als vrijstaande woningen in 
het oorspronkelijke duinlandschap zijn gebouwd. De kavel is een van de invullocaties in West aan 
Zee, die nog niet bebouwd is. Deze grenst aan de zuidzijde aan het open duinlandschap van 
Terschelling (Peerkuil), al ligt tussen de kavel en het open duingebied een autoweg. Ten oosten, 
noorden en westen van de kavel liggen andere reeds bebouwde erfpachtpercelen.  
 
Huidig gebruik. 
De kavel is begroeid met natuurlijke duinvegetaties waarop geen actieve vorm van gebruik of beheer 
van toepassing is. 
 
Begroeiing. 
De oorspronkelijke natuurlijke geomorfologie van het duinlandschap is op de kavel nog aanwezig. Het 
terrein is glooiend met een naar het zuiden gerichte helling op het gedeelte grenzend aan de autoweg. 
De vegetatie bestaat volledig uit natuurlijke duinvegetaties van droge duinen. Deze bestaat vrijwel 
uitsluitend uit open kruidenvegetaties die worden gerekend tot de zogenaamde “grijze duinen”. Het 
gaat dan met name op buntgrasvegetaties (Violo-Corynephoretum) en duin-schapengrasvegetaties 
(Festuco-Galietum). Op zeer kleine schaal komen groeiplaatsen voor van kraaiheide (Empetrum 
nigrum). Er komen nagenoeg geen lage struwelen voor. De kruidenvegetatie bestaat verder uit 
algemene soorten van droge duinen. In vergelijking met de andere geïnventariseerde percelen is het 
perceel betrekkelijk arm aan soorten. 
 
Open water. 
Er is op de kavel geen open water aanwezig. De ten zuiden van de autoweg op ongeveer 150 meter 
van de kavel gelegen Peerkuil is een duinmeertje waar jaarrond open water aanwezig is. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: er komen op de kavel geen strikt beschermde soorten voor. Daar 
de kavel geen open water heeft is deze ongeschikt als voortplantingsplek voor de 
rugstreeppad. Er komt hier dan ook geen populatie voor. In de duinen ten noorden van West 
aan Zee komt een populatie voor van de zandhagedis. Op de kavel zelf is deze echter niet 
aangetroffen. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: Geen van de soorten uit categorie 2 komt op de kavel 
voor. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 
kan worden voorondersteld. Zie echter de opmerking hierboven. Er is een aanzienlijke 
populatie van het konijn op de kavel aanwezig. 

- Broedvogels:  op de kavel is de graspieper als broedvogel aangetroffen. 
- Conclusie: Het voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten beperkt zich 

tot de kleine zoogdieren waarvoor vrijstelling geldt en de graspieper. 
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Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 
- Strikt beschermde soorten:  

Zandhagedis. In de duinen ten noorden van West aan Zee komt een populatie voor van de 
zandhagedis. De populatie is zeer beperkt in omvang en bestaat uit slechts enkele tientallen 
individuen. Tussen de kavel en het gebied waar de populatie voorkomt ligt nog een zone met 
droge duinvegetaties en een groot aantal reeds bebouwde kavels die niet door de 
zandhagedis wordt benut.  
Rugstreeppad. In de duinen ten noorden en oosten van West aan Zee komen geen vochtige 
valleien voor. Het betreft hier uitsluitend droog duin dat als leefgebied niet geschikt is. In de 
Peerkuil ten zuiden van de kavel komt een aanzienlijke populaties voor van de rugstreeppad, 
Deze locatie liggen op ongeveer 150 meter van de kavel. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, binnen een 
afstand van 100 meter, komen geen soorten uit deze categorie voor. Op grotere afstand 
kunnen in vochtige duinvalleien worden aangetroffen levendbarende hagedis, gevlekte orchis, 
en wilde gagel. Wilde gagel komt voor in de Peerkuil op 150 meter van de kavel.  

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
de ruime omgeving voor bruine kikker, kleine watersalamander, behaarde rode bosmier, kale 
rode bosmier en brede wespenorchis. Met uitzondering van de bruine kikker (Peerkuil, 150 
meter) komt geen van de soorten komt binnen een afstand van 500 meter van de kavel. 

- Broedvogels: De broedvogels in het gebied van West aan Zee betreffen zangvogels die 
aangepast zijn aan menselijke omgeving. Veelal broeden ze in de lage struwelen rondom de 
recreatiewoningen. De soorten zijn niet kwetsbaar. Het betreft onder meer winterkoning, 
heggenmus, fitis, braamsluiper, grasmus, graspieper, witte kwikstaart, kneu en kauw. Op de 
kavels rondom de invullocatie zijn in 2011 echter uitsluitend witte kwikstaart, kneu, graspieper 
en fitis aangetroffen. In de Peerkuil wordt gebroed door een aantal soorten oever- en 
watervogels, met name door dodaars, wilde eend, krakeend, slobeend, kuifeend, rietzanger, 
sprinkhaanzanger, rietgors, waterhoen en meerkoet. Broedgevallen van bruine kiekendief, 
blauwe kiekendief komen in de ruime omgeving niet voor.  

- Conclusie: In de directe omgeving van de kavel komt als strikt beschermde soort voor de 
rugstreeppad.  Overige soorten die in de directe omgeving van de kavel voorkomen betreffen 
wilde gagel en bruine kikker. Een aantal soorten kwetsbare broedvogels komt voor in de 
Peerkuil ten zuiden van West aan Zee, op 150 meter van de kavel.  

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging en de daaruit voortvloeiende plannen tot bebouwing is 
mogelijk zonder strijdigheid met de Flora- en faunawet. De bebouwing van de kavel is mogelijk zonder 
negatieve effecten op de populaties van door de Flora- en faunawet beschermde soorten. Op de kavel 
zelf komen geen door de Flora- en faunawet beschermde soorten voor, behoudens de algemene en 
niet kwetsbare graspieper en andere aan menselijke aanwezigheid aangepaste soorten op 
aangrenzende kavels. Met betrekking tot de soorten van de Peerkuil wordt benadrukt dat het hier 
soorten betreft van open water en natte duinvalleien. De kavel zelf is hoog gelegen en bestaat volledig 
uit droog duin, en habitat dat voor de soorten uit de Peerkuil ten ene male ongeschikt is. De kavel 
heeft dan ook geen enkele functie voor de soorten van de Peerkuil. Gezien de droge en weinig 
beschutte omstandigheden op de kavel zal de rugstreeppad de kavel ook als foerageergebied zo veel 
mogelijk mijden. De kavel is te bereiken via de verharde weg langs de zuidzijde. Deze betrekkelijk 
druk bereden weg ligt tussen de kavel en de Peerkuil in. Bebouwing van de kavel is dan ook mogelijk 
zonder dat een effect op de populaties van beschermde soorten in de Peerkuil ten zuiden van de 
kavel en de weg ontstaat. Er zijn geen effecten op de populaties van beschermde soorten. Ook door 
de bouwactiviteiten zelf zal geen effect op de populaties van de beschermde soorten ontstaan. De 
kavel wordt slechts ten dele bebouwd, zodat er ruimte overblijft voor de algemene broedvogels, 
waaronder de graspieper. Er kan worden voldaan aan het beginsel van zorgplicht. De aanvraag van 
een ontheffing is niet nodig. Het is niet nodig extra mitigerende maatregelen te nemen. Met betrekking 
tot het beginsel van zorgvuldig handelen wordt geadviseerd werkzaamheden niet uit te voeren tijdens 
het broedseizoen (15 maart – 15 augustus).  
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7.2.10. De kavels in Midsland aan Zee en West aan Zee: algemene conclusies. 
 
Aan de hand van bovenstaande beschrijvingen worden in het algemeen de volgende conclusies 
getrokken: 

- Op geen van de geïnventariseerde kavels komen strikt beschermde soorten voor. 
- Op geen van de geïnventariseerde kavels komen soorten voor van categorie 2 van de AMvB. 
- Op alle kavels komen soorten voor van categorie 1 van de AMvB. Het betreft hier kleine 

zoogdieren en konijn. Voor deze soorten geldt echter op voorhand vrijstelling van de Flora- en 
faunawet. 

- Op een aantal kavels zijn broedvogels vastgesteld. Het betreft hier echter algemene 
broedvogels die zich goed thuis voelen in menselijke omgeving. Daar de kavels slechts voor 
ongeveer 20% van het oppervlak bebouwd worden, blijft er voor deze broedvogels voldoende 
ruimte beschikbaar. Alle vastgestelde soorten komen op Terschelling veelvuldig voor en 
hebben uitgebreide populaties. Bebouwing van de kavels heeft geen negatieve effecten op de 
populaties op eilander schaal. 

- In het open duingebied in de omgeving van de kavels komen enkele strikt beschermde 
soorten voor. Het gaat dan om rugstreeppad (Midsland aan Zee en West aan Zee) en 
zandhagedis (alleen West aan Zee). 

- In het open duingebied in de omgeving van de kavels komen verschillende soorten van 
categorie 2 van de AMvB. Voor. Het gaat dan om levendbarende hagedis, gevlekte orchis en 
wilde gagel. 

- In het open duingebied in de omgeving van de kavels komen een aanzienlijk aantal soorten 
voor van categorie 1 van de AMvB. Voor deze soorten geldt echter op voorhand vrijstelling 
van de wet. 

- In het open duingebied in de omgeving van de kavels komen een aantal soorten kwetsbare 
broedvogels voor. Kwetsbare soorten zijn in dit geval tapuit, dodaars en rietzanger. 

- Er is geen negatief effect te verwachten bij bebouwing van de kavels op door de Flora- en 
faunawet strikt beschermde soorten, op soorten van categorie 2 van de AMvB en op de 
broedvogels op de kavels. 

- Bebouwing van de kavels is mogelijk door gebruikt te maken van de bestaande verharde 
wegen. Als gevolg daarvan zijn effecten op de populaties van soorten in de omgeving van de 
kavels te voorkomen. 

- Er is geen sprake van negatieve effecten op de populaties in de omgeving van de kavels als 
gevolg van de aanwezigheid en het gebruik van de nieuwe woning op de kavels. 

- Er is geen sprake van een negatief effect als gevolg van cumulatie indien alle kavels worden 
bebouwd en in gebruik genomen. 

- Er wordt voldaan aan het beginsel van zorgplicht. Het is niet nodig extra mitigerende 
maatregelen te nemen. 

- Met betrekking tot het beginsel van zorgvuldig handelen wordt benadrukt dat het verstoren 
van broedende vogels strijdig is met de Flora- en faunawet. Op enkele kavels zijn broedvogels 
vastgesteld. Geadviseerd wordt hier bouwactiviteiten te starten voorafgaand aan het 
broedseizoen (15 maart), op pas te beginnen na afloop van het broedseizoen (15 augustus). 

- De aanvraag van een ontheffing van de Flora- en faunawet is niet nodig.  
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Tabel 7. 
 
Voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten in 
en                
in de omgeving van de onderzochte percelen in  West aan Zee             
Ja = soort komt voor          
Nee = soort komt niet voor          
? = soort komt mogelijk voor.          
W1 = West aan Zee 1, W2 = West aan Zee 2 etc.         

  Voorkomen               

Tabel 1: Algemene soorten  W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 
omgevin

g 
                  
Bosmuis ? ? ? ? ? ? ? Ja 
Dwergmuis ? ? ? ? ? ? ? Ja 
Dwergpitsmuis ? ? ? ? ? ? ? Ja 
Egel ? ? ? ? ? ? ? Ja 
Gewone bosspitsmuis ? ? ? ? ? ? ? Ja 
Haas Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja 
Konijn Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Ree Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja 
Rosse woelmuis ? ? ? ? ? ? ? Ja 
Bruine kikker Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja 
Kleine watersalamander Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja 
Behaarde rode bosmier Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja 
Kale rode bosmier Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja 
Brede wespenorchis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja 
Dotterbloem Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Gewone vogelmelk Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Grote kaardenbol Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Koningsvaren Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Zwanebloem Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
                  
Tabel 2: Overige soorten                 
                  
Levendbarende hagedis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja 
Blauwe zeedistel Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Brede orchis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Dennenorchis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Gevlekte orchis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja 
Grote keverorchis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Grote muggenorchis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Harlekijn Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Jeneverbes Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Kleine keverorchis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Kleine zonnedauw Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Klokjesgentiaan Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Moeraswespenorchis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Parnassia Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Rietorchis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Ronde zonnedauw Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Spaanse ruiter Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Steenbreekvaren Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Tongvaren Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Vleeskleurige orchis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Waterdrieblad Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Welriekende nachtorchis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Wilde gagel Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja 
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Tabel 7: vervolg. 
  W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 omgeving 
Tabel 3: Strikt beschermde soorten.                  
                  
Grote ijsvogelvlinder Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Heideblauwtje Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Rouwmantel Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Groot zeegras Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
                  
Habitatrichtlijnsoorten                 
Gewone dwergvleermuis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Gewone grootoorvleermuis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Laatvlieger Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Ruige dwergvleermuis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Rosse vleermuis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Tweekleurige vleermuis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Rugstreeppad Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja 
Zandhagedis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja 
Drijvende waterweegbree Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Groenknolorchis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
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Kaart 7: Voorkomen van natuurwaarden in de omgeving van West aan Zee. 
 
Rood: ligging van de kavels. 
Z binnen geel kader: populatie zandhagedis. 
G = Wilde gagel 
Ru = Rugstreeppad 
R = Rietzanger 
M = Moeraswespenorchis. 
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7.3. Graslandpercelen. 
 
7.3.1. Algemeen. 

 
Een aantal graslanden zijn geïnventariseerd op het voorkomen van door de Flora- en faunawet 

beschermde soorten. Het betreft graslanden waarop momenteel een uiteenlopend agrarisch gebruik 
rust. Alle percelen zijn gelegen aangrenzend aan bestaande recreatieterreinen, en kunnen in beginsel 
worden bestemd ten behoeve van uitbreiding van deze terreinen. De graslanden zijn gelegen in de 
Terschellinger polder buiten Natura2000-gebied. Een aantal ligt echter in de binnenduinrand, direct 
grenzend aan Natura2000-gebied. 

 
7.3.2. Hee, kavel 1. 

 
Ligging:  
Het betreft hier een kavel gelegen aan de noordzijde van de Hoofdweg van Terschelling bij Halfweg, 
grenzend aan recreatieterrein Eldorado.  
 
Inventarisatie: mei 2011 
 
Omgeving: 
Ten noorden van de kavel ligt een deel van recreatieterrein Eldorado. Ten westen van de kavel 
bevindt zich een loofhoutbosje. Ten oosten ervan liggen een aantal agrarische graslandpercelen, 
waaronder kavel 2 en kavel 3 (zie kaartje.) 
 
Huidig gebruik. 
De kavel wordt gebruikt als weidegrond voor paarden. 
 
Begroeiing. 
De vegetatie wordt gerekend tot de raaigras-associatie (Lolio-Potentillion) en bestaat voornamelijk uit 
algemene grassen en kruiden van voedselrijk grasland. De vegetatie is echter door de hoge graasdruk 
door paarden enigszins vertrapt, waardoor op delen van het terrein een vochtminnende tredvegetatie 
is ontstaan met geknikte vossenstaart (Alopecurus geniculatus), greppelrus (Juncus bufonius), 
mannagras (Glyceria fluitans) etc. Langs de oostrand van de kavel is een sterk gereduceerd restant 
van een elzensingel aanwezig. 
 
Open water. 
De kavel wordt aan alle zijden omring door ondiepe greppels en sloten die grote delen van het jaar 
droog vallen. Binnen de kavel zelf is geen open water aanwezig. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: er komen op de kavel geen strikt beschermde soorten voor. Daar 
de kavel geen open water heeft is deze ongeschikt als voortplantingsplek voor de 
rugstreeppad. Er komt hier dan ook geen populatie voor.  

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: Geen van de soorten uit categorie 2 komt op de kavel 
voor. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 
kan worden voorondersteld. Er zijn geen populaties aanwezig van bruine kikker, kleine 
watersalamander, gewone dotterbloem en zwanenbloem.  

- Broedvogels:  op de kavel zijn geen broedvogels aangetroffen. 
- Conclusie: Het voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten beperkt zich 

tot de kleine zoogdieren waarvoor vrijstelling geldt. 
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Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 

- Strikt beschermde soorten:  
Rugstreeppad. Populaties van de rugstreeppad komen in de aangrenzende kavels niet voor. 
Een kleine populatie is wel aangetroffen in meer waterhoudende sloten in percelen direct ten 
westen van Hee. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, binnen een 
afstand van 100 meter, komen geen soorten uit deze categorie voor.  

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
de ruime omgeving voor bruine kikker, kleine watersalamander, gewone dotterbloem en 
zwanenbloem. Geen van de soorten komt voor op de direct aan de oostzijde aangrenzende 
kavel. De kavels ten westen van Hee zijn belangrijk als groeiplaats van de gewone 
dotterbloem en in beperkte mate voor de zwanenbloem.  

- Broedvogels: Het loofhoutbosje ten westen van de kavel wordt benut door een aantal soorten 
algemene zangvogels. In 2011 zijn aangetroffen tuinfluiter, spotvogel, fitis, braamsluiper, 
merel, winterkoning, heggenmus, roodborst, houtduif, koolmees, kneu en grasmus. 
Op het grasland ten oosten van de kavel komen geen broedvogels voor. Op de kavels verder 
oostelijk tot Hee wordt gebroed door kievit, grutto, wilde eend, en een aantal aan houtwallen 
gebonden zangvogels. In het verleden zijn hier onder meer vastgesteld bosrietzanger, 
spotvogel en kleine barmsijs. De houtwallen zijn hier echter anno 2011 volledig afgezet, 
waardoor er geen zangvogels zijn vastgesteld. 

- Conclusie: In de directe omgeving van de kavel komen geen strikt beschermde soorten voor. 
De rugstreeppad komt ruimere omgeving voor nabij Hee, echter op ruim 300 meter van de 
kavel. Hetzelfde geldt voor de gewone dotterbloem en de zwanenbloem. Het voorkomen van 
broedvogels beperkt zich tot algemene soorten zangvogels in het loofhoutbosje en tot 
weidevogels op de percelen nabij Hee op meer dan 300 meter afstand van de kavel. 

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging en de daaruit voortvloeiende plannen is mogelijk zonder 
strijdigheid met de Flora- en faunawet. Op de kavel zelf zijn geen door de Flora- en faunawet 
beschermde soorten aangetroffen, al mag worden verwacht dat er enkele soorten voorkomen die 
behoren tot categorie 1 van de AMvB, de soorten waarvoor op voorhand vrijstelling van de wet geldt. 
De populaties van de rugstreeppad, en ook van gewone dotterbloem en zwanenbloem komen voor op 
en dermate grote afstand van de kavel dat een effect op deze populaties kan worden uitgesloten. 
Hetzelfde geldt ten aanzien van de weidevogels nabij Hee. Een effect op de populaties van 
broedvogels in het loofhoutbosje kan worden uitgesloten, mits het bosje in stand gehouden wordt. Er 
komen alleen betrekkelijk algemene zangvogels voor, die verder geen relatie hebben met de agrarisch 
ingerichte kavel. Er kan derhalve worden voldaan aan de uitgangspunten van zorgplicht en van 
zorgvuldig handelen. Het is niet nodig extra mitigerende maatregelen te nemen. Een aanvraag van 
een ontheffing van de Flora- en faunawet is niet nodig. 
 

7.3.3. Hee, kavel 2. 
 
Ligging:  
Het betreft hier een kavel gelegen aan de noordzijde van de Hoofdweg van Terschelling bij Halfweg, 
grenzend aan recreatieterrein Eldorado. De kavel ligt ten oosten van kavel 1 (§ 7.3.2.). 
 
Inventarisatie: mei 2011 
 
Omgeving: 
Ten noorden van de kavel ligt een deel van recreatieterrein Eldorado. Ten westen van de kavel 
bevindt zich kavel 1 (zie hierboven) en een loofhoutbosje. Ten oosten ervan liggen een aantal 
agrarische graslandpercelen, waaronder kavel 3 (zie kaartje.) 
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Huidig gebruik. 
De kavel wordt extensief gebruikt als weidegrond voor paarden en voor het tijdelijk stallen van de 
huifkarren van een huifkarbedrijf. Het landbouwkundig gebruik bestaat uit hooien (juni) en 
nabeweiden. 
 
Begroeiing. 
De vegetatie bestaat uit een mozaïek van raaigras-vegetaties, witbol-grasland en reukgrasvegetaties 
en bestaat voornamelijk uit algemene grassen en kruiden van voedselrijk tot matig voedselrijk 
grasland. De vegetatie wordt extensief door paarden begraasd en heeft een sterker hooilandkarakter 
dan kavel 1, waardoor de vegetatie in botanisch opzicht soortenrijker is. Desondanks komen geen 
bijzondere soorten voor. Langs de west- en oostrand komen weinig vitale restanten voor van 
elzensingels. 
 
Open water. 
De kavel wordt aan alle zijden omring door ondiepe greppels en sloten die grote delen van het jaar 
droog vallen. Binnen de kavel zelf is geen open water aanwezig. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: er komen op de kavel geen strikt beschermde soorten voor. Daar 
de kavel geen open water heeft is deze ongeschikt als voortplantingsplek voor de 
rugstreeppad. Er komt hier dan ook geen populatie voor.  

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: Geen van de soorten uit categorie 2 komt op de kavel 
voor. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 
kan worden voorondersteld. Er zijn geen populaties aanwezig van bruine kikker, kleine 
watersalamander, gewone dotterbloem en zwanenbloem.  

- Broedvogels:  op de kavel zijn geen broedvogels aangetroffen. 
- Conclusie: Het voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten beperkt zich 

tot de kleine zoogdieren waarvoor vrijstelling geldt. 
 

Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 
- Strikt beschermde soorten:  

Rugstreeppad. Populaties van de rugstreeppad komen in de aangrenzende kavels ten oosten 
van de kavel voor. Een kleine populatie is hier aangetroffen in meer waterhoudende sloten in 
percelen direct ten westen van Hee. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, binnen een 
afstand van 100 meter, komen geen soorten uit deze categorie voor.  

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
de ruime omgeving voor bruine kikker, kleine watersalamander, gewone dotterbloem en 
zwanenbloem. De gewone dotterbloem komt voor op en in de sloten langs de aan de 
oostzijde grenzende kavel. Geen van de overige soorten komt voor op de direct aan de 
oostzijde aangrenzende kavel. De kavels ten westen van Hee zijn belangrijk als groeiplaats 
van de gewone dotterbloem en in beperkte mate voor de zwanenbloem.  

- Broedvogels: Zie voor het voorkomen van zangvogels in het loofhoutbosje § 7.3.2. Op het 
grasland ten westen van de kavel komen geen broedvogels voor. Op de kavels verder 
oostelijk tot Hee wordt gebroed door kievit, grutto, wilde eend, en een aantal aan houtwallen 
gebonden zangvogels. In het verleden zijn hier onder meer vastgesteld bosrietzanger, 
spotvogel en kleine barmsijs. De houtwallen zijn hier echter anno 2011 volledig afgezet, 
waardoor er geen zangvogels zijn vastgesteld. 

- Conclusie: In de directe omgeving van de kavel komen geen strikt beschermde soorten voor. 
De rugstreeppad komt ruimere omgeving voor nabij Hee, echter op ruim 300 meter van de 
kavel. De gewone dotterbloem komt voor op en rond het perceel ten oosten van de kavel. Het 
voorkomen van broedvogels beperkt zich tot algemene soorten zangvogels in het 
loofhoutbosje en tot weidevogels op de percelen nabij Hee. 
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Samengevat: Een bestemmingswijziging en de daaruit voortvloeiende plannen is mogelijk zonder 
strijdigheid met de Flora- en faunawet. Op de kavel zelf zijn geen door de Flora- en faunawet 
beschermde soorten aangetroffen, al mag worden verwacht dat er enkele soorten voorkomen die 
behoren tot categorie 1 van de AMvB, de soorten waarvoor op voorhand vrijstelling van de wet geldt. 
De populaties van de rugstreeppad komen voor op een dermate grote afstand van de kavel dat een 
effect op deze populaties kan worden uitgesloten. Een bestemmingswijziging en de daaruit 
voortkomende plannen hebben geen effect op de groeiplaatsen van de gewone dotterbloem en de 
zwanenbloem ten oosten van de kavel, mits hier geen wijzigingen worden doorgevoerd in de 
waterhuishouding van de percelen. Met betrekking tot de weidevogels moet worden opgemerkt dat de 
inrichting van het perceel als recreatieterrein het overgebleven oppervlak agrarisch gebied tussen de 
kavel en Hee verkleint, zodanig dat dit gebied minder geschikt wordt als broedgebied voor de 
weidevogels. Dit probleem doet zich met name voor als cumulatief effect indien de mogelijkheden ook 
worden geboden aan kavel 3, welke zich verder in het agrarisch gebied uitstrekt. Een effect op de 
populaties van broedvogels in het loofhoutbosje kan worden uitgesloten, mits het bosje in stand 
gehouden wordt.  
Er kan derhalve worden voldaan aan de uitgangspunten van zorgplicht. Als mitigerende maatregel kan 
worden voorgesteld dat de kavel dusdanig wordt ingericht dat een uitstraling van het nieuwe gebruik 
naar het agrarisch gebied wordt beperkt. Daarnaast moet om cumulatieve effecten met negatieve 
gevolgen voor de weidevogels te voorkomen worden afgeraden op zowel kavel 2 als kavel 3  een 
bestemmingswijziging mogelijk te maken. Met betrekking tot het beginsel van zorgvuldig handelen zijn 
geen extra mitigerende maatregelen nodig. Een aanvraag van een ontheffing van de Flora- en 
faunawet is niet nodig. 
 

7.3.4. Hee, kavel 3. 
 
Ligging:  
Het betreft hier een kavel gelegen aan de binnenduinrand van Terschelling ten oosten van 
recreatieterrein Eldorado.  
 
Inventarisatie: mei 2009, mei 2011. 
 
Omgeving: 
Ten westen van de kavel ligt een deel van recreatieterrein Eldorado. Ten noorden van de kavel 
bevindt zich de Duinweg met aangrenzend het duingebied van Terschelling dat ter plaatse bebost is 
met dennenbos. Ten oosten en zuiden ervan liggen een aantal agrarische graslandpercelen, (zie 
kaartje). 
 
Huidig gebruik. 
De kavel wordt gebruikt als hooiland en weidegrond voor paarden en schapen. Het beheer bestaat uit 
hooien (rond 1 juni) en nabeweiden. De rondom het perceel aanwezige houtwallen worden regelmatig 
afgezet. 
 
Geomorfologie. 
De kavel helt sterk in zuidelijke richting af. In de lage delen in het zuidoosten van het perceel is een 
invloed aanwezig van basisch kwelwater uit de zoetwaterbel van het eiland. 
 
Begroeiing. 
De vegetatie is een mozaïek van verschillende graslandtypen van vochtig, matig voedselrijk hooi- en 
grasland. Daarbij gaat het ten dele om bloemrijke raaigrasweide, om witbolgraslanden en 
reukgrasvegetaties. Opvallend daarin in het voorkomen van een grote populatie van het zeldzame 
kamgras (Cynosurus cristatus – Rode lijst soort), en van een aantal algemene aan kwel gebonden 
soorten als holpijp (Equisetum fluviatile) en tweerijige zegge (Carex disticha). In botanisch opzicht is 
het perceel waardevol. Het perceel is aan de noord-, west- en oostzijde begrensd door een vitale  
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elzensingel. Langs de zuidzijde van het perceel is in het recente verleden een brede boomwal geplant 
bestaande uit diverse algemene houtgewassen. 
 
Open water. 
De kavel wordt aan de west- en zuidzijde geflankeerd door ondiepe, maar bijna jaarrond 
waterhoudende sloten. Aan de oostzijde is een ondiepe, veelal droge greppel aanwezig. De sloten en 
greppels worden geflankeerd door elzensingels en een houtwal en zijn als zodanig sterk beschaduwd.  
Binnen de kavel zelf is geen open water aanwezig. Op het perceel is in 2009 (illegaal?) drainage 
aangelegd. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: er komen op de kavel geen strikt beschermde soorten voor. De 
sterk beschaduwde sloten zijn ongeschikt als voortplantingsplek. Er komt hier dan ook geen 
populatie voor.  

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: Geen van de soorten uit categorie 2 komt op de kavel 
voor. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 
kan worden voorondersteld. Er zijn geen populaties aanwezig van kleine watersalamander, 
gewone dotterbloem en zwanenbloem. De bruine kikker komt in klein aantal voor in de sloot 
langs de zuidrand. 

- Broedvogels:  op de kavel zijn geen broedende weidevogels aangetroffen. In de houtwal en 
de elzensingels wordt jaarlijks gebroed door een aantal soorten zangvogels, namelijk fitis, 
spotvogel, bosrietzanger, houtduif, ekster, zwarte kraai, vink, kneu, grasmus, winterkoning en 
roodborst. In 2011 zijn de singels en de houtwal afgezet, met als gevolg dat geen van de 
soorten er is aangetroffen. 

- Conclusie: Het voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten beperkt zich 
tot de kleine zoogdieren waarvoor vrijstelling geldt, en tot broedende zangvogels in de 
houtwallen. 

 
Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 

- Strikt beschermde soorten:  
Rugstreeppad. Populaties van de rugstreeppad komen in de aangrenzende kavels niet voor. 
Een kleine populatie is wel aangetroffen in meer waterhoudende sloten in percelen direct ten 
westen van Hee. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, binnen een 
afstand van 100 meter, komen geen soorten uit deze categorie voor.  

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
de ruime omgeving voor bruine kikker, kleine watersalamander, gewone dotterbloem en 
zwanenbloem. De soorten komen voor op de direct aan de zuidoostzijde aangrenzende kavel. 
De kavels ten westen van Hee zijn belangrijk als groeiplaats van de gewone dotterbloem en in 
beperkte mate voor de zwanenbloem, en zijn als gevolg van het optreden van kwel in 
geomorfologisch en botanisch opzicht waardevol.  

- Broedvogels: Op de twee percelen ten oosten van de kavel wordt normalerwijs gebroed door 
een aantal soorten algemene zangvogels in de elzensingels. In 2011 zijn de singels echter 
afgezet, waardoor er geen broedvogels zijn vastgesteld. Op de graslanden ten zuidoosten van 
de kavel komen kievit, grutto en wilde eend als broedvogel voor.  

- Conclusie: In de directe omgeving van de kavel komen geen strikt beschermde soorten voor. 
De rugstreeppad komt ruimere omgeving voor nabij Hee, echter op ruim 300 meter van de 
kavel. De percelen ten zuidoosten van de kavel, tussen de kavel en Hee zijn in botanisch 
opzicht waardevol met populaties van gewone dotterbloem, zwanenbloem, bruine kikker, 
kleine watersalamander, kievit en grutto.  
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Samengevat: Een bestemmingswijziging en de daaruit voortvloeiende plannen hebben op het perceel 
zelf geen gevolgen voor door de Flora- en faunawet strikt beschermde soorten, daar ze er niet 
voorkomen. Hetzelfde geldt voor soorten van categorie 2 van de AMvB. Met betrekking tot de 
broedvogels van de elzensingels en houtwallen wordt benadrukt dat het veelal algemene en niet 
kwetsbare soorten betreft. De soorten kunnen op de kavel behouden blijven mits rondom de kavel een 
voldoende brede en structuurrijke houtwal aanwezig blijft, waarin de vogels broedmogelijkheden 
kunnen vinden. Strijdigheid met de Flora- en faunawet kan daarmee worden voorkomen.  
De inrichting van de kavel tot recreatieterrein heeft wel een externe werking naar buiten met negatieve 
effecten op de broedende weidevogels in de omringende agrarische graslanden. Verwacht mag 
worden dat het agrarisch gebied hierdoor te klein wordt om nog geschikt te zijn als broedgebied voor 
de kievit en de grutto. Dit probleem wordt versterkt als ook kavel 2 als recreatieterrein wordt ingericht. 
De impact van de inrichting tot recreatieterrein van kavel 3 is echter aanzienlijk groter dan van kavel 2. 
Een negatief effect op de overige door de Flora- en faunawet beschermde soorten in de omgeving 
(rugstreeppad, gewone dotterbloem, zwanenbloem, bruine kikker, kleine watersalamander) is 
uitgesloten, mits geen veranderingen in de natuurlijke hydrologie worden doorgevoerd.  
Benadrukt moet worden dat zowel de kavel zelf als de overige aangrenzende agrarische kavels in 
hydrologisch (kwel), geomorfologisch, botanisch en landschappelijk opzicht waardevol zijn. 
 

7.3.5. Hee, kavel 4. De Pidde. 
 
Ligging:  
Het betreft hier een tweetal kavels gelegen tussen de oude Terschellinger boerderij de Pidde en 
camping De Riesen.  
 
Inventarisatie: mei 2011 
 
Omgeving: 
Ten oosten van de kavels ligt een deel van recreatieterrein De Riesen. De kavels strekken zich uit van 
de Riesen westwaarts en omsluiten deels het erfgebied van de Pidde. Ten noorden van de kavels ligt 
de Duinweg met aangrenzend het beboste duingebied van Terschelling. Langs de west- en zuidzijde 
zijn de kavels bereikbaar via twee onverharde paden.  
 
Huidig gebruik. 
De kavels wordt gebruikt als weidegrond voor schapen. 
 
Begroeiing. 
De vegetatie wordt gerekend tot de raaigras-associatie (Lolio-Potentillion) en bestaat voornamelijk uit 
algemene grassen en kruiden van voedselrijk grasland. De grasmat is bloemrijk en bevat in beperkte 
mate hooilandsoorten van de reukgras-graslanden. Als gevolg van de aanwezigheid van vitale 
elzensingels op de grens van de kavels is de grasmat lokaal sterk beschaduwd. De noordelijke deel is 
wat hoger gelegen en heeft een droge graslandvegetatie met duinsoorten. Bijzonder is de 
aanwezigheid op een van de kavels van een enkele groeiplaats van duinlangbaardgras en bronkruid. 
 
Open water. 
Er is geen open water aanwezig. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: er komen op de kavel geen strikt beschermde soorten voor. Daar 
de kavel geen open water heeft is deze ongeschikt als voortplantingsplek voor de 
rugstreeppad. Er komt hier dan ook geen populatie voor.  

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: Geen van de soorten uit categorie 2 komt op de kavel 
voor. 
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- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 
kan worden voorondersteld. Er zijn geen populaties aanwezig van andere door de Flora- en 
faunawet beschermde soorten. 

- Broedvogels:  op de kavels zijn als broedvogel aangetroffen fitis, merel, zwarte kraai en 
spotvogel. 

- Conclusie: Het voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten beperkt zich 
tot de kleine zoogdieren waarvoor vrijstelling geldt en enkele soorten aan elzensingels 
gebonden broedvogels. 

 
Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 

- Strikt beschermde soorten:  
Rugstreeppad. Populaties van de rugstreeppad komen in de aangrenzende kavels niet voor. 
Een kleine populatie is wel aangetroffen in meer waterhoudende sloten in percelen direct ten 
westen van Hee. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, binnen een 
afstand van 100 meter, komen geen soorten uit deze categorie voor.  

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
de ruime omgeving voor bruine kikker, kleine watersalamander, gewone dotterbloem en 
zwanenbloem. Geen van de soorten komt voor binnen een afstand van 100 meter van de 
kavels. De kavels ten westen van Hee zijn belangrijk als groeiplaats van de gewone 
dotterbloem en in beperkte mate voor de zwanenbloem.  
Broedvogels: In de directe omgeving van de kavels komen uitsluitend algemene, aan 
elzensingels en houtwallen gebonden zangvogels als broedvogel voor. 

- Conclusie: In de directe omgeving van de kavel komen geen strikt beschermde soorten voor. 
De rugstreeppad komt ruimere omgeving voor nabij Hee, echter op ruim 300 meter van de 
kavel. Hetzelfde geldt voor de gewone dotterbloem en de zwanenbloem. Het voorkomen van 
broedvogels beperkt zich tot algemene soorten zangvogels in de houtwallen en elzensingels. 

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging en de daaruit voortvloeiende plannen is mogelijk zonder 
strijdigheid met de Flora- en faunawet. Op de kavel zelf zijn, behoudens enkele soorten broedvogels, 
geen door de Flora- en faunawet beschermde soorten aangetroffen, al mag worden verwacht dat er 
enkele soorten voorkomen die behoren tot categorie 1 van de AMvB, de soorten waarvoor op 
voorhand vrijstelling van de wet geldt. Bij inrichting van de kavels tot recreatieterrein kunnen voor de 
broedvogels voldoende mogelijkheden overblijven indien het terrein door een structuurrijke houtwal 
wordt omringd. De populaties van de rugstreeppad, en ook van gewone dotterbloem en zwanenbloem 
komen voor op en dermate grote afstand van de kavels dat een effect op deze populaties kan worden 
uitgesloten. Hetzelfde geldt ten aanzien van de weidevogels nabij Hee. Er kan derhalve worden 
voldaan aan de uitgangspunten van zorgplicht. Met betrekking tot het beginsel van zorgvuldig 
handelen moet worden benadrukt dat het niet is toegestaan broedvogels tijdens het broeden te 
verstoring. Een aanvraag van een ontheffing van de Flora- en faunawet is niet nodig. 
Aanvullend mag worden benadrukt dat de agrarische percelen met hun fraai gevormde elzensingels 
een landschappelijk hoge waarde hebben. 
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Kaart 8. Ligging van de kavels bij Hee. 
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Tabel 8. 
Voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten in en            
in de omgeving van de onderzochte kavels in Hee.            
Ja = soort komt voor       
Nee = soort komt niet voor       
? = soort komt mogelijk voor.       
            

  Voorkomen          

Tabel 1: Algemene soorten  Hee 1 Hee 2 Hee 3 Hee 4 omgeving 

            
Bosmuis ? ? ? ? Ja 
Dwergmuis ? ? ? ? Ja 
Dwergpitsmuis ? ? ? ? Ja 
Egel ? ? ? ? Ja 
Gewone bosspitsmuis ? ? ? ? Ja 
Haas Ja Ja Ja Ja Ja 
Konijn Nee Nee Ja Ja Ja 
Ree Ja Ja Ja Ja Ja 
Rosse woelmuis ? ? ? ? Ja 
Bruine kikker Nee Nee Ja Nee Ja 
Kleine watersalamander Nee Nee Nee Nee Ja 
Behaarde rode bosmier Nee Nee Nee Nee Nee 
Kale rode bosmier Nee Nee Nee Nee Nee 
Brede wespenorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Dotterbloem Nee Nee Nee Nee Nee 
Gewone vogelmelk Nee Nee Nee Nee Nee 
Grote kaardenbol Nee Nee Nee Nee Nee 
Koningsvaren Nee Nee Nee Nee Nee 
Zwanebloem Nee Nee Nee Nee Ja 
            
Tabel 2: Overige soorten           
            
Levendbarende hagedis Nee Nee Nee Nee Nee 
Blauwe zeedistel Nee Nee Nee Nee Nee 
Brede orchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Dennenorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Gevlekte orchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Grote keverorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Grote muggenorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Harlekijn Nee Nee Nee Nee Nee 
Jeneverbes Nee Nee Nee Nee Nee 
Kleine keverorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Kleine zonnedauw Nee Nee Nee Nee Nee 
Klokjesgentiaan Nee Nee Nee Nee Nee 
Moeraswespenorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Parnassia Nee Nee Nee Nee Nee 
Rietorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Ronde zonnedauw Nee Nee Nee Nee Nee 
Spaanse ruiter Nee Nee Nee Nee Nee 
Steenbreekvaren Nee Nee Nee Nee Nee 
Tongvaren Nee Nee Nee Nee Nee 
Vleeskleurige orchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Waterdrieblad Nee Nee Nee Nee Nee 
Welriekende nachtorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Wilde gagel Nee Nee Nee Nee Nee 
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Tabel 8: vervolg. 
 
  Hee1 Hee2 Hee3 Hee4 omgeving 
Tabel 3: Strikt beschermde soorten.          
           
Grote ijsvogelvlinder Nee Nee Nee Nee Nee 
Heideblauwtje Nee Nee Nee Nee Nee 
Rouwmantel Nee Nee Nee Nee Nee 
Groot zeegras Nee Nee Nee Nee Nee 
           
Habitatrichtlijnsoorten          
Gewone dwergvleermuis Nee Nee Nee Nee Nee 
Gewone grootoorvleermuis Nee Nee Nee Nee Nee 
Laatvlieger Nee Nee Nee Nee Nee 
Ruige dwergvleermuis Nee Nee Nee Nee Nee 
Rosse vleermuis Nee Nee Nee Nee Nee 
Tweekleurige vleermuis Nee Nee Nee Nee Nee 
Rugstreeppad Nee Nee Nee Nee Ja 
Zandhagedis Nee Nee Nee Nee Nee 
Drijvende waterweegbree Nee Nee Nee Nee Nee 
Groenknolorchis Nee Nee Nee Nee Nee 

 
 

7.3.6. Kavels Duinland Midsland Noord. 
 
Ligging:  
Het betreft hier een viertal kavels gelegen ten zuiden van de campings Duinland en Schuttersbos in 
Midsland-Noord. 
 
Inventarisatie: mei 2010 
 
Omgeving: 
De kavels liggen ten zuiden van camping Duinland en camping Schuttersbos. De percelen ten zuiden, 
westen en oosten van de kavels betreffen agrarische graslanden. De kavels zijn vanaf de oostzijde te 
bereiken vanaf een onverhard pad, of verder via camping Duinland. Ten noorden van beide campings 
ligt het met naaldbos beplante duingebied van Terschelling (Koreabos).  
 
Huidig gebruik. 
De kavels 1 en 3 (zie kaartje) wordt gebruikt als weidegrond voor paarden. Kavel 2 wordt frequent en 
intensief gemaaid als gazon. Kavel t betreft een trapveldje dat in het verleden deel uitmaakte van 
camping Schuttersbos, maar nu tot het terrein van camping Duinland behoort. 
 
Begroeiing. 
De vegetatie van kavel 1 en 3 betreft een bloemrijke raaigrasweide met grassen en kruiden van 
vochtige voedselrijke grond. Daarnaast komen ook algemene soorten voor van vochtminnende 
graslanden, zoals geknikte vossenstaart, greppelrus en mannagras. Er komen geen zeldzame 
plantensoorten voor. Op het noordelijke deel van kavel 1 is in het recente verleden een brede houtwal 
geplant, bestaande uit een aantal verschillende soorten algemene houtgewassen. Ten noorden van 
deze boomwal is een smalle strook kruidenrijk grasland aanwezig waarin ook soorten voorkomen van 
witbolvegetaties en reukgrasvegetaties. De vegetatie van kavel 3 en kavel t betreft een soortenarm 
gazon van Engels raaigras en roodzwenkgras. Het trapveldje is daarbij omring door een weinig vitale 
houtwal met een ondergroei van braam. 
 
Open water. 
De kavels 1 en 3 worden omringd en van elkaar gescheiden door brede, waterrijke sloten, ten dele 
met een dichte oevervegetatie van riet, ten dele met een open oevervegetatie en veel open water. De 
sloot tussen kavel 1 en camping Duinland kent daarbij enige aanreiking van ijzerhoudend kwelwater 
met groeiplaatsen van holpijp en tweerijige zegge. Tussen kavel 2 en camping Schuttersbos is slechts 
een smalle sloot aanwezig met een dichte oevervegetatie. Kavel 2 en kavel 3 worden niet door een 
sloot van elkaar gescheiden. 
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Flora- en faunawet-soorten op de kavels: 

- Strikt beschermde soorten: een kleine populatie van de rugstreeppad is aangetroffen in de 
sloot tussen kavel 1 en 3, en in de sloot ten zuiden van beide kavels. Op kavel 2 en kavel t 
komen geen strikt beschermde soorten voor. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: Geen van de soorten uit categorie 2 komt op de kavel 
voor. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 
kan worden voorondersteld. Er zijn populaties aanwezig van andere door de Flora- en 
faunawet beschermde soorten, met name bruine kikker en kleine watersalamander. 
Groeiplaatsen van zwanenbloem en gewone dotterbloem komen niet voor.  

- Broedvogels: De inventarisatie heeft met betrekking tot het voorkomen van broedvogels het 
volgende opgeleverd:  
Kavel 1. In de aan de noordzijde van dit perceel aangeplante boomwal komen een aantal 
betrekkelijk algemene soorten zangvogels als broedvogel voor, te weten winterkoning, 
heggenmus, grasmus, fitis, kneu, vink en merel. In het graslandgedeelte van het perceel zijn 
geen broedvogels vastgesteld, evenmin als in de omringende sloten. 
Kavel 2. Er zijn hier geen broedvogels vastgesteld. 
Kavel 3. Het perceel is een broedgebied van de kievit ( 1paar). 

- Conclusie: Op kavel 1 en kavel 3 moet rekening worden gehouden met de rugstreeppad als 
strikt beschermde soort. Daarnaast is het voorkomen van broedende vogels van belang op 
kavel 1 (houtwalsoorten) en kavel 3 (kievit). Op kavel 2 en het trapveldje komen geen 
beschermde soorten voor.  

 
Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 

- Strikt beschermde soorten:  
Rugstreeppad. Populaties van de rugstreeppad komen in de aangrenzende kavels plaatselijk 
voor in open, ondiepe waterhoudende sloten.  

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, binnen een 
afstand van 100 meter, komen geen soorten uit deze categorie voor.  

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
de ruime omgeving voor bruine kikker, kleine watersalamander, gewone dotterbloem en 
zwanenbloem.  

- Broedvogels: De graslanden direct grenzend aan het plangebied ten zuiden ervan worden 
door een klein aantal weidevogels als broedgebied benut. Het betreft hier kievit, scholekster, 
tureluur en grutto. Daarnaast komen in de sloten wilde eend, krakeend en slobeend tot 
broeden.  

- Conclusie: Bij de inrichting van de percelen tot recreatieterrein moet rekening worden 
gehouden met het voorkomen van rugstreeppad en van broedende weidevogels in de 
omringende graslanden. Het betreft hier met nadruk de inrichting van de percelen 1 en 3. Een 
effect van de inrichting op de groeiplaatsen van gewone dotterbloem en zwanenbloem in de 
omgeving kan worden uitgesloten, mits het waterpeil in de sloten wordt gehandhaafd op het 
huidige niveau.  

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging met als gevolg de inrichting van de kavel 2 en het trapveld 
als recreatieterrein heeft geen invloed op populaties door de Flora- en faunawet beschermde soorten, 
daar ze op de kavel en het trapveld niet voorkomen. Ook is een negatief effect op de populaties in de 
omgeving uit te sluiten daar ze op een te grote afstand voorkomen. Een positief effect kan ontstaan 
met betrekking tot de broedvogels van houtwallen indien de houtwal langs de noordzijde van kavel 1 
oostwaarts wordt verlengd.  
De populatie van de rugstreeppad bevindt zich in de tussensloot tussen kavel 1 en kavel 3 en in de 
sloot langs de zuidzijde van beide kavels. De inrichting van de kavels tot recreatieterrein hoeft geen 
effect te hebben op de populatie van de rugstreeppad indien geen aanpassingen worden gepleegd 
aan het slotenstelsel. De rugstreeppad is echter afhankelijk van zonbeschenen ondiepe sloten. Door  
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de aanplant van houtwallen langs de rand van de kavels als onderdeel van de inrichting tot 
recreatieterrein kan het leefgebied van de rugstreeppad te veel beschaduwd worden, waardoor de 
soort verdwijnt. Als mitigerende maatregel wordt dan ook voorgesteld dergelijke houtwallen zodanig 
aan te planten dat de tussensloot en de zuidelijke sloot niet te veel beschaduwd raken. Dit is mogelijk 
door tussen de sloten en de houtwallen een ruimte uit te sparen. Indien deze mitigerende maatregel 
wordt uitgevoerd is een negatief effect op de populatie van de rugstreeppad uit te sluiten en is geen 
sprake van strijdigheid met de Flora- en faunawet. 
De inrichting van kavel 1 en 3 als recreatieterrein zal tot gevolg hebben dat deze kavels ongeschikt 
worden als broedgebied voor weidevogels. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een 
uitstraling naar de direct aangrenzende percelen. Ook deze percelen worden als broedgebied voor 
weidevogels minder geschikt. 
 
Opmerking:  
De inrichtingsplannen van camping Duinland zijn eerder door Zumkehr Ecologisch Adviesbureau in 
opdracht van de eigenaar aan de natuurbeschermingswetgeving getoetst. Voor nadere informatie is 
een rapport beschikbaar. 
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Kaart 9. Ligging van de percelen bij camping Duinland en Schuttersbos. 
t = trapveld. 
Rode lijn: grens met Natura2000-gebied. 
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Tabel 9. 
Voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten in en            
in de omgeving van de onderzochte kavels bij camping Duinland, Midsland Noord.          
Ja = soort komt voor       
Nee = soort komt niet voor       
? = soort komt mogelijk voor.       
            

  Voorkomen          

Tabel 1: Algemene soorten  kavel 1 kavel 2 kavel 3 kavel t omgeving 

            
Bosmuis ? ? ? ? Ja 
Dwergmuis ? ? ? ? Ja 
Dwergpitsmuis ? ? ? ? Ja 
Egel ? ? ? ? Ja 
Gewone bosspitsmuis ? ? ? ? Ja 
Haas Ja Ja Ja Ja Ja 
Konijn Nee Nee Nee Nee Ja 
Ree Nee Nee Nee Nee Ja 
Rosse woelmuis ? ? ? ? Ja 
Bruine kikker Ja Nee Ja Nee Ja 
Kleine watersalamander Ja Nee Ja Nee Ja 
Behaarde rode bosmier Nee Nee Nee Nee Nee 
Kale rode bosmier Nee Nee Nee Nee Nee 
Brede wespenorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Dotterbloem Nee Nee Nee Nee Ja 
Gewone vogelmelk Nee Nee Nee Nee Nee 
Grote kaardenbol Nee Nee Nee Nee Nee 
Koningsvaren Nee Nee Nee Nee Nee 
Zwanebloem Nee Nee Nee Nee Ja 
            
Tabel 2: Overige soorten           
            
Levendbarende hagedis Nee Nee Nee Nee Nee 
Blauwe zeedistel Nee Nee Nee Nee Nee 
Brede orchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Dennenorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Gevlekte orchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Grote keverorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Grote muggenorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Harlekijn Nee Nee Nee Nee Nee 
Jeneverbes Nee Nee Nee Nee Nee 
Kleine keverorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Kleine zonnedauw Nee Nee Nee Nee Nee 
Klokjesgentiaan Nee Nee Nee Nee Nee 
Moeraswespenorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Parnassia Nee Nee Nee Nee Nee 
Rietorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Ronde zonnedauw Nee Nee Nee Nee Nee 
Spaanse ruiter Nee Nee Nee Nee Nee 
Steenbreekvaren Nee Nee Nee Nee Nee 
Tongvaren Nee Nee Nee Nee Nee 
Vleeskleurige orchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Waterdrieblad Nee Nee Nee Nee Nee 
Welriekende nachtorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Wilde gagel Nee Nee Nee Nee Nee 
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Tabel 9, vervolg. 
  kavel 1 kavel 2 kavel 3 kavel 4 omgeving 
Tabel 3: Strikt beschermde soorten.          
           
Grote ijsvogelvlinder Nee Nee Nee Nee Nee 
Heideblauwtje Nee Nee Nee Nee Nee 
Rouwmantel Nee Nee Nee Nee Nee 
Groot zeegras Nee Nee Nee Nee Nee 
           
Habitatrichtlijnsoorten          
Gewone dwergvleermuis Nee Nee Nee Nee Nee 
Gewone grootoorvleermuis Nee Nee Nee Nee Nee 
Laatvlieger Nee Nee Nee Nee Nee 
Ruige dwergvleermuis Nee Nee Nee Nee Nee 
Rosse vleermuis Nee Nee Nee Nee Nee 
Tweekleurige vleermuis Nee Nee Nee Nee Nee 
Rugstreeppad Ja Nee Ja Nee Ja 
Zandhagedis Nee Nee Nee Nee Nee 
Drijvende waterweegbree Nee Nee Nee Nee Nee 
Groenknolorchis Nee Nee Nee Nee Nee 

 
 

7.3.7. Midsland Noord 1. Smalle kavel langs de Heereweg. 
 
Ligging:  
De kavel ligt aan de oostzijde van de Heereweg tegenover Landal Residence/Actania. 
 
Inventarisatie: mei 2011 
 
Omgeving: 
De kavel maakt deel uit van een complex van drie kavels in Midsland Noord gelegen tussen de 
fietsenverhuur van Zeelen en camping Veldzicht. De kavel betreft de meest westelijke van het 
complex. De smalle kavel wordt aan de noord- en de zuidzijde geflankeerd door bebouwing. Aan de 
westzijde loopt de Heereweg. Ten oosten van de kavel liggen de twee andere graslandkavels van het 
complex (Midsland-Noord 2 en Midsland-Noord 3). Zie verder het kaartje. 
 
Huidig gebruik. 
De kavel wordt intensief begraasd door paarden. Daarnaast is ongeveer 50% van de kavel in gebruik 
voor de opslag van grond. 
 
Begroeiing. 
De vegetatie van de kavel betreft een soortenarme raaigrasweide, een graslandvegetatie van 
voedselrijke grond. Als gevolg van de intensieve begrazing en de opslag van grond zijn er plaatselijk 
veel ruderale soorten aanwezig. De vegetatie is in botanisch opzicht niet bijzonder. 
 
Open water. 
Alleen langs de zuidrand loopt een brede, waterhoudende sloot. De overgang naar de kavel aan de 
oostzijde betreft slechts een ondiepe, niet waterhoudende greppel. 
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Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: Er zijn geen strikt beschermde soorten aangetroffen. In de sloot 
ontbreekt een populatie van de rugstreeppad. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: Geen van de soorten uit categorie 2 komt op de kavel 
voor. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 
kan worden voorondersteld. Er is in de sloot een kleine populatie aanwezig van de bruine 
kikker. Groeiplaatsen van zwanenbloem en gewone dotterbloem komen niet voor.  
Broedvogels: Er zijn geen broedvogels vastgesteld. 

- Conclusie: Er komen op de kavel alleen soorten voor van lijst 1 van de AMvB, de lijst van 
soorten waarvoor op voorhand vrijstelling geldt van de Flora- en faunawet. 

 
Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 

- Strikt beschermde soorten:  
Rugstreeppad. Populaties van de rugstreeppad komen in de sloten in de directe omgeving 
niet voor. Populaties zijn wel aangetroffen in het slotenstelsel in de ruimere omgeving op meer 
dan 100 meter van de kavel.  

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, binnen een 
afstand van 100 meter, komen geen soorten uit deze categorie voor.  

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
de ruime omgeving voor bruine kikker, kleine watersalamander en zwanenbloem.  

- Broedvogels: De graslanden direct grenzend aan de kavel worden niet benut door broedende 
weidevogels en watervogels. Op de percelen ten oosten van de kavel komen enkele 
algemene zangvogels als broedvogel voor (zie aldaar). 

- Conclusie: In de nabije omgeving van de kavel komen uitsluitend algemene en weinig 
kwetsbare broedvogels voor, en soorten van lijst 1 van de AMvB, waarvoor vrijstelling geldt 
van de wet. 

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging met als gevolg de inrichting van de kavel tot recreatieterrein 
is mogelijk zonder negatieve effecten op populaties van door de Flora- en faunawet beschermde 
soorten. Er kan aan de beginselen van zorgplicht en zorgvuldig handelen worden voldaan. Het is niet 
nodig extra mitigerende maatregelen te nemen. Een aanvraag voor een ontheffing van de Flora- en 
faunawet is niet nodig.  
 

7.3.8. Kavel Midsland-Noord 2. 
 
Ligging:  
De kavel ligt aan de oostzijde van de Heereweg ten oosten van de hierboven beschreven kavel 
Midsland-Noord 1 en ten westen van de hieronder beschreven kavel Midsland-Noord 3. 
 
Inventarisatie: mei 2011 
 
Omgeving: 
De kavel maakt deel uit van een complex van drie kavels in Midsland Noord gelegen tussen de 
fietsenverhuur van Zeelen en camping Veldzicht. De kavel betreft de middelste van het complex. De 
smalle kavel wordt aan de west- en de oostzijde gedeeltelijk geflankeerd door bebouwing. Aan de 
noordzijde is de kavel bereikbaar via de Noordlandweg. Ten oosten en westen van de kavel liggen de 
twee andere graslandkavels van het complex (Midsland-Noord 1 en Midsland-Noord 3). Zie verder het 
kaartje. 
 
Huidig gebruik. 
De kavel wordt intensief begraasd door paarden. De buitenranden van de kavel worden daarbij 
gespaard.  
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Begroeiing. 
De vegetatie van de kavel betreft een soortenarme raaigrasweide, een graslandvegetatie van 
voedselrijke grond. Als gevolg van de intensieve begrazing en de opslag van grond zijn er plaatselijk 
veel ruderale soorten aanwezig. De vegetatie is in botanisch opzicht niet bijzonder. De randen 
bestaan ten dele (noord en oost) uit houtwallen met diverse loofhoutsoorten. Voor het overige betreft 
het lage vegetaties van wilde braam (Rubus fruticosus s.l.). 
 
Open water. 
Alleen langs de zuidrand loopt een brede, waterhoudende sloot. De overgang naar de kavel aan de 
west-, noord- en oostzijde betreft slechts een ondiepe, niet waterhoudende greppel. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: Er zijn geen strikt beschermde soorten aangetroffen. In de sloot 
ontbreekt een populatie van de rugstreeppad. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: Geen van de soorten uit categorie 2 komt op de kavel 
voor. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 
kan worden voorondersteld. Er is in de sloot een kleine populatie aanwezig van de bruine 
kikker. Groeiplaatsen van zwanenbloem en gewone dotterbloem komen niet voor.  

- Broedvogels: in de houtwallen en braamvegetaties wordt gebroed door enkele algemene en 
weinig kwetsbare zangvogels, met name fitis, kneu, merel, zanglijster, winterkoning en 
heggenmus. 

- Conclusie: Er komen op de kavel alleen soorten voor van lijst 1 van de AMvB, de lijst van 
soorten waarvoor op voorhand vrijstelling geldt van de Flora- en faunawet en enkele soorten 
niet kwetsbare broedvogels. 

 
Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 

- Strikt beschermde soorten:  
Rugstreeppad. Populaties van de rugstreeppad komen in de sloten in de directe omgeving 
niet voor. Populaties zijn wel aangetroffen in het slotenstelsel in de ruimere omgeving op meer 
dan 100 meter van de kavel.  

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, binnen een 
afstand van 100 meter, komen geen soorten uit deze categorie voor.  

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
de ruime omgeving voor bruine kikker, kleine watersalamander en zwanenbloem.  

- Broedvogels: Op het perceel ten oosten van de kavel komen enkele algemene zangvogels als 
broedvogel voor (zie aldaar). Op het grasland ten zuiden van de kavel en ten zuiden van de 
sloot wordt gebroed door de scholekster. 

- Conclusie: In de nabije omgeving van de kavel komen uitsluitend algemene en weinig 
kwetsbare broedvogels voor, en soorten van lijst 1 van de AMvB, waarvoor vrijstelling geldt 
van de wet. 

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging met als gevolg de inrichting van de kavel tot recreatieterrein 
is mogelijk zonder negatieve effecten op populaties van door de Flora- en faunawet beschermde 
soorten. De op de kavel aanwezige broedende zangvogels kunnen op de kavel blijven indien langs de 
buitenrand van de kavel de bestaande houtwal wordt gehandhaafd of een dichtere houtwal wordt 
aangeplant. Een dergelijke randvoorwaarde kan als een mitigerende maatregel worden beschouwd. 
Er is geen negatief effect op de geschiktheid van het perceel ten zuiden van de kavel als broedgebied 
voor de scholekster. Er kan aan het beginselen van zorgplicht worden voldaan. Met betrekking tot 
zorgvuldig handelen moet worden benadrukt dat bij de uitvoering van eventuele plannen moet worden 
voorkomen dat broedvogels worden verstoord. Een aanvraag voor een ontheffing van de Flora- en 
faunawet is niet nodig.  
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7.3.9. Kavel Midsland-Noord 3 
 
Ligging:  
De kavel ligt aan de zuidzijde van de Noordlandweg te Midsland-Noord en betreft het meest oostelijke 
perceel gelegen tussen de fietsenverhuur van Zeelen en camping Veldzicht. De kavel ligt ten zuiden 
van de boerderij van Stilma en in over het erf van deze boerderij te bereiken. 
 
Inventarisatie: mei 2011 
 
Omgeving: 
De kavel maakt deel uit van een complex van drie kavels in Midsland Noord gelegen tussen de 
fietsenverhuur van Zeelen en camping Veldzicht. De kavel betreft de meest oostelijke van het 
complex. De smalle kavel wordt aan de noordzijde geflankeerd door bebouwing. Aan de oostzijde 
grenst de kavel aan camping Veldzicht. Ten zuiden en westen van de kavel liggen agrarische 
graslanden, waarvan de graslanden ten westen van de kavel hierboven beschreven zijn (Midsland-
Noord 1 en Midsland-Noord 2). Zie verder het kaartje. 
 
Huidig gebruik. 
De kavel bestaat uit drie delen met een verschillend gebruik. 40% van de kavel wordt intensief 
begraasd door paarden. Daarnaast is ongeveer 50% van de kavel in gebruik als bloemrijk hooiland. 
Voor het overige maakt de kavel deel uit van de tuin van de boerderij van Stilma en is er een 
moestuintje. 
 
Begroeiing. 
De vegetatie van het gedeelte van de kavel dat door paarden wordt begraasd betreft een soortenarme 
raaigrasweide, een graslandvegetatie van voedselrijke grond. Als gevolg van de intensieve begrazing 
en de opslag van grond zijn er plaatselijk veel ruderale soorten aanwezig. De vegetatie is in botanisch 
opzicht niet bijzonder. Het hooilandgedeelte van de kavel is in botanisch opzicht aanzienlijk 
soortenrijker. Het betreft grotendeels een verarmde hooilandvegetatie met reukgras, gestreepte witbol, 
veldzuring, gewoon biggenkruid, hazenzegge en tal van andere hooilandsoorten. Zeldzame soorten 
en Rode-lijst-soorten zijn niet aangetroffen. Het perceel wordt deels omring door houtwallen, 
voornamelijk bestaande uit zwarte els. 
 
Open water. 
Alleen langs de zuidrand loopt een brede, waterhoudende sloot. De overgang naar de kavel aan de 
westzijde en naar camping Veldzicht aan de oostzijde betreft slechts een ondiepe, niet 
waterhoudende greppel. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: Er zijn geen strikt beschermde soorten aangetroffen. In de sloot 
ontbreekt een populatie van de rugstreeppad. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: Geen van de soorten uit categorie 2 komt op de kavel 
voor. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 
kan worden voorondersteld. Er is in de sloot een kleine populatie aanwezig van de bruine 
kikker. Groeiplaatsen van zwanenbloem en gewone dotterbloem komen niet voor.  

- Broedvogels: Op het perceel wordt gebroed door enkele soorten niet kwetsbare zangvogels, 
met name houtduif, grasmus, vink, groenling, fitis, spotvogel en putter. Een deel van de 
aangetroffen soorten broedt mogelijk op het erf van de boerderij van Stilma.  

- Conclusie: Er komen op de kavel alleen soorten voor van lijst 1 van de AMvB, de lijst van 
soorten waarvoor op voorhand vrijstelling geldt van de Flora- en faunawet, en weinig 
kwetsbare broedvogels.. 
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Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 

- Strikt beschermde soorten:  
Rugstreeppad. Populaties van de rugstreeppad komen in de sloten in de directe omgeving 
niet voor. Populaties zijn wel aangetroffen in het slotenstelsel in de ruimere omgeving op meer 
dan 100 meter van de kavel.  

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, binnen een 
afstand van 100 meter, komen geen soorten uit deze categorie voor.  

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
de ruime omgeving voor bruine kikker, kleine watersalamander en zwanenbloem.  

- Broedvogels: De graslanden direct grenzend aan de kavel worden benut door broedende 
zangvogels. Op de percelen ten westen van de kavel komen enkele algemene zangvogels als 
broedvogel voor (zie aldaar). Op het perceel ten zuiden van de kavel wordt gebroed door de 
scholekster. 

- Conclusie: In de nabije omgeving van de kavel komen uitsluitend algemene en weinig 
kwetsbare broedvogels voor, en soorten van lijst 1 van de AMvB, waarvoor vrijstelling geldt 
van de wet. 

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging met als gevolg de inrichting van de kavel tot recreatieterrein 
is mogelijk zonder negatieve effecten op populaties van door de Flora- en faunawet beschermde 
soorten. Als mitigerende maatregel wordt wel voorgesteld rondom het perceel een houtwal in stand te 
houden of deels aan te planten. De broedgelegenheid van de zangvogels kan dan worden 
gegarandeerd. Een effect op de broedmogelijkheden van de scholekster zuidelijk van de kavel is 
uitgesloten. Er kan aan het beginsel van zorgplicht worden voldaan. Het is niet nodig extra 
mitigerende maatregelen te nemen. Met betrekking tot het beginsel van zorgvuldig handelen dient te 
worden voorkomen dat bij uitvoering van eventuele plannen de broedvogels niet worden verstoord. 
Een aanvraag voor een ontheffing van de Flora- en faunawet is niet nodig.  
 

7.3.10. Kavel Midsland-Noord 4, ten noorden van de Westerkeijn. 
 
Ligging:  
De kavel ligt in het oostelijke deel van Midsland-Noord ingeklemd tussen het terrein van de 
Westerkeijn (zuid) en enkele recreatieterreinen (noord). 
 
Inventarisatie: mei 2011 
 
Omgeving: 
Het betreft een grote kavel, die is ontstaan door de samenvoeging van enkele kleinere kavels. De op 
de kavel aanwezige greppels en de twee restanten van boomsingels zijn overblijfselen van de 
vroegere situatie. Ten noorden en westen grenst de kavel aan bestaande recreatieterreinen. Het 
gebied ten zuiden van de kavel bestaat deels uit het door houtwallen omringde terrein van de 
Westerkeijn, deels uit bloemrijk open agrarisch land. De kavel is te bereiken via de Tijs Smitweg aan 
de oostzijde.  
 
Huidig gebruik. 
De kavel wordt gebruikt als weidegrond door een veehouderijbedrijf. Het gebruik bestaat uit maaien 
en nabeweiden met rundvee. 
 
Begroeiing. 
De vegetatie van de kavel betreft een bloemrijke raaigrasweide, een graslandvegetatie van 
voedselrijke grond, met lokaal elementen van witbolgrasland en van vochtminnende vegetaties met 
fioringras, geknikte vossenstaart en mannagras (voornamelijk in de greppels). De twee restanten van 
houtwallen binnen het perceel en de houtwal langs de oostzijde bestaan voornamelijk uit zwarte els, 
met een ondergroei van braam en hoge grassen. Boomwallen langs de noord- en westzijde maken 
deel uit van de aangrenzende recreatieterreinen en liggen niet op de kavel. 
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Open water. 
Alleen langs de zuidrand loopt een brede, waterhoudende sloot. Daarnaast is er een ondiepe 
waterhoudende sloot aanwezig aan de oostzijde, parallel aan de Tijs Smitweg en langs de noordrand 
op de overgang naar bungalowpark De Bosch. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: Er zijn geen strikt beschermde soorten aangetroffen. In het 
slotenstelsel ontbreekt een populatie van de rugstreeppad. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: Geen van de soorten uit categorie 2 komt op de kavel 
voor. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 
kan worden voorondersteld. Er is in de sloot langs de zuidrand een kleine populatie aanwezig 
van de bruine kikker. Groeiplaatsen van zwanenbloem en gewone dotterbloem komen niet 
voor. 

-  Broedvogels: Op de kavel wordt gebroed door scholekster en wilde eend. In de houtwallen 
zijn merel, grasmus, kneu, houtduif en groenling als broedvogel vastgesteld. 

- Conclusie: Er komen op de kavel alleen soorten voor van lijst 1 van de AMvB, de lijst van 
soorten waarvoor op voorhand vrijstelling geldt van de Flora- en faunawet en enkele 
algemene broedvogels. 

 
Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 

- Strikt beschermde soorten:  
Rugstreeppad. Populaties van de rugstreeppad komen in de sloten in de directe omgeving 
niet voor. Populaties zijn wel aangetroffen in het slotenstelsel in de ruimere omgeving op meer 
dan 100 meter van de kavel.  

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, binnen een 
afstand van 100 meter, komen geen soorten uit deze categorie voor.  

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
de ruime omgeving voor bruine kikker, kleine watersalamander en zwanenbloem.  

- Broedvogels: De graslanden direct grenzend aan de kavel worden benut door broedende 
weidevogels en watervogels. Het betreft met name het bloemrijke perceel ten zuiden van de 
kavel en ten westen van de Westerkeijn. Op de Westerkeijn komen enkele algemene 
zangvogels als broedvogel voor. Zuidelijk van de Westerkeijn (Klein Westerkeijn) wordt 
bovendien jaarlijks gebroed door buizerd. 

- Conclusie: In de nabije omgeving van de kavel komen uitsluitend broedvogels voor, en 
soorten van lijst 1 van de AMvB, waarvoor vrijstelling geldt van de wet. 

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging met als gevolg de inrichting van de kavel tot recreatieterrein 
heeft tot gevolg dat de kavel ongeschikt wordt als broedgebied voor weidevogels (scholekster). De 
kavel is, als gevolg van de ingesloten ligging tussen met houtwallen omringde terreinen voor 
weidevogels van weinig betekenis. Bij inrichting van de kavel tot recreatieterrein moet wel rekening 
worden gehouden met een uitstraling in zuidwestelijke richting. Het bloemrijke grasland ten westen 
van de Westerkeijn en de daar aangrenzende agrarische gronden kunnen als gevolg hiervan minder 
geschikt worden als broedgebied voor weidevogels. De graslanden hebben hier voor weidevogels 
overigens geen hoge waarde. 
Met betrekking tot de zangvogels in de houtwallen wordt opgemerkt dat het algemene, en niet 
kwetsbare soorten betreft. Indien op of rondom het perceel de houtwallen in stand worden gehouden 
of nieuwe houtwallen worden geplant, zal er voor deze soorten voldoende broedgelegenheid 
overblijven. 
Een negatief effect op de broedgelegenheid van de buizerd is uitgesloten, daar de broedlocatie op 
een te grote afstand van de kavel ligt. 
Negatieve effecten op andere door de Flora- en faunawet beschermde soorten uit categorie 2 en 3 
van de AMvB worden uitgesloten, daar ze op en in de nabijheid van de kavel niet voorkomen. 
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Kaart 10. Ligging van de kavels in Midsland-Noord. 
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Tabel 10. 
 
Voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten op en            
in de omgeving van de onderzochte kavels te Midsland Noord.            
Ja = soort komt voor       
Nee = soort komt niet voor       
? = soort komt mogelijk voor.       
            

  Voorkomen          

Tabel 1: Algemene soorten  kavel 1 kavel 2 kavel 3 kavel 4 omgeving 

            
Bosmuis ? ? ? ? Ja 
Dwergmuis ? ? ? ? Ja 
Dwergpitsmuis ? ? ? ? Ja 
Egel ? ? ? ? Ja 
Gewone bosspitsmuis ? ? ? ? Ja 
Haas Ja Ja Ja Ja Ja 
Konijn Nee Nee Nee Ja Ja 
Ree Nee Nee Nee Nee Ja 
Rosse woelmuis ? ? ? ? Ja 
Bruine kikker Ja Ja Ja Ja Ja 
Kleine watersalamander Nee Nee Nee Nee Ja 
Behaarde rode bosmier Nee Nee Nee Nee Nee 
Kale rode bosmier Nee Nee Nee Nee Nee 
Brede wespenorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Dotterbloem Nee Nee Nee Nee Nee 
Gewone vogelmelk Nee Nee Nee Nee Nee 
Grote kaardenbol Nee Nee Nee Nee Nee 
Koningsvaren Nee Nee Nee Nee Nee 
Zwanebloem Nee Nee Nee Nee Ja 
            
Tabel 2: Overige soorten           
            
Levendbarende hagedis Nee Nee Nee Nee Nee 
Blauwe zeedistel Nee Nee Nee Nee Nee 
Brede orchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Dennenorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Gevlekte orchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Grote keverorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Grote muggenorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Harlekijn Nee Nee Nee Nee Nee 
Jeneverbes Nee Nee Nee Nee Nee 
Kleine keverorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Kleine zonnedauw Nee Nee Nee Nee Nee 
Klokjesgentiaan Nee Nee Nee Nee Nee 
Moeraswespenorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Parnassia Nee Nee Nee Nee Nee 
Rietorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Ronde zonnedauw Nee Nee Nee Nee Nee 
Spaanse ruiter Nee Nee Nee Nee Nee 
Steenbreekvaren Nee Nee Nee Nee Nee 
Tongvaren Nee Nee Nee Nee Nee 
Vleeskleurige orchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Waterdrieblad Nee Nee Nee Nee Nee 
Welriekende nachtorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Wilde gagel Nee Nee Nee Nee Nee 
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Tabel 10: vervolg. 
  kavel 1 kavel 2 kavel 3 kavel 4 omgeving 
Tabel 3: Strikt beschermde soorten.          
           
Grote ijsvogelvlinder Nee Nee Nee Nee Nee 
Heideblauwtje Nee Nee Nee Nee Nee 
Rouwmantel Nee Nee Nee Nee Nee 
Groot zeegras Nee Nee Nee Nee Nee 
           
Habitatrichtlijnsoorten          
Gewone dwergvleermuis Nee Nee Nee Nee Nee 
Gewone grootoorvleermuis Nee Nee Nee Nee Nee 
Laatvlieger Nee Nee Nee Nee Nee 
Ruige dwergvleermuis Nee Nee Nee Nee Nee 
Rosse vleermuis Nee Nee Nee Nee Nee 
Tweekleurige vleermuis Nee Nee Nee Nee Nee 
Rugstreeppad Nee Nee Nee Nee Ja 
Zandhagedis Nee Nee Nee Nee Nee 
Drijvende waterweegbree Nee Nee Nee Nee Nee 
Groenknolorchis Nee Nee Nee Nee Nee 

 
 

7.3.11. Formerum-Noord 1 en 2, kavels Grientebos. 
 
Ligging:  
Het betreft twee kavels ten oosten van recreatieterrein Grientebos in Formerum-Noord, ten westen 
van de Formerumer badweg (zie kaartje). 
 
Inventarisatie: mei 2011 
 
Omgeving: 
Kavel 1 betreft een langgerekt, smal perceel direct ten oosten van het recreatieterrein. Kavel 2 is een 
kleiner, vierkant perceel direct aangrenzend ten zuiden ervan. Het recreatieterrein Grientebos strekt 
zich ten westen van beide kavels uit. De op de overgang aanwezige boomwal behoort tot het 
recreatieterrein. Ten oosten liggen ingeklemd tussen de kavels en de Formerumer badweg enkele 
smalle, bloemrijke agrarische graslanden. Ook ten zuiden van de kavels liggen enkele agrarische 
graslanden. De kavels zijn te bereiken vanuit de Duinweg ten noorden ervan. Tussen de Duinweg en 
kavel 1 bevindt zich bebouwing. 
 
Huidig gebruik. 
De kavels worden intensief beweid door paarden. Op het noordelijke deel van kavel 1, grenzend aan 
de bebouwing, is een moestuintje aanwezig. Kavel 2 wordt gebruikt voor de opslag van hakhout. 
 
Begroeiing. 
De vegetatie van de kavels betreft een soortenarme, sterk door overbeweiding aangetaste 
raaigrasweide, een graslandvegetatie van voedselrijke grond, met lokaal ruderale soorten. De 
graslanden zijn betrekkelijk droog, en zijn in botanisch opzicht niet waardevol. 
 
Open water. 
Alleen langs de zuidrand van kavel 2 loopt een brede, waterhoudende sloot. Voor het overige worden 
de kavels omringd door ondiepe, droge greppels. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: Er zijn geen strikt beschermde soorten aangetroffen. In het 
slotenstelsel ontbreekt een populatie van de rugstreeppad. 
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- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: Geen van de soorten uit categorie 2 komt op de kavel 

voor. 
- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 

kan worden voorondersteld. Op kavel 2 zijn enkele door konijnen bewoonde holen aanwezig. 
Er is in de sloot langs de zuidrand een kleine populatie aanwezig van de bruine kikker. 
Groeiplaatsen van zwanenbloem en gewone dotterbloem komen niet voor. 

- Broedvogels: Op de kavel zijn geen broedvogels vastgesteld. 
- Conclusie: Er komen op de kavel alleen soorten voor van lijst 1 van de AMvB, de lijst van 

soorten waarvoor op voorhand vrijstelling geldt van de Flora- en faunawet. 
 

Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 
- Strikt beschermde soorten:  

Rugstreeppad. Populaties van de rugstreeppad komen in de sloten in de directe omgeving 
niet voor. Populaties zijn wel aangetroffen in het slotenstelsel in de ruimere omgeving op meer 
dan 500 meter van de kavel.  

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, binnen een 
afstand van 500 meter, komen geen soorten uit deze categorie voor.  

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
de ruime omgeving voor bruine kikker, kleine watersalamander en zwanenbloem.  

- Broedvogels: De graslanden direct grenzend aan de kavels worden niet benut door 
broedende weidevogels en watervogels. Op het terrein van Grientebos wordt gebroed door 
diverse soorten algemene zangvogels. 

- Conclusie: In de nabije omgeving van de kavel komen uitsluitend broedvogels voor, en 
soorten van lijst 1 van de AMvB, waarvoor vrijstelling geldt van de wet. 

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging met als gevolg de inrichting van de kavel tot recreatieterrein 
is mogelijk zonder strijdigheid met de Flora- en faunawet. Er zijn geen negatieve effecten op de 
populaties van beschermde soorten te verwachten daar ze op en in de omgeving van de kavels niet 
voorkomen. Ook een negatief effect op de populaties van algemene zangvogels op het terrein 
Grientebos wordt uitgesloten, daar het hier niet kwetsbare en aan menselijke omgeving aangepaste 
soorten betreft. Er kan worden voldaan aan het beginsel van zorgplicht. Met betrekking tot zorgvuldig 
handelen moet bij uitvoering van eventuele plannen voorkomen worden dat broedvogels op het terrein 
Grientebos worden verstoord. Het is niet nodig verder mitigerende maatregelen te nemen. De 
aanvraag van een ontheffing van de Flora- en faunawet is niet nodig. 
 

7.3.12. Formerum-Noord 3, noodcamping Staatsbosbeheer. 
 
Ligging:  
De kavel ligt langs de Duinweg van Formerum net ten oosten van de Formerumer badweg en ten 
zuiden van het Formerumer bos. 
 
Inventarisatie: mei 2011 
 
Omgeving: 
Het betreft een kavel in eigendom van Staatsbosbeheer. De kavel is vroeger in gebruik geweest als 
noodcamping voor kampeerders zonder plek op de reguliere campings in de zomer. De kavel wordt 
aan de west- , zuid- en oostzijde omringd door met recreatiewoningen bebouwde terreinen. Aan de 
noordzijde is de kavel bereikbaar via de Duinweg. Ten noorden van de Duinweg ligt een smalle strook 
open duinvegetatie en het Formerumerbos. De kavel is door hoog hekwerk rondom afgeschermd. 
 
Huidig gebruik. 
De kavel is in gebruik als opslagplaats voor tal van zaken, zoals drainagebuizen, schaftketen en 
houtsnippers. De graslandvegetatie wordt incidenteel gemaaid en gefaseerd beweid met geiten aan  
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de roop. In de zomer is de kavel in gebruik als parkeerplaats voor de auto’s van kampeerders van de 
natuurcamping van Lies.   
 
Begroeiing. 
De vegetatie van de kavel bestaat uit een divers scala van algemene graslandtypen, waarbij de 
beschaduwde en minder intensief betreden buitenrand van de kavel vooral bestaat uit witbolgrasland 
en het centrum van het terrein bestaat uit bloemrijke reukgrasvegetaties en raaigrasvegetaties. Als 
gevolg van de betreding en het gebruik zijn tal van tredplanten aanwezig, waaronder een aantal 
algemene storingsindicatieve soorten van droge zandgronden en duinen. Er zijn geen zeldzame en 
kwetsbare plantensoorten of soorten van de Rode lijst aanwezig. Het perceel wordt aan alle zijden 
omringd door structuurrijke houtwallen, aan de west-, zuid- en oostzijde bestaande uit zwarte els, aan 
de noordzijde bestaande uit diverse houtgewassen met opvallend veel grauwe abeel. Een deel van 
het perceel is dichtgegroeid door wortelopschot van de abelen.  
 
Open water. 
Er is op en rondom het perceel geen open water aanwezig. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: Er zijn geen strikt beschermde soorten aangetroffen.  
- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: Geen van de soorten uit categorie 2 komt op de kavel 

voor. 
- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 

kan worden voorondersteld.  
- Broedvogels: In de houtwallen rondom de kavel wordt gebroed door enkele algemene 

zangvogels, met name houtduif, winterkoning, roodborst, merel, fitis, vink en groenling. 
Mogelijk broeden enkele van de aangetroffen soorten op de erven van omringende percelen. 

- Conclusie: Er komen op de kavel alleen soorten voor van lijst 1 van de AMvB, de lijst van 
soorten waarvoor op voorhand vrijstelling geldt van de Flora- en faunawet en enkele 
algemene broedvogels. 

 
Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 

- Strikt beschermde soorten:  
Rugstreeppad. Er komen binnen een afstand van 500 meter geen populaties voor van de 
rugstreeppad. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, binnen een 
afstand van 500 meter, komen geen soorten uit deze categorie voor.  

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Er zijn in de directe omgeving van de kavel uitsluitend 
populaties aanwezig van kleine zoogdieren, waaronder het konijn.  

- Broedvogels: Als gevolg van de gevarieerde erfbeplanting van de omringende percelen komt 
een aanzienlijke dichtheid en variatie voor van broedende zangvogels.  

- Conclusie: In de nabije omgeving van de kavel komen uitsluitend weinig kwetsbare 
zangvogels als broedvogel voor, en soorten van lijst 1 van de AMvB, waarvoor vrijstelling 
geldt van de wet. 

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging met als gevolg de inrichting van de kavel tot recreatieterrein  
is mogelijk zonder strijdigheid met de Flora- en faunawet. Er zijn geen negatieve effecten op de 
populaties van beschermde soorten te verwachten daar ze op en in de omgeving van de kavel niet 
voorkomen. Ook een negatief effect op de populaties van algemene zangvogels op omringende 
bebouwde percelen wordt uitgesloten, daar het hier niet kwetsbare en aan menselijke omgeving 
aangepaste soorten betreft. Er kan worden voldaan aan het beginsel van zorgplicht. Met betrekking tot 
zorgvuldig handelen moet bij uitvoering van eventuele plannen voorkomen worden dat broedvogels op 
en rondom de kavel worden verstoord. Het is niet nodig verder mitigerende maatregelen te nemen. De 
aanvraag van een ontheffing van de Flora- en faunawet is niet nodig. 
 
 



Flora- en faunawetinventarisatie kavels Terschelling  80 

 
 
 
 
 
 

7.3.13. Formerum-Noord 4, kavel Molkenbosweg. 
 
Ligging:  
De kavel ligt aan de zuidzijde van de Molkenbosweg in Formerum-Noord, ingeklemd tussen 
recreatieterreinen van camping Mast en Hekkeland. Het betreft langs de Molkenbosweg het enige 
overgebleven agrarische perceel. 
 
Inventarisatie: april 2010. 
 
Omgeving: 
De kavel is bereikbaar via de Molkenbosweg. Ten oosten van de kavel ligt het recreatieterrein 
Hekkeland. Ten westen en zuiden liggen terreinen van camping Mast; wel is er tussen de kavel en 
camping Mast aan de westzijde een smal elzenhakhoutbosje aanwezig. Ten noorden van de kavel, 
aan de noordzijde van de Molkenbosweg liggen met recreatiewoningen bebouwde kavels. 
 
Huidig gebruik. 
De kavel wordt intensief beweid door paarden. Daarnaast is er een opslag van grond. 
 
Begroeiing. 
De vegetatie bestaat uit een door intensieve beweiding sterk vertrapte raaigrasweide, waarbinnen tal 
van ruderale soorten voorkomen. De graslandvegetatie bevat geen zeldzame soorten. 
 
Open water. 
Langs de zuidrand van de kavel is een brede sloot aanwezig. De sloten langs de west- en oostzijde 
zijn smaller maar waterhoudend. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: Er zijn geen strikt beschermde soorten aangetroffen. In het 
slotenstelsel komt geen populatie van de rugstreeppad voor. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: Geen van de soorten uit categorie 2 komt op de kavel 
voor. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 
kan worden voorondersteld. Er is in de sloten een kleine populatie aanwezig van de bruine 
kikker. 

- Broedvogels: Er zijn op de kavel geen broedvogels aangetroffen. 
- Conclusie: Er komen op de kavel alleen soorten voor van lijst 1 van de AMvB, de lijst van 

soorten waarvoor op voorhand vrijstelling geldt van de Flora- en faunawet. 
 

Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 
- Strikt beschermde soorten:  

Rugstreeppad. Er komen binnen een afstand van 500 meter geen populaties voor van de 
rugstreeppad. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, binnen een 
afstand van 500 meter, komen geen soorten uit deze categorie voor.  

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Er zijn in de directe omgeving van de kavel uitsluitend 
populaties aanwezig van kleine zoogdieren, en van de bruine kikker.  

- Broedvogels: Er wordt door verscheidene soorten algemene zangvogels gebroed op de erven 
van de recreatiewoningen ten noorden van de kavel, in het elzenhakhoutbosje, en in de 
houtwallen en aanplantingen op de omringende campings. Het betreft uitsluitend niet 
kwetsbare en aan menselijke aanwezigheid aangepaste soorten. 

- Conclusie: In de nabije omgeving van de kavel komen uitsluitend weinig kwetsbare 
zangvogels als broedvogel voor, en soorten van lijst 1 van de AMvB, waarvoor vrijstelling 
geldt van de wet. 
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Samengevat: Een bestemmingswijziging met als gevolg de inrichting van de kavel tot recreatieterrein  
is mogelijk zonder strijdigheid met de Flora- en faunawet. Er zijn geen negatieve effecten op de 
populaties van strikt beschermde soorten en soorten van categorie 2 van de AMvB te verwachten daar 
ze op en in de omgeving van de kavel niet voorkomen. Ook een negatief effect op de populaties van 
algemene zangvogels op omringende bebouwde percelen wordt uitgesloten, daar het hier niet 
kwetsbare en aan menselijke omgeving aangepaste soorten betreft. Er kan worden voldaan aan het 
beginsel van zorgplicht. Met betrekking tot zorgvuldig handelen moet bij uitvoering van eventuele 
plannen voorkomen worden dat broedvogels rondom de kavel worden verstoord. Het is niet nodig 
verder mitigerende maatregelen te nemen. De aanvraag van een ontheffing van de Flora- en faunawet 
is niet nodig. 
 

7.3.14. Formerum-Noord 5, kavel ten oosten van de Dirkmansweg. 
 

Ligging:  
De kavel ligt ten oosten van de Dirkmansweg in Formerum-Noord, ten zuiden van camping Vis. De 
kavel maakt deel uit van een groter complex van agrarische graslanden. 
 
Inventarisatie: juni 2010, mei 2011. 
 
Omgeving: 
De kavel is bereikbaar via de Dirkmansweg. Aan de noordzijde grenst de kavel aan camping Vis. 
Oostelijk en zuidelijk van de kavel liggen een aantal agrarische graslanden. 
 
Huidig gebruik. 
De kavel wordt beweid door paarden. Daarnaast is er een opslag van grond. 
 
Begroeiing. 
De vegetatie bestaat uit een door beweiding met paarden iets verschraalde raaigrasweide, met een 
inslag van reukgrashooiland. De graslandvegetatie bevat geen zeldzame soorten. De westelijke helft 
van de kavel is recent gefreesd en heeft momenteel geen vegetatie. Als gevolg van aanpassingen aan 
de taluds van de sloten is de oorspronkelijke oevervegetatie van dicht riet hier sterk teruggedrongen. 
Er is in 2011 een ijle begroeiing van riet aanwezig op verder ombegroeide bodem. De kavel is niet 
omringd door houtwallen. Wel is er een houtwal aanwezig in de berm van de Dirkmansweg. 
 
Open water. 
Langs de noordrand van de kavel is een brede sloot aanwezig. Aan de westzijde van de kavel, parallel 
aan de Dirkmansweg is een smalle sloot aanwezig. De taluds van beide sloten zijn in 2010 glooiend 
en minder steil gemaakt. De uit de taluds verwijderde grond is nog op het perceel aanwezig. De kavel 
gaat aan de oost- en zuidzijde zonder sloot of greppel over in de andere agrarische graslanden. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: Er zijn geen strikt beschermde soorten aangetroffen. In het 
slotenstelsel komt geen populatie van de rugstreeppad voor. Opgemerkt moet wel worden dat 
de sloten als gevolg van de recente aanpassingen geschikt zijn geworden als locatie voor ei-
afzetting door de rugstreeppad. De soort is echter in mei 2011 niet aangetroffen. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: Geen van de soorten uit categorie 2 komt op de kavel 
voor. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 
kan worden voorondersteld. Er is in de sloten een kleine populatie aanwezig van de bruine 
kikker. 

- Broedvogels: Er zijn op de kavel geen broedvogels aangetroffen. 
- Conclusie: Er komen op de kavel alleen soorten voor van lijst 1 van de AMvB, de lijst van 

soorten waarvoor op voorhand vrijstelling geldt van de Flora- en faunawet. 
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Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 

- Strikt beschermde soorten:  
Rugstreeppad. Er komen binnen een afstand van 500 meter geen populaties voor van de 
rugstreeppad. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, binnen een 
afstand van 500 meter, komen geen soorten uit deze categorie voor.  

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Er zijn in de directe omgeving van de kavel uitsluitend 
populaties aanwezig van kleine zoogdieren, en van de bruine kikker en kleine 
watersalamander.  

- Broedvogels: Op camping Vis en op aangrenzende bebouwde terreinen komen diverse 
zangvogels als broedvogel voor in de houtwallen en aanplantingen. In de agrarische 
graslanden in de directe omgeving van de kavel komen geen broedende weidevogels voor.  

- Conclusie: In de nabije omgeving van de kavel komen uitsluitend weinig kwetsbare 
zangvogels als broedvogel voor, en soorten van lijst 1 van de AMvB, waarvoor vrijstelling 
geldt van de wet. 

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging met als gevolg de inrichting van de kavel tot recreatieterrein  
is mogelijk zonder strijdigheid met de Flora- en faunawet. Er zijn geen negatieve effecten op de 
populaties van strikt beschermde soorten en soorten van categorie 2 van de AMvB te verwachten daar 
ze op en in de omgeving van de kavel niet voorkomen. Ook een negatief effect op de populaties van 
algemene zangvogels op omringende bebouwde percelen wordt uitgesloten, daar het hier niet 
kwetsbare en aan menselijke omgeving aangepaste soorten betreft. Er kan worden voldaan aan het 
beginsel van zorgplicht. Met betrekking tot zorgvuldig handelen moet bij uitvoering van eventuele 
plannen voorkomen worden dat broedvogels rondom de kavel worden verstoord. Het is niet nodig 
verder mitigerende maatregelen te nemen. De aanvraag van een ontheffing van de Flora- en faunawet 
is niet nodig. 
 

7.3.15. Formerum-Noord 6, de kavel aangrenzend aan de boerderij van Dolstra, Dirkmansweg. 
 
Ligging:  
De kavel ligt ten esten van de Dirkmansweg in Formerum-Noord, rondom en ten noorden van de 
boerderij van Dolstra (zie kaartje). 
 
Inventarisatie: mei 2011. 
 
Omgeving: 
De kavel is bereikbaar via de Dirkmansweg of over het erf van de boerderij. Ten westen van de kavel 
liggen ingeklemd tussen de kavel en camping Mast nog twee agrarische percelen. Aan de noordzijde 
grenst de kavel aan een aantal met recreatiewoningen bebouwde percelen.  
 
Huidig gebruik. 
De kavel wordt gefaseerd beweid door paarden en gehooid.  
 
Begroeiing. 
De vegetatie bestaat afhankelijk van de mate van begrazing door paarden uit diverse typen agrarisch 
grasland. Nabij de boerderij (intensieve begrazing) bestaat de vegetatie uit een soortenarme 
raaigrasweide, waarbinnen tal van ruderale soorten voorkomen. Naar het noorden toe gaat de 
vegetatie over in witbolgrasland, dat vooral in het noordelijke deel van de kavel dominant is. Rondom 
het erf van de boerderij worden delen van de kavel als gazon beheerd. De graslandvegetatie bevat 
geen zeldzame soorten. De kavel is aan de west- en noordzijde omringd door elzensingels. Een 
houtwal aan de oostzijde maakt deel uit van de berm van de Dirkmansweg. 
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Open water. 
Er is alleen aan de noordzijde van de kavel een waterhoudende sloot met een dichte oevervegetatie. 
De sloten langs de west- en oostzijde zijn smaller en niet permanent waterhoudend. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: Er zijn geen strikt beschermde soorten aangetroffen. In het 
slotenstelsel komt geen populatie van de rugstreeppad voor. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: Geen van de soorten uit categorie 2 komt op de kavel 
voor. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 
kan worden voorondersteld. Er is in de sloten een kleine populatie aanwezig van de bruine 
kikker. 

- Broedvogels: In de houtwallen wordt door enkele soorten zangvogels gebroed (houtduif, 
merel, fitis, groenling). 

- Conclusie: Er komen op de kavel alleen soorten voor van lijst 1 van de AMvB, de lijst van 
soorten waarvoor op voorhand vrijstelling geldt van de Flora- en faunawet en algemene 
zangvogels als broedvogel. 

 
Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 

- Strikt beschermde soorten:  
Rugstreeppad. Er komen binnen een afstand van 500 meter geen populaties voor van de 
rugstreeppad. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, binnen een 
afstand van 500 meter, komen geen soorten uit deze categorie voor.  

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Er zijn in de directe omgeving van de kavel uitsluitend 
populaties aanwezig van kleine zoogdieren, en van de bruine kikker en kleine 
watersalamander.  

- Broedvogels: Er wordt door verscheidene soorten algemene zangvogels gebroed op de erven 
van de recreatiewoningen ten noorden van de kavel, en op de erven van bebouwde terreinen 
in de omgeving. Het betreft uitsluitend niet kwetsbare en aan menselijke aanwezigheid 
aangepaste soorten. In de agrarische graslanden in de nabije omgeving komen geen 
weidevogels tot broeden. De graslanden liggen daarvoor teveel ingeklemd tussen de 
bebouwing en zijn ook door de aanwezige elzensingels voor weidevogels niet geschikt. 

- Conclusie: In de nabije omgeving van de kavel komen uitsluitend weinig kwetsbare 
zangvogels als broedvogel voor, en soorten van lijst 1 van de AMvB, waarvoor vrijstelling 
geldt van de wet. 

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging met als gevolg de inrichting van de kavel tot recreatieterrein  
is mogelijk zonder strijdigheid met de Flora- en faunawet. Er zijn geen negatieve effecten op de 
populaties van strikt beschermde soorten en soorten van categorie 2 van de AMvB te verwachten daar 
ze op en in de omgeving van de kavel niet voorkomen. Ook een negatief effect op de populaties van 
algemene zangvogels op de kavel en op omringende bebouwde percelen wordt uitgesloten, daar het 
hier niet kwetsbare en aan menselijke omgeving aangepaste soorten betreft. Bij de inrichting van de 
kavel tot recreatieterrein kunnen de omringende houtwallen worden gespaard. Er kan worden voldaan 
aan het beginsel van zorgplicht. Met betrekking tot zorgvuldig handelen moet bij uitvoering van 
eventuele plannen voorkomen worden dat broedvogels op en rondom de kavel worden verstoord. Het 
is niet nodig verder mitigerende maatregelen te nemen. De aanvraag van een ontheffing van de Flora- 
en faunawet is niet nodig. 
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7.3.16. Formerum-Noord 7. 
 
Ligging:  
De kavel is de middelste van een complex van drie agrarische graslanden aan de Mersakkerweg 
tussen camping Mast en de boerderij van Dolstra. 
 
Inventarisatie: mei 2011. 
 
Omgeving: 
De kavel is bereikbaar via de Mersakkerweg. De percelen ten westen en ten oosten van de kavel 
betreffen eveneens agrarische graslanden. Aan de noordzijde grenst de kavel aan een complex van 
recreatieterreinen. Ten zuiden van de kavel (zuid van de Mersakkerweg) liggen afwisselend kleine 
agrarische graslanden en bebouwde terreinen. 
 
Huidig gebruik. 
De kavel wordt intensief beweid door paarden.  
 
Begroeiing. 
De vegetatie bestaat uit een door intensieve beweiding sterk vertrapte raaigrasweide, waarbinnen tal 
van ruderale soorten voorkomen. De graslandvegetatie bevat geen zeldzame soorten. De kavel is aan 
alle zijden omringd door een dichte houtwal van zwarte els. 
 
Open water. 
Alleen aan de noordzijde van de kavel is een waterhoudende sloot aanwezig. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: Er zijn geen strikt beschermde soorten aangetroffen. In het 
slotenstelsel komt geen populatie van de rugstreeppad voor. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: Geen van de soorten uit categorie 2 komt op de kavel 
voor. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 
kan worden voorondersteld.  

- Broedvogels: Op de kavel wordt gebroed door enkele algemene soorten zangvogels, met 
name winterkoning, houtduif, ekster, grasmus. 

- Conclusie: Er komen op de kavel alleen soorten voor van lijst 1 van de AMvB, de lijst van 
soorten waarvoor op voorhand vrijstelling geldt van de Flora- en faunawet en enkele 
algemene soorten broedende zangvogels. 

 
Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 

- Strikt beschermde soorten:  
Rugstreeppad. Er komen binnen een afstand van 500 meter geen populaties voor van de 
rugstreeppad. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, binnen een 
afstand van 500 meter, komen geen soorten uit deze categorie voor.  

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Er zijn in de directe omgeving van de kavel uitsluitend 
populaties aanwezig van kleine zoogdieren.  

- Broedvogels: Er wordt door verscheidene soorten algemene zangvogels gebroed op de erven 
van de recreatiewoningen ten noorden van de kavel, en in de houtwallen en aanplantingen op 
omringende agrarische kavels en de omringende campings. Het betreft uitsluitend niet 
kwetsbare en aan menselijke aanwezigheid aangepaste soorten. 
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- Conclusie: In de nabije omgeving van de kavel komen uitsluitend weinig kwetsbare 

zangvogels als broedvogel voor, en soorten van lijst 1 van de AMvB, waarvoor vrijstelling 
geldt van de wet. 

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging met als gevolg de inrichting van de kavel tot recreatieterrein  
is mogelijk zonder strijdigheid met de Flora- en faunawet. Er zijn geen negatieve effecten op de 
populaties van strikt beschermde soorten en soorten van categorie 2 van de AMvB te verwachten daar 
ze op en in de omgeving van de kavel niet voorkomen. Ook een negatief effect op de populaties van 
algemene zangvogels op omringende bebouwde percelen wordt uitgesloten, daar het hier niet 
kwetsbare en aan menselijke omgeving aangepaste soorten betreft. Er kan worden voldaan aan het 
beginsel van zorgplicht. Met betrekking tot zorgvuldig handelen moet bij uitvoering van eventuele 
plannen voorkomen worden dat broedvogels rondom de kavel worden verstoord. Het is niet nodig 
verder mitigerende maatregelen te nemen. De aanvraag van een ontheffing van de Flora- en faunawet 
is niet nodig. 
 

7.3.17. Formerum-Noord 8, land van Jan van Teake. 
 
Ligging:  
De kavel is de meest westelijke van een complex van drie agrarische graslanden aan de 
Mersakkerweg tussen camping Mast en de boerderij van Dolstra. 
 
Inventarisatie: mei 2011. 
 
Omgeving: 
De kavel is bereikbaar via de Mersakkerweg. De percelen ten oosten van de kavel betreffen eveneens 
agrarische graslanden. Aan de westzijde grenst de kavel aan camping Mast. Aan de noordzijde grenst 
de kavel aan een complex van recreatieterreinen. Ten zuiden van de kavel (zuid van de 
Mersakkerweg) liggen afwisselend kleine agrarische graslanden en bebouwde terreinen. 
 
Huidig gebruik. 
Op de kavel is al jaren sprake van een verschralend hooilandbeheer. De kavel wordt daarnaast 
extensief en gefaseerd beweid door geiten aan de roop. Ook is er een opslag van hakhout en van een 
roeiboot. 
 
Begroeiing. 
De graslandvegetatie is als gevolg van het verschralende hooilandbeheer van betekenis. Op grote 
delen van de kavel is sprake van vochtig reukgrashooiland dat soortenrijk is en een aantal zeldzame 
plantensoorten en Rode Lijst-soorten bevat. Opvallend is de uitgebreide groeiplaats van grote ratelaar 
(Rhinanthus angustifolius) en het vochtige gedeelte in het noorden van de kavel met gewone 
koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi). Daarnaast zijn aangetroffen sterzegge (Carex echinata), zwarte 
zegge (Carex nigra), hazenzegge (Carex ovalis), beemdlangbloem (Festuca pratensis) en kamgras 
(Cynosurus cristatus). De kavel wordt aan de zuid-, oost en noordzijde geflankeerd door singels van 
zwarte els. Op de overgang naar camping Mast ontbreekt een dergelijke houtwal. Het noordelijke deel 
van de kavel is deels begroeid met een bosje van grauwe wilg (Salix cinerea). Door de Flora- en 
faunawet beschermde soorten zijn niet aangetroffen.  
 
Open water. 
Langs de noordrand van de kavel is een brede sloot aanwezig. De greppels langs de west- en 
oostzijde zijn smaller en niet permanent waterhoudend. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: Er zijn geen strikt beschermde soorten aangetroffen. In het 
slotenstelsel komt geen populatie van de rugstreeppad voor. 
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- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: Geen van de soorten uit categorie 2 komt op de kavel 
voor. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 
kan worden voorondersteld. Er is in de sloten een kleine populatie aanwezig van de bruine 
kikker. 

- Broedvogels: Op de kavel wordt gebroed door bosrietzanger, spotvogel, grasmus, fitis, kneu, 
merel, groenling, putter, winterkoning en roodborst. Met name het wilgenbosje is rijk aan 
broedvogels. 

- Conclusie: Er komen op de kavel alleen soorten voor van lijst 1 van de AMvB, de lijst van 
soorten waarvoor op voorhand vrijstelling geldt van de Flora- en faunawet en enkele soorten 
zangvogels. 

 
Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 

- Strikt beschermde soorten:  
Rugstreeppad. Er komen binnen een afstand van 500 meter geen populaties voor van de 
rugstreeppad. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, binnen een 
afstand van 500 meter, komen geen soorten uit deze categorie voor.  

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Er zijn in de directe omgeving van de kavel uitsluitend 
populaties aanwezig van kleine zoogdieren, en van de bruine kikker en kleine 
watersalamander.  

- Broedvogels: Er wordt door verscheidene soorten algemene zangvogels gebroed op de erven 
van de recreatiewoningen ten noorden van de kavel, in de houtwallen en aanplantingen op de 
omringende campings. Het betreft uitsluitend niet kwetsbare en aan menselijke aanwezigheid 
aangepaste soorten. 

- Conclusie: In de nabije omgeving van de kavel komen uitsluitend weinig kwetsbare 
zangvogels als broedvogel voor, en soorten van lijst 1 van de AMvB, waarvoor vrijstelling 
geldt van de wet. 

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging met als gevolg de inrichting van de kavel tot recreatieterrein  
is mogelijk zonder strijdigheid met de Flora- en faunawet. Er zijn geen negatieve effecten op de 
populaties van strikt beschermde soorten en soorten van categorie 2 van de AMvB te verwachten daar 
ze op en in de omgeving van de kavel niet voorkomen. Ook een negatief effect op de populaties van 
algemene zangvogels op omringende bebouwde percelen wordt uitgesloten, daar het hier niet 
kwetsbare en aan menselijke omgeving aangepaste soorten betreft. Er kan worden voldaan aan het 
beginsel van zorgplicht. Met betrekking tot zorgvuldig handelen moet bij uitvoering van eventuele 
plannen voorkomen worden dat broedvogels rondom de kavel worden verstoord. Het is niet nodig 
verder mitigerende maatregelen te nemen. De aanvraag van een ontheffing van de Flora- en faunawet 
is niet nodig. Wel moet worden benadrukt dat de kavel in botanisch en landschappelijk opzicht 
desondanks van grote waarde is.  
 

7.3.18. Formerum-Noord 9, parkeerplaats camping Mast. 
 
Ligging:  
De kavel ten westen van camping Mast, ingeklemd tussen de camping en de bebouwing van 
Formerum. 
 
Inventarisatie: mei 2011. 
 
Omgeving: 
De kavel is een enclave van agrarisch grasland binnen de bebouwde kom van Formerum. Ten westen 
van de kavel ligt nog en klein agrarisch grasland. Verder is de kavel omringd door bebouwing en 
recreatieterreinen. 
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Huidig gebruik. 
De kavel is in de lengte in tweeën gedeeld. Het westelijke deel wordt intensief beweid door paarden. 
Het oostelijke deel wordt intensief gemaaid en functioneert als parkeerplaats voor camping Mast. 
Daarnaast is er op de kavel een moestuintje en een opslaghok aanwezig. 
 
Begroeiing. 
De graslandvegetatie bestaat voornamelijk uit soortenarme raaigrasweide. Als gevolg van het 
maaibeheer is de vegetatie deels verzuurd en verschraald tot een soortenarme reukgrasvegetatie met 
een moslaag van haakmos (Rhytidiadelphus squarrosus). Er komen tamelijk veel ruderale soorten 
voor.  
 
Open water. 
Er is geen open water aanwezig. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: Er zijn geen strikt beschermde soorten aangetroffen.  
- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: Geen van de soorten uit categorie 2 komt op de kavel 

voor. 
- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 

kan worden voorondersteld.  
- Broedvogels: Er zijn geen broedvogels vastgesteld. 
- Conclusie: Er komen op de kavel alleen soorten voor van lijst 1 van de AMvB, de lijst van 

soorten waarvoor op voorhand vrijstelling geldt van de Flora- en faunawet. 
 

Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 
- Strikt beschermde soorten:  

Rugstreeppad. Er komen binnen een afstand van 500 meter geen populaties voor van de 
rugstreeppad. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, binnen een 
afstand van 500 meter, komen geen soorten uit deze categorie voor.  

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Er zijn in de directe omgeving van de kavel uitsluitend 
populaties aanwezig van kleine zoogdieren, en van de bruine kikker en kleine 
watersalamander.  

- Broedvogels: Er wordt door verscheidene soorten algemene zangvogels gebroed op de erven 
van de recreatiewoningen en de bebouwde terreinen rondom de kavel. Het betreft uitsluitend 
niet kwetsbare en aan menselijke aanwezigheid aangepaste soorten. 

- Conclusie: In de nabije omgeving van de kavel komen uitsluitend weinig kwetsbare 
zangvogels als broedvogel voor, en soorten van lijst 1 van de AMvB, waarvoor vrijstelling 
geldt van de wet. 

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging met als gevolg de inrichting van de kavel tot recreatieterrein  
is mogelijk zonder strijdigheid met de Flora- en faunawet. Er zijn geen negatieve effecten op de 
populaties van strikt beschermde soorten en soorten van categorie 2 van de AMvB te verwachten daar 
ze op en in de omgeving van de kavel niet voorkomen. Ook een negatief effect op de populaties van 
algemene zangvogels op omringende bebouwde percelen wordt uitgesloten, daar het hier niet 
kwetsbare en aan menselijke omgeving aangepaste soorten betreft. Er kan worden voldaan aan het 
beginsel van zorgplicht. Met betrekking tot zorgvuldig handelen moet bij uitvoering van eventuele 
plannen voorkomen worden dat broedvogels rondom de kavel worden verstoord. Het is niet nodig 
verder mitigerende maatregelen te nemen. De aanvraag van een ontheffing van de Flora- en faunawet 
is niet nodig.  
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Kaart 10. Ligging van de kavels in Formerum-Noord. 
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Tabel 10. 
Voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten in en                    
in de omgeving van de onderzochte percelen in  Formerum 
Noord                 
Ja = soort komt voor            
Nee = soort komt niet voor            
? = soort komt mogelijk voor.            

  

Voorkom
en op de 
kavels                    

kavelnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 omgeving 
Tabel 1: Algemene soorten                      
                      
Bosmuis ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ja 
Dwergmuis ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ja 
Dwergpitsmuis ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ja 
Egel ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ja 
Gewone bosspitsmuis ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ja 
Haas Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Konijn Nee Ja Ja Nee Ja Nee Nee Ja Nee Ja 
Ree Ja Ja Ja Nee Nee Nee Ja Ja Nee Ja 
Rosse woelmuis ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ja 
Bruine kikker Nee Ja Nee Ja Ja Nee Ja Ja Nee Ja 
Kleine watersalamander Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja 
Behaarde rode bosmier Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja 
Kale rode bosmier Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja 
Brede wespenorchis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja 
Dotterbloem Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Gewone vogelmelk Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Grote kaardenbol Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Koningsvaren Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Zwanebloem Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
                      
Tabel 2: Overige soorten                     
                      
Levendbarende hagedis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Blauwe zeedistel Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Brede orchis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Dennenorchis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Gevlekte orchis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Grote keverorchis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Grote muggenorchis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Harlekijn Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Jeneverbes Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Kleine keverorchis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Kleine zonnedauw Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Klokjesgentiaan Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Moeraswespenorchis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Parnassia Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Rietorchis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Ronde zonnedauw Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Spaanse ruiter Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Steenbreekvaren Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Tongvaren Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Vleeskleurige orchis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Waterdrieblad Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Welriekende nachtorchis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Wilde gagel Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
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Tabel 10 vervolg. 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 omgeving 
Tabel 3: Strikt beschermde soorten.                      
                      
Grote ijsvogelvlinder Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Heideblauwtje Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Rouwmantel Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Groot zeegras Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
                      
Habitatrichtlijnsoorten                     
Gewone dwergvleermuis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Gewone grootoorvleermuis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Laatvlieger Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Ruige dwergvleermuis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Rosse vleermuis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Tweekleurige vleermuis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Rugstreeppad Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja 
Zandhagedis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Drijvende waterweegbree Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Groenknolorchis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

 
7.3.19. Formerum-zuid 2, Appelhof westzijde. 

 
Ligging:  
De kavel ligt aan de zuidzijde van Formerum zuid, ten westen van camping Appelhof, in het oostelijk 
deel van Formerum (zie kaart 3).  
 
Omgeving: 
De kavel maakt deel uit van een groter perceel dat zich uitstrekt van camping Appelhof tot aan het 
Witzandpad. Langs de zuidzijde van de kavel loopt een onverhard polderpad, het Zedjespad. Ten 
noorden van de kavel ligt de verharde weg van Formerum-Zuid met enkele bebouwde kavels. Ten 
oosten van de kavel liggen de houtwallen van camping Appelhof 
 
Huidig gebruik. 
De kavel is in gebruik als agrarisch land en wordt regelmatig beweid door koeien of soms schapen..  
 
Begroeiing. 
De vegetatie is voornamelijk een bloemrijke raaigras-weide, met als voornaamste grassoorten Engels 
raaigras, ruw beemdgras, roodzwenkgras, gestreepte witbol, geknikte vossenstaart en fioringras. Er 
zijn geen struwelen aanwezig. 
 
Open water. 
De kavel wordt aan de noord-, oost- en zuidzijde begrensd door ondiepe sloten. De sloten aan de 
noord- en oostzijde zijn doorgaans droog en alleen waterhoudend onder extreem vochtige 
omstandigheden. De sloot aan de zuidzijde, parallel aan het Zedjespad, is frequent waterdragend, 
maar was tijdens de inventarisatie in maart 2011 geheel drooggevallen.  
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: er zijn op de kavel geen strikt beschermde soorten vastgesteld. 
Het is echter niet uit te sluiten dat de sloot aan de zuidzijde in regenrijkere periode gebruikt 
wordt door de rugstreeppad als plaats voor het afzetten van eitjes. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: er komen op de kavel geen soorten uit deze categorie 
voor. 
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- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 

kan worden voorondersteld. Zie echter de opmerking hierboven. 
- Broedvogels:  op de kavel zijn geen broedvogels aangetroffen. 
- Conclusie: op de kavel ontbreken momenteel soorten die beschermd zijn door de Flora- en 

faunawet. Er moet echter rekening worden gehouden met de geschiktheid van de sloot aan de 
zuidzijde als leefgebied van de rugstreeppad in regenrijkere jaren. 

 
Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 

- Strikt beschermde soorten:  
Rugstreeppad: het slotenstelsel in de ruime omgeving van Formerum wordt incidenteel 
gebruikt als habitat door de rugstreeppad.  

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de omgeving van de kavel komen geen soorten voor 
uit deze categorie. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
het slotenstelsel in de ruime omgeving ook voor bruine kikker, kleine watersalamander en 
zwanenbloem.  

- Broedvogels: De broedvogels in de directe omgeving van de kavel betreffen soorten die 
voorkomen op de erven van de omringende bebouwing en op camping Appelhof. Het betreft 
zonder uitzondering soorten die aangepast zijn aan menselijke aanwezigheid (merel, 
zanglijster, winterkoning, heggenmus, roodborst, huismus, kneu, vink, groenling, spreeuw, 
boerenzwaluw, ekster, kauw, witte kwikstaart, houtduif, Turkse tortel, fitis, braamsluiper, 
spotvogel, pimpelmees, koolmees, grasmus). In de nabije omgeving van de kavel komen 
geen broedlocaties van weidevogels voor. Weidevogels (kievit, grutto, tureluur, scholekster) 
en watervogels (wilde eend, krakeend, slobeend, kuifeend) broeden in de percelen ten zuiden 
van het Zedjespad echter op een afstand van meer dan 200 meter vanaf de kavel. 

- Conclusie: In de directe omgeving van de kavel komt alleen de rugstreeppad als strikt 
beschermde soort voor. Verder komen alleen voor broedvogels die aangepast zijn aan 
menselijke omgeving en soorten waarvoor vrijstelling geldt.  

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging en de daaruit voortvloeiende plannen zijn mogelijk zonder 
strijdigheid met de Flora- en faunawet, mits als mitigerende maatregel wordt besloten de sloot langs 
de zuidzijde van de kavel in stand te houden. De populatie van de rugstreeppad kan zich hier onder 
gunstige omstandigheden vestigen en handhaven. Er zijn geen negatieve effecten op de populaties 
van beschermde soorten in de omgeving aanwezig. Aan het principe van zorgplicht en zorgvuldig 
handelen kan worden voldaan.  
 

7.3.20. Formerum-zuid 3, Appelhof oostzijde. 
 
Ligging:  
De kavel ligt aan de zuidzijde van Formerum zuid, ten oosten van camping Appelhof, in het oostelijk 
deel van Formerum (zie kaart 3).  
 
Omgeving: 
De kavel ligt ingeklemd tussen camping Appelhof (west) en de bebouwde percelen van de 
boekenboer Teunis Schol (ten oosten).  Langs de zuidzijde van de kavel loopt een onverhard 
polderpad, het Zedjespad. Ten noorden van de kavel ligt de verharde weg Formerum-Zuid met enkele 
bebouwde kavels.  
 
Huidig gebruik. 
De kavel is in gebruik als agrarisch land en wordt regelmatig beweid met koeien of soms schapen..  
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Begroeiing. 
De vegetatie is voornamelijk een soortenarme raaigras-weide, met als voornaamste grassoorten 
Engels raaigras, ruw beemdgras, geknikte vossenstaart en fioringras. Er zijn geen struwelen 
aanwezig. 
 
Open water. 
De kavel wordt aan de noord-,  en westzijde begrensd door ondiepe, veelal droge greppels. De sloot 
aan de zuidzijde, parallel aan het Zedjespad, is ondiep maar frequent waterdragend. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: er zijn op de kavel geen strikt beschermde soorten vastgesteld. 
Het is echter niet uit te sluiten dat de sloot aan de zuidzijde in regenrijkere periode gebruikt 
wordt door de rugstreeppad als plaats voor het afzetten van eitjes. 

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: er komen op de kavel geen soorten uit deze categorie 
voor. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 
kan worden voorondersteld. Zie echter de opmerking hierboven. 

- Broedvogels:  op de kavel zijn geen broedvogels aangetroffen. 
- Conclusie: op de kavel ontbreken momenteel soorten die beschermd zijn door de Flora- en 

faunawet. Er moet echter rekening worden gehouden met de geschiktheid van de sloot aan de 
zuidzijde als leefgebied van de rugstreeppad in regenrijkere jaren. 

 
Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 

- Strikt beschermde soorten:  
Rugstreeppad: het slotenstelsel in de ruime omgeving van Formerum wordt incidenteel 
gebruikt als habitat door de Rugstreeppad.  

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de omgeving van de kavel komen geen soorten voor 
uit deze categorie. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
het slotenstelsel in de ruime omgeving ook voor bruine kikker, kleine watersalamander en 
zwanenbloem.  

- Broedvogels: De broedvogels in de directe omgeving van de kavel betreffen soorten die 
voorkomen op de erven van de omringende bebouwing en op camping Appelhof. Het betreft 
zonder uitzondering soorten die aangepast zijn aan menselijke aanwezigheid (merel, 
zanglijster, winterkoning, heggenmus, roodborst, huismus, kneu, vink, groenling, spreeuw, 
boerenzwaluw, ekster, kauw, witte kwikstaart, houtduif, Turkse tortel, fitis, braamsluiper, 
spotvogel, pimpelmees, koolmees, grasmus). In de nabije omgeving van de kavel komen 
geen broedlocaties van weidevogels voor. Weidevogels (kievit, grutto, tureluur, scholekster) 
en watervogels (wilde eend, krakeend, slobeend, kuifeend) broeden in de percelen ten zuiden 
van het Zedjespad echter op een afstand van meer dan 200 meter vanaf de kavel. 

- Conclusie: In de directe omgeving van de kavel komt alleen de rugstreeppad als strikt 
beschermde soort voor. Verder komen alleen voor broedvogels die aangepast zijn aan 
menselijke omgeving en soorten waarvoor vrijstelling geldt.  

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging en de daaruit voortvloeiende plannen zijn mogelijk zonder 
strijdigheid met de Flora- en faunawet, mits als mitigerende maatregel wordt besloten de sloot langs 
de zuidzijde van de kavel in stand te houden. De populatie van de rugstreeppad kan hier zich onder 
gunstige omstandigheden vestigen en handhaven. Er zijn geen negatieve effecten op de populaties 
van beschermde soorten in de omgeving aanwezig. Aan het principe van zorgplicht en zorgvuldig 
handelen kan worden voldaan.  
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Kaart 11: De ligging van de percelen in Formerum. 
Formerum 1: zie hoofdstuk 7.1.4  
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Tabel 11. 
Voor de beschrijving van kavel 1 zie § 7.1.4. 
Voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten in en      
in de omgeving van de onderzochte perceel in Formerum       
Ja = soort komt voor      
Nee = soort komt niet voor      
? = soort komt mogelijk voor.         

  Voorkomen       

  in de kavel in de kavel in de kavel omgeving 
  1 2 3 percelen 
Tabel 1: Algemene soorten          
          
Bosmuis ? ? ? Ja 
Dwergmuis Nee Nee Nee Nee 
Dwergspitsmuis Nee Nee Nee Nee 
Egel ? ? ? Ja 
Gewone bosspitsmuis ? Ja Ja Ja 
Haas Ja Ja Ja Ja 
Konijn Nee Nee Nee Nee 
Ree Nee Nee Nee Nee 
Rosse woelmuis ? ? ? Ja 
Bruine kikker Nee Nee Ja Ja 
Kleine watersalamander Nee Nee ? Ja 
Behaarde rode bosmier Nee Nee Nee Nee 
Kale rode bosmier Nee Nee Nee Nee 
Brede wespenorchis Nee Nee Nee Nee 
Dotterbloem Nee Nee Nee Nee 
Gewone vogelmelk Nee Nee Nee Ja 
Grote kaardenbol Nee Nee Nee Nee 
Koningsvaren Nee Nee Nee Nee 
Zwanebloem Nee Nee Nee Ja 
          
Tabel 2: Overige soorten         
          
Levendbarende hagedis Nee Nee Nee Nee 
Blauwe zeedistel Nee Nee Nee Nee 
Brede orchis Nee Nee Nee Nee 
Dennenorchis Nee Nee Nee Nee 
Gevlekte orchis Nee Nee Nee Nee 
Grote keverorchis Nee Nee Nee Nee 
Grote muggenorchis Nee Nee Nee Nee 
Harlekijn Nee Nee Nee Nee 
Jeneverbes Nee Nee Nee Nee 
Kleine keverorchis Nee Nee Nee Nee 
Kleine zonnedauw Nee Nee Nee Nee 
Klokjesgentiaan Nee Nee Nee Nee 
Moeraswespenorchis Nee Nee Nee Nee 
Parnassia Nee Nee Nee Nee 
Rietorchis Nee Nee Nee Nee 
Ronde zonnedauw Nee Nee Nee Nee 
Spaanse ruiter Nee Nee Nee Nee 
Steenbreekvaren Nee Nee Nee Nee 
Tongvaren Nee Nee Nee Nee 
Vleeskleurige orchis Nee Nee Nee Nee 
Waterdrieblad Nee Nee Nee Nee 
Welriekende nachtorchis Nee Nee Nee Nee 
Wilde gagel Nee Nee Nee Nee 

 
 
 



Flora- en faunawetinventarisatie kavels Terschelling  95 

 
 
 
Tabel 11: Vervolg. 
 
  1   2 3  omgeving  
Tabel 3: Strikt beschermde soorten.         
          
Grote ijsvogelvlinder Nee Nee Nee Nee 
Heideblauwtje Nee Nee Nee Nee 
Rouwmantel Nee Nee Nee Nee 
Groot zeegras Nee Nee Nee Nee 
          
Habitatrichtlijnsoorten         
Gewone dwergvleermuis Nee Nee Nee ? 
Gewone grootoorvleermuis Nee Nee Nee Nee 
Laatvlieger Nee Nee Nee ? 
Ruige dwergvleermuis Nee Nee Nee Ja 
Rosse vleermuis Nee Nee Nee Nee 
Tweekleurige vleermuis Nee Nee Nee Nee 
Rugstreeppad Nee Nee Nee Ja 
Zandhagedis Nee Nee Nee Nee 
Drijvende waterweegbree Nee Nee Nee Nee 
Groenknolorchis Nee Nee Nee Nee 

          
 

7.3.21. Percelen ten oosten en zuiden van camping Van Rees, Kathoek, Lies. 
 
Ligging:  
De kavels liggen ten oosten en zuiden van camping van Rees in de Kathoek van Lies. 
 
Inventarisatie: mei 2011. 
 
Omgeving: 
De kavels vormen een complex tussen camping van Rees en Hotel de Walvisvaarder. Aan de 
noordzijde grenst het complex aan de Duinweg van Lies en het aangrenzende duingebied, aan de 
oostzijde, zuidzijde en westzijde aan bebouwing en recreatieterreinen. 
 
Huidig gebruik. 
De kavels worden gefaseerd beweid door paarden. Tevens is er sprake van een jaarlijks maaibeheer. 
Als gevolg daarvan is er op kavel 1 sprake van betrekkelijk intensieve beweiding, op kavel 2 van 
extensieve beweiding en op kavel 3 van verschralend hooilandbeheer met extensieve beweiding. 
Kavel 4 maakt deel uit van het erfgebied van een boerderij. 
 
Begroeiing. 
De graslandvegetatie van kavel 2 is als gevolg van het verschralende hooilandbeheer van betekenis. 
Op grote delen van de kavel is sprake van vochtig reukgrashooiland dat soortenrijk is en een aantal 
zeldzame plantensoorten en Rode Lijst-soorten bevat. Opvallend is de uitgebreide groeiplaats van 
grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius) en het vochtige gedeelte in het noorden van de kavel met 
gewone koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi). Daarnaast zijn aangetroffen zwarte zegge (Carex nigra), 
hazenzegge (Carex ovalis), beemdlangbloem (Festuca pratensis) en kamgras (Cynosurus cristatus). 
Op kavel 3 is als gevolg van de extensieve beweiding met paarden een bloemrijke Raaigrasvegetatie 
aanwezig met een inslag van verschralingsvegetaties van het reukgrashooiland. 
Kavel 1 is een begroeid met een soortenarme raaigrasvegetatie met een inslag van witbolgraslanden. 
Er zijn ruderale soorten aanwezig. 
Kavel 4 is een onderdeel van het erfgebied van een boerderij. De kavel is deels begroeid met 
schietwilg, grauwe wilg en grauwe abeel. De ondergroei van het bos/struweel bestaat uit ruderale 
vegetaties met onder meer grote brandnetel en riet. Een deel van de kavel wordt regelmatig gemaaid 
en beheerd als gazon.  
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De kavel worden nergens geflankeerd door singels van zwarte els. Op de overgang naar de 
bebouwde terreinen zijn houtwallen aanwezig die deel uitmaken van het erfgebied van deze 
bebouwde terreinen.  Door de Flora- en faunawet beschermde soorten zijn niet aangetroffen.  
 
Open water. 
Er is geen open water aanwezig.  
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: Er zijn geen strikt beschermde soorten aangetroffen.  
- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: Geen van de soorten uit categorie 2 komt op de kavel 

voor. 
- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 

kan worden voorondersteld.  
- Broedvogels: Op de kavel 2 wordt gebroed door de scholekster. Op het erfgebied van de 

boerderij op kavel 4 wordt gebroed door een aantal algemene zangvogels, met name fitis, 
winterkoning, roodborst, merel, ekster, zanglijster, heggenmus, kneu, grasmus. 

- Conclusie: Er komen op de kavels alleen soorten voor van lijst 1 van de AMvB, de lijst van 
soorten waarvoor op voorhand vrijstelling geldt van de Flora- en faunawet en enkele soorten 
vogels. 

 
Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 

- Strikt beschermde soorten:  
Rugstreeppad. Er komen binnen een afstand van 200 meter geen populaties voor van de 
rugstreeppad. De meest dichtbijzijnde populatie is die van het Liesingerplak in het duingebied 
van Terschelling.  

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de directe omgeving van de kavel, binnen een 
afstand van 200 meter, komen geen soorten uit deze categorie voor. In het aangrenzend 
duingebied komen daarentegen voor levendbarende hagedis, gevlekte orchis, kleine 
zonnedauw, klokjesgentiaan en wilde gagel.  

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Er zijn in de directe omgeving van de kavel populaties 
aanwezig van kleine zoogdieren. In het aangrenzend duingebied komen daarnaast voor 
populaties van de bruine kikker en kleine watersalamander, groeiplaatsen van gewone 
vogelmelk en de kale rode bosmier. 

- Broedvogels: Er wordt door verscheidene soorten algemene zangvogels gebroed op de erven 
van de woningen en recreatiewoningen rondom de kavel, in de houtwallen en aanplantingen 
op de omringende erfgebieden. Het betreft uitsluitend niet kwetsbare en aan menselijke 
aanwezigheid aangepaste soorten. 

- Conclusie: In de nabije omgeving van de kavel komen buiten het duingebied uitsluitend weinig 
kwetsbare vogels als broedvogel voor, en soorten van lijst 1 van de AMvB, waarvoor 
vrijstelling geldt van de wet. In het aangrenzend duingebied komen populaties voor van 
kwetsbare soorten van lijst 1 en 2 van de AMvB. 

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging met als gevolg de inrichting van de kavel tot recreatieterrein  
is mogelijk zonder strijdigheid met de Flora- en faunawet, als kan worden voorkomen dat door een 
sterke toename van de recreatieve druk op het duingebied geen negatieve effecten ontstaan voor de 
populaties van soorten van lijst 2 en 3 van de AMvB. Daarbij kan worden benadrukt dat deze 
populaties binnen 200 meter van de kavels niet voorkomen. Een negatief effect op de populaties van 
algemene zangvogels op omringende bebouwde percelen wordt uitgesloten, daar het hier niet 
kwetsbare en aan menselijke omgeving aangepaste soorten betreft. De uitvoering van potentiële 
plannen heeft wel tot gevolg dat de graslanden ongeschikt worden als broedgebied voor weidevogels. 
Als gevolg van de ligging omringd door bebouwing zijn deze kavels dat nu ook al niet. Er kan worden 
voldaan aan het beginsel van zorgplicht. Met betrekking tot zorgvuldig handelen moet bij uitvoering 
van eventuele plannen voorkomen worden dat broedvogels rondom de kavel worden verstoord. De  
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aanvraag van een ontheffing van de Flora- en faunawet is niet nodig. Wel moet worden benadrukt dat 
de kavels in botanisch en landschappelijk opzicht desondanks van grote waarde zijn.  
 
 

 
 
Kaart 12. Ligging van de kavels in Lies. 
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Tabel 12. 
Voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten op en            
in de omgeving van de onderzochte kavels in de Kathoek van Lies.            
Ja = soort komt voor       
Nee = soort komt niet voor       
? = soort komt mogelijk voor.       
            

  Voorkomen          

Tabel 1: Algemene soorten  kavel 1 kavel 2 kavel 3 kavel 4 omgeving 

            
Bosmuis ? ? ? ? Ja 
Dwergmuis ? ? ? ? Ja 
Dwergpitsmuis ? ? ? ? Ja 
Egel ? ? ? ? Ja 
Gewone bosspitsmuis ? ? ? ? Ja 
Haas Ja Ja Ja Ja Ja 
Konijn Ja Nee Nee Nee Ja 
Ree Ja Nee Nee Nee Ja 
Rosse woelmuis ? ? ? ? Ja 
Bruine kikker Nee Nee Nee Nee Ja 
Kleine watersalamander Nee Nee Nee Nee Ja 
Behaarde rode bosmier Nee Nee Nee Nee Nee 
Kale rode bosmier Nee Nee Nee Nee Ja 
Brede wespenorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Dotterbloem Nee Nee Nee Nee Nee 
Gewone vogelmelk Nee Nee Nee Nee Ja 
Grote kaardenbol Nee Nee Nee Nee Nee 
Koningsvaren Nee Nee Nee Nee Nee 
Zwanebloem Nee Nee Nee Nee Ja 
            
Tabel 2: Overige soorten           
            
Levendbarende hagedis Nee Nee Nee Nee Ja 
Blauwe zeedistel Nee Nee Nee Nee Nee 
Brede orchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Dennenorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Gevlekte orchis Nee Nee Nee Nee Ja 
Grote keverorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Grote muggenorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Harlekijn Nee Nee Nee Nee Nee 
Jeneverbes Nee Nee Nee Nee Nee 
Kleine keverorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Kleine zonnedauw Nee Nee Nee Nee Ja 
Klokjesgentiaan Nee Nee Nee Nee Ja 
Moeraswespenorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Parnassia Nee Nee Nee Nee Nee 
Rietorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Ronde zonnedauw Nee Nee Nee Nee Nee 
Spaanse ruiter Nee Nee Nee Nee Nee 
Steenbreekvaren Nee Nee Nee Nee Nee 
Tongvaren Nee Nee Nee Nee Nee 
Vleeskleurige orchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Waterdrieblad Nee Nee Nee Nee Nee 
Welriekende nachtorchis Nee Nee Nee Nee Nee 
Wilde gagel Nee Nee Nee Nee Ja 
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Tabel 12. vervolg. 
  kavel 1 kavel 2 kavel 3 kavel 4 omgeving 
Tabel 3: Strikt beschermde soorten.          
           
Grote ijsvogelvlinder Nee Nee Nee Nee Nee 
Heideblauwtje Nee Nee Nee Nee Nee 
Rouwmantel Nee Nee Nee Nee Nee 
Groot zeegras Nee Nee Nee Nee Nee 
           
Habitatrichtlijnsoorten          
Gewone dwergvleermuis Nee Nee Nee Nee Nee 
Gewone grootoorvleermuis Nee Nee Nee Nee Nee 
Laatvlieger Nee Nee Nee Nee Nee 
Ruige dwergvleermuis Nee Nee Nee Nee Nee 
Rosse vleermuis Nee Nee Nee Nee Nee 
Tweekleurige vleermuis Nee Nee Nee Nee Nee 
Rugstreeppad Nee Nee Nee Nee Ja 
Zandhagedis Nee Nee Nee Nee Nee 
Drijvende waterweegbree Nee Nee Nee Nee Nee 
Groenknolorchis Nee Nee Nee Nee Nee 

 
 

7.3.22. De kavels ten westen van Tjermelân, Oosterend. 
 
Ligging:  
De beide kavels ligt aan de westzijde recreatieterrein Tjermelân, te Oosterend, Terschelling.  
 
Omgeving: 
De kavels liggen ten westen van recreatieterrein Tjermelân tussen de Hoofdweg van Terschelling aan 
de noordzijde en het fietspad door de polder aan de zuidzijde. De kavels grenzen aan de west- en 
zuidzijde aan andere agrarische graslanden. Ten noorden van de Hoofdweg is enige bebouwing 
aanwezig. 
 
Huidig gebruik. 
De kavels zijn in gebruik als agrarisch land. Kavel 1 wordt intensief beweid door paarden; kavel 2 
wordt regelmatig gemaaid en beweid door runderen.  
 
Begroeiing. 
De vegetatie van kavel 1 is een soortenarme raaigrasweide, met een inslag van vochtminnende 
grassoorten als geknikte vossenstaart, greppelrus en fioringras. Ook komen ruderale soorten op grote 
schaal voor, met name ridderzuring en pitrus. Langs de westrand van de kavel is een smalle strook 
aanwezig van braam en ruigtekruiden. Kavel 2 is voornamelijk een bloemrijke raaigras-weide, met als 
voornaamste grassoorten Engels raaigras, ruw beemdgras, roodzwenkgras, gestreepte witbol, 
geknikte vossenstaart en fioringras. Er zijn geen struwelen aanwezig. 
 
Open water. 
De kavels wordt aan alle zijden begrensd door ondiepe maat waterhoudende sloten. In de sloten is 
enige aanreiking van ijzerhoudend kwelwater aanwezig. 
 
Flora- en faunawet-soorten op de kavel: 

- Strikt beschermde soorten: er zijn op de kavel geen strikt beschermde soorten vastgesteld. 
Een deel van het slotenstelsel, voornamelijk de sloot aan de zuidzijde en de tussensloot 
tussen de kavels en Tjermelân, wordt door de rugstreeppad gebruikt voor het afzetten van 
eitjes. Overige delen van het slotenstelsel zijn als gevolg van de hoge oevervegetatie voor de 
rugstreeppad niet geschikt. 
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- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: er komen op de kavels geen soorten uit deze categorie 

voor. 
- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: de aanwezigheid van enkele soorten kleine zoogdieren 

kan worden voorondersteld. In de sloten komt een populatie voor van de bruine kikker. In de 
sloten zijn enkele groeiplaatsen aanwezig van de zwanenbloem. 

- Broedvogels:  op kavel 1 zijn geen broedvogels aangetroffen, op kavel 2 wordt gebroed door 
de kievit (1 paar). 

- Conclusie: rekening moet worden gehouden met de rugstreeppad in de poldersloten en 
broedende weidevogels. 

 
Flora- en faunawetsoorten in de omgeving van de kavel: 

- Strikt beschermde soorten:  
Rugstreeppad: het slotenstelsel in de ruime omgeving van Tjermelân wordt plaatselijk gebruikt 
als habitat door de rugstreeppad.  

- Soorten uit categorie 2 van de AMvB: In de sloot aan de oostzijde van Tjermelân is een 
groeiplaats aanwezig van waterdrieblad. 

- Soorten waarvoor vrijstelling geldt: Naast de al genoemde soorten kleine zoogdieren komen in 
het slotenstelsel in de ruime omgeving ook voor bruine kikker, kleine watersalamander en 
gewone dotterbloem en zwanenbloem. De laatste twee soorten komen uitsluitend voor in het 
slotenstelsel ten oosten van Tjermelân. 

- Broedvogels: De broedvogels in de directe omgeving van de kavel betreffen soorten die 
voorkomen op de erven van de omringende bebouwing en op recreatieterrein Tjermelân. Het 
betreft zonder uitzondering soorten die aangepast zijn aan menselijke aanwezigheid (merel, 
zanglijster, winterkoning, heggenmus, huismus, kneu, groenling, spreeuw, ekster, kauw, witte 
kwikstaart, houtduif, Turkse tortel, fitis, braamsluiper, pimpelmees, koolmees, grasmus). In de 
nabije omgeving van de kavel komen diverse soorten weidevogels (kievit, grutto, tureluur, 
scholekster) en watervogels (wilde eend, krakeend, slobeend) tot broeden. 

- Conclusie: In de directe omgeving van de kavel komt alleen de rugstreeppad als strikt 
beschermde soort en waterdrieblad als soort van lijst 2 van de AMvB voor. Verder komen voor 
broedvogels die aangepast zijn aan menselijke omgeving, weide- en watervogels en soorten 
waarvoor vrijstelling geldt.  

 
Samengevat: Een bestemmingswijziging en de daaruit voortvloeiende plannen tot inrichting van de 
kavels als recreatieterrein is mogelijk zonder negatieve effecten op de populatie van de rugstreeppad 
indien het slotenstelsel bij de inrichting in stand blijft en delen van het slotenstelsel niet worden 
beschaduwd door eventueel aan te leggen boomwallen. Dit geldt met name voor de sloot aan de 
zuidzijde (tevens de zonzijde) van de kavel. Indien de sloot ten oosten van de kavels op de overgang 
naar Tjermelân door de inrichting van de kavels voor de rugstreeppad ongeschikt wordt, kan worden 
geadviseerd de sloot aan de westzijde voor de rugstreeppad geschikt te maken door deze iets te 
verbreden en er een meer glooiende oever aan te leggen. Het is dan wel van belang dat wordt 
voorkomen dat de oeverzone te veel dichtgroeit met hoge oeverplanten (riet). Een dergelijke 
aanpassing biedt ook kansen aan andere soorten (bruine kikker, kleine watersalamander, 
zwanenbloem). Een effect op de groeiplaatsen van waterdrieblad en gewone dotterbloem is 
uitgesloten, daar deze groeiplaatsen alleen voorkomen in de poldersloten ten oosten van Tjermelân, 
buiten de invloedssfeer van deze kavels. De inrichting van de kavels tot recreatieterrein heeft tot 
gevolg dat kavel 2 ongeschikt wordt als broedgebied voor weidevogels. Ook moet rekening worden 
gehouden met een uitstraling naar buiten. Ten aanzien van kavel 1 geldt dit in mindere mate daar 
deze kavel door weidevogels niet wordt benut en dichter bij de bebouwing langs de Hoofdweg ligt. 
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Kaart 13: Ligging van de kavels bij recreatieterrein Tjermelân. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flora- en faunawetinventarisatie kavels Terschelling  102 

 
 
 
Tabel 13. 
Voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten in en    
in de omgeving van de onderzochte percelen bij Tjermelan     
Ja = soort komt voor     
Nee = soort komt niet voor     
? = soort komt mogelijk voor.     

  Voorkomen     

        
  kavel 1 kavel 2 rondom de percelen 

Tabel 1: Algemene soorten        
        
Bosmuis ? ? Ja 
Dwergmuis Nee Nee Nee 
Dwergspitsmuis ? ? Ja 
Egel ? ? Ja 
Gewone bosspitsmuis ? ? Ja 
Haas Ja Ja Ja 
Konijn Nee Nee Nee 
Ree Nee Nee Nee 
Rosse woelmuis ? ? Ja 
Bruine kikker Nee Ja Ja 
Kleine watersalamander Nee Ja Ja 
Behaarde rode bosmier Nee Nee Nee 
Kale rode bosmier Nee Nee Nee 
Brede wespenorchis Nee Nee Nee 
Dotterbloem Nee Nee Ja 
Gewone vogelmelk Nee Nee Nee 
Grote kaardenbol Nee Nee Nee 
Koningsvaren Nee Nee Nee 
Zwanebloem Nee Ja Ja 
        
Tabel 2: Overige soorten       
        
Levendbarende hagedis Nee Nee Nee 
Blauwe zeedistel Nee Nee Nee 
Brede orchis Nee Nee Nee 
Dennenorchis Nee Nee Nee 
Gevlekte orchis Nee Nee Nee 
Grote keverorchis Nee Nee Nee 
Grote muggenorchis Nee Nee Nee 
Harlekijn Nee Nee Nee 
Jeneverbes Nee Nee Nee 
Kleine keverorchis Nee Nee Nee 
Kleine zonnedauw Nee Nee Nee 
Klokjesgentiaan Nee Nee Nee 
Moeraswespenorchis Nee Nee Nee 
Parnassia Nee Nee Nee 
Rietorchis Nee Nee Nee 
Ronde zonnedauw Nee Nee Nee 
Spaanse ruiter Nee Nee Nee 
Steenbreekvaren Nee Nee Nee 
Tongvaren Nee Nee Nee 
Vleeskleurige orchis Nee Nee Nee 
Waterdrieblad Nee Nee Ja 
Welriekende nachtorchis Nee Nee Nee 
Wilde gagel Nee Nee Nee 
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Tabel 13 vervolg. 
  kavel 1 kavel 2 omgeving 
Tabel 3: Strikt beschermde soorten.       
        
Grote ijsvogelvlinder Nee Nee Nee 
Heideblauwtje Nee Nee Nee 
Rouwmantel Nee Nee Nee 
Groot zeegras Nee Nee Nee 
        
Habitatrichtlijnsoorten       
Gewone dwergvleermuis Nee Nee Nee 
Gewone grootoorvleermuis Nee Nee Nee 
Laatvlieger Nee Nee Nee 
Ruige dwergvleermuis Nee Nee Nee 
Rosse vleermuis Nee Nee Nee 
Tweekleurige vleermuis Nee Nee Nee 
Rugstreeppad Nee Ja Ja 
Zandhagedis Nee Nee Nee 
Drijvende waterweegbree Nee Nee Nee 
Groenknolorchis Nee Nee Nee 
        

 
 

7.3.23. De beschermde natuurwaarden van de graslanden in het algemeen. 
 

Uit de hiervoor gegeven beschrijvingen van de Flora- en faunawet-inventarisaties van de 
graslanden kunnen enkele algemene conclusies worden getrokken. 
 

- Het aantal door de Flora- en faunawet beschermde soorten is in het algemeen zeer beperkt. 
 

- De enige strikt beschermde soort die een rol speelt is de rugstreeppad. De soort is in het 
slotenstelsel van een aantal geïnventariseerde kavels vastgesteld. Met name in de sloten van 
de kavels bij Duinland (Midsland-Noord) en Tjermelân (Oosterend) is het voorkomen van de 
rugstreeppad van belang. Omdat de soort strikt beschermd is, is het gewenst mitigerende 
maatregelen te nemen om de populatie van de soort hier in stand te houden. Deze 
maatregelen betreffen het in stand houden van het slotenstelsel, het voorkomen dat de sloten 
door de aanplant van houtwallen op de kavels te veel beschaduwd worden en het aanpassen 
van de sloten door de aanleg van glooiende slootoevers. Als gevolg van deze mitigerende 
maatregelen kan de soort zich handhaven en kunnen eventuele inrichtingsplannen doorgang 
vinden zonder strijdigheid met de Flora- en faunawet. In een aantal andere geïnventariseerde 
gebieden komt de rugstreeppad niet op de kavels voor, maar wel in de omgeving. Een effect 
van eventuele inrichtingplannen op de kavels heeft hier geen gevolgen voor de populatie. 

 
- Geen van de geïnventariseerde kavels heeft betekenis voor vleermuizen.  

 
- Op geen van de kavels komen soorten voor van lijst 2 van de AMvB. Bij sommige kavels 

komen wel soorten voor in de nabije of ruime omgeving, maar nergens heeft dit een negatief 
effect op de populaties. 

 
- Op een aantal kavels zijn broedende zangvogels vastgesteld in de elzensingels en 

houtwallen. Ook in de omgeving van tal van geïnventariseerde terreinen komen broedende 
zangvogels voor. Het betreft hier steeds weinig kwetsbare soorten die aangepast zijn aan 
menselijke omgeving. Bij en inrichting van de kavels tot recreatieterrein wordt geadviseerd 
deze terreinen met omringende houtwallen landschappelijk in te passen. Er wordt dan aan de  
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zangvogels voldoende mogelijkheden tot broeden gegeven. Een negatief effect op de 
populaties van de soorten kan dan worden voorkomen. 

 
- Op een aantal kavels wordt gebroed door weidevogels. Inrichting van de kavels tot 

recreatieterrein maakt ze als broedgebied voor weidevogels ongeschikt. Ook moet rekening 
worden gehouden met een uitstraling naar aangrenzende percelen agrarisch grasland. Zij 
kunnen bij een gewijzigd gebruik en inrichting van de kavels zelf ook minder aantrekkelijk 
worden als broedgebied voor weidevogels. Deze problematiek speelt maar bij een aantal 
kavels een rol. Het gaat dan met name om de kavels ten oosten van Eldorado (Hee), en dan 
vooral kavel 3 (zie beschrijving), de kavels ten zuiden van Duinland, een kavel ten noorden 
van de Westerkeijn (Midsland-Noord) en een kavel ten westen van Tjermelân (kavel 2). Het 
aantal broedende weidevogels op de kavels zelf is overigens zeer beperkt. Geen van de 
kavels grenst aan voor weidevogels intensief gebruikte agrarische graslanden. De effecten 
van de herinrichting die het bestemmingsplan Buitengebied mogelijk maakt op de 
weidevogelpopulaties van de Terschellinger polder in het algemeen zijn beperkt negatief en 
kunnen worden beschouwd als niet significant. 

 
- Een aantal kavels is ondanks het vrijwel ontbreken van door de Flora- en faunawet 

beschermde soorten desondanks in botanisch opzicht van hoge waarde. Het betreft met name 
de kavel ten oosten van Eldorado (Hee), de kavel ten oosten van camping Mast (Formerum) 
en het complex van kavels ten oosten en zuiden van camping van Rees (Lies). 

 
- Een aantal kavels maakt deel uit van landschappelijk waardevolle gebieden. Geadviseerd 

wordt het landschappelijke aspect hier niet uit het oog te verliezen, ook al is dit geen eis van 
de Flora- en faunawet. 
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8. Samenvatting en conclusies. 
 

In opdracht van de Gemeente Terschelling zijn een aantal kavels op Terschelling geïnventariseerd 
op het voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten. De kavels zijn in hoofdstuk 7 
gegroepeerd in drie groepen, namelijk potentiële bouwkavels binnen de bebouwde kom van de 
dorpen (hoofdstuk 7.1.), invullocaties binnen de nederzettingen van recreatiewoningen Midsland aan 
Zee en West aan Zee in de duinen van Terschelling (hoofdstuk 7.2) en agrarische graslanden in de 
polder grenzend aan bestaande recreatieterreinen en campings (hoofdstuk 7.3.). De kavels maken 
deel uit van het plangebied van het Bestemmingsplan Buitengebied van Terschelling. Binnen het 
bestemmingsplan is het mogelijk de kavels van hoofdstuk 7.1. te bestemmen voor permanente 
bebouwing. Op de kavels van hoofdstuk 7.2. is de bouw van een recreatiewoning mogelijk. De in 
hoofdstuk 3 beschreven kavels kunnen deel uitmaken van de uitbreiding van de aangrenzende 
recreatieterreinen, waardoor een wijziging van het gebruik van de kavels en van de inrichting ervan 
mogelijk is. Het geïnventariseerde oppervlak aan kavels is overigens groter dan de 
uitbreidingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Niet iedere geïnventariseerde kavel zal in 
de toekomst in de praktijk voor uitbreiding van de recreatieterreinen worden gebruikt.  
 

De inventarisatie van de kavels richt zich op het voorkomen van door de Flora- en faunawet 
beschermde soorten op de kavels en in de nabije omgeving ervan. De omgeving van de kavels is 
nadrukkelijk bij de inventarisatie betrokken, daar de realisering van de plannen die het 
bestemmingsplan mogelijk maakt ook effecten op populaties in de nabije omgeving kan veroorzaken. 
De inventarisatie richt zich op een aantal vaste categorieën die per beschrijving steeds terugkeert. 
Daarbij gaat het voornamelijk om de aanwezigheid van strikt beschermde soorten van categorie 3 van 
de Algemene Maatregel van Bestuur, het voorkomen van soorten van categorie 2 van de AMvB en het 
voorkomen van broedvogels. Ook de aanwezigheid van soorten van categorie 1 van de AMvB is 
vermeld. Daar voor deze soorten op voorhand vrijstelling van de wet geldt, is het niet nodig hier 
verdere consequenties aan te verbinden. 
 

Wat betreft de strikt beschermde soorten speelt uitsluitend het voorkomen van de rugstreeppad en 
de zandhagedis een rol. Vleermuizen zijn nergens op en rond de kavels vastgesteld. Alleen in de 
ruime omgeving van een kavel in Baaiduinen is sprake van foeragerende vleermuizen (laatvlieger). De 
kavel speelt echter voor de vleermuizen geen enkele rol. De zandhagedis heeft populaties in de 
duinen nabij Midsland aan Zee en West aan Zee. De soort komt echter op geen van de 
geïnventariseerde kavels voor, en bebouwing van de kavels heeft geen invloed op de populaties in de 
omgeving. Een negatief effect op deze populaties is in alle gevallen uitgesloten. 
 

De rugstreeppad heeft uitgebreide populaties in natte duinvalleien, maar komt lokaal ook in 
ondiepe poldersloten voor. De bebouwing van kavels in Midsland aan Zee en West aan Zee heeft 
geen effect op de populaties, daar alle kavels in droog duingebied liggen, waar de rugstreeppad niet 
voorkomt. In het slotenstelsel rondom enkele kavels in de polder is de rugstreeppad wel vastgesteld. 
De populatie ondervindt hier geen significant negatieve effecten indien enkele voorgestelde 
mitigerende maatregelen worden nagekomen. 
 

Op geen enkele van de kavels komen soorten van categorie 2 van de AMvB voor. Wel komen 
soorten in de omgeving van sommige kavels voor. Negatieve effecten op de populaties bij uitvoering 
van plannen die voortkomen uit de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt zijn echter 
uitgesloten. 
 

Op en rond de geïnventariseerde kavels komen broedvogels voor. Het gaat dan deels om 
algemene en niet kwetsbare zangvogels, en deels om weidevogels. Met betrekking tot de zangvogels 
is geconcludeerd dat de soorten in het algemeen niet worden bedreigd, daar het aan menselijke 
omgeving gewende soorten betreft. Bij uitvoering van de eventuele plannen blijft er voor deze soorten 
voldoende broedgelegenheid over. Voorgesteld wordt bij de uitbreiding van recreatieterreinen deze  
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met houtwallen landschappelijk in te passen. De zangvogels kunnen hierin een broedgelegenheid 
vinden. 
 

De mogelijkheden agrarische graslanden in te richten tot recreatief terrein heeft tot gevolg dat 
deze kavels ongeschikt worden als broedgebied voor weidevogels. Ook moet rekening worden 
gehouden met een uitstraling naar buiten. In § 7.3.23. is geconcludeerd dat er sprake is van een 
beperkt negatief effect op de populaties van de weidevogels in de Terschellinger polder in het 
algemeen, en niet van een significant negatief effect. 
 
 
 
 
 
  
 
 


