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1 Inleiding 
 

Hieronder volgt het verslag van een Quickscan flora- en fauna die is uitgevoerd voor de locatie 

Spankerenseweg 20 te Dieren in verband met een bestemmingsplanwijziging voor deze 

locatie, waarbij in de toekomst bebouwing zal verrijzen op een plek waar nu grasland is. De 

quickscan is uitgevoerd in het kader van de Flora- en Faunawet (Ff-wet) en 

Natuurbeschermingswet 1998 om te bepalen of nadelige effecten te verwachten zijn voor 

beschermde inheemse soorten op de uitvoeringslocatie. 

 

2 Gegevens plangebied 
 

Het plangebied is gelegen aan de Spankerenseweg 20 te Dieren en betreft een grasland van 

1200m2 gelegen tussen bebouwing op een deel van kadaster perceel 5024 (figuur 1). Het 

terrein is op dit moment in gebruik als weiland voor geitjes. Zie foto 1 voor een overzicht van 

de locatie. In de toekomst zal op de locatie bebouwing verrijzen. 

 

  

Figuur 1. Uitsnede van kadastrale kaart. Planlocatie aangegeven als kruis op perceel 5024. 

 

 

 

 

Foto 1. De locatie aan de Spankerenseweg 20 te Dieren. De planlocatie loopt tot aan het hekje halverwege het 

grasveld. 
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3 Methode 
 

De Quickscan bestond uit twee delen: 

 

Bureaustudie 

Door middel van een literatuur- en bronnenonderzoek is onderzocht wat er in het gebied over 

beschermde soorten bekend is. Hierbij zijn zowel gegevens uit verspreidingsatlassen en van 

internet gebruikt. Daarbij is ook onderzocht of het plangebied onderdeel is van een 

Natura2000 gebied. 

 

Veldinventarisatie 

De locatie is donderdag 3 februari bezocht waarbij gelet is op het voorkomen en/of mogelijk 

voorkomen van beschermde soorten. Hierbij is ook een inschatting gemaakt van de 

geschiktheid van de locatie voor vleermuizen. 

 

 

4 Resultaten 
 

Hieronder staan eerst de resultaten van de bureaustudie beschreven. Vervolgens worden de 

resultaten van het veldbezoek gegeven. In Tabel 1 zijn de resultaten van beide studies 

samengevat. 

 

4.1 Bureaustudie 

 

Natura2000 

Natura2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Deze gebieden zijn 

aangewezen als beschermd natuurgebied omdat ze habitats en soorten herbergen die 

bescherming nodig hebben. Uit de bureaustudie blijkt dat de planlocatie zelf niet in een 

Natura2000 gebied ligt. Wel liggen er op enige afstand twee Natura2000 gebieden. Het Natura 

2000 gebied Veluwe ligt op circa 800m naar het zuid-westen van de locatie en het Natura 

2000 gebied Uiterwaarden IJssel ligt op circa 800m naar het oosten. Het Natura 2000 gebied 

Veluwe bestaat uit droge bossen, droge en natte heide, vennen en stuifzanden en is mede 

aangewezen om een groot aantal karakteristieke habitattypen te beschermen en daarnaast 

om een aantal diersoorten te beschermen, waaronder vogelsoorten als wespendief en zwarte 

specht. Ook het Natura 2000 gebied Uiterwaarden IJssel is aangewezen voor de bescherming 

van een groot aantal verschillende habitattypen, waaronder bijvoorbeeld ooibossen, 

stroomdalgraslanden en slikkige rivieroevers. Daarnaast is het gebied aangewezen ter 

bescherming van een aantal diersoorten, waaronder ook een aantal vogelsoorten, zoals de 

ijsvogel en aalscholver. 

 

Het is om verschillende redenen niet te verwachten dat een verandering van bestemming van 

de planningslocatie een negatief effect zal hebben op beide Natura2000 gebieden. Ten eerste 

ligt de locatie op aanzienlijke afstand van de twee Natura2000 gebieden en wordt van deze 

gebieden gescheiden door een groot aantal bestaande huizen. Werkzaamheden op de locatie 

zullen daardoor geen effect kunnen hebben op de habitattypen van de Natura2000 gebieden. 

Het is ook niet te verwachten dat de doelsoorten waarvoor beide Natura2000 gebieden zijn 

aangewezen gebruik maken van het areaal aan de Spankerenseweg 20. Op de locatie aan de 

Spankerenseweg is op dit moment weiland aanwezig ingesloten door bebouwing (Foto 1). 

Voor geen van de doelsoorten van de Natura2000 gebieden vormt dit geschikt leefgebied; 

daarvoor is het gebied te klein en te ingesloten door bebouwing. Ook is geen open water 

aanwezig, wat het gebied ongeschikt maakt voor de doelsoorten van het Natura2000 gebied 

Uiterwaarden IJssel. 
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Flora- en faunawet 

De Flora- en faunawet dient ter bescherming van de wilde flora en fauna in Nederland. 

Volgens deze wet heeft een ieder een algemene zorgplicht ter bescherming en 

instandhouding van wilde flora en fauna (artikel 2). Daarnaast geniet een deel van de wilde 

soorten extra bescherming. Deze beschermde soorten zijn in vier categorieën in te delen: 

algemene soorten (zogeheten Tabel 1 soorten), overige soorten (zogeheten Tabel 2 soorten), 

strikt beschermde soorten (zogeheten Tabel 3 soorten) en vogels. 

 

De algemene, Tabel 1, soorten zijn het minst beschermd. Voor ingrepen in het kader van de 

ruimtelijke ontwikkeling hoeft voor Tabel 1 soorten namelijk geen ontheffing te worden 

aangevraagd. Het betreft soorten als grasklokje, aardmuis, bosmuis, mol, konijn of gewone 

pad. Als deze soorten aanwezig zijn kan een project in het kader van de ruimtelijke 

ontwikkeling dus gewoon doorgang vinden. Wel dient men bij de werkzaamheden de 

algemene zorgplicht in acht te nemen, waarbij men maatregelen treft om nadelige gevolgen 

voor aanwezige flora en fauna te zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. In eerste 

instantie lijkt niet uit te sluiten dat enkele soorten van Tabel 1 op de locatie aanwezig zijn, 

zoals bijvoorbeeld de mol. 

 

Voor Tabel 2 soorten hoeft voor ingrepen in het kader van ruimtelijke ingrepen ook geen 

ontheffing te worden aangevraagd mits volgens een goedgekeurde gedragscode wordt 

gewerkt. Op Tabel 2 staan een aantal soorten die niet algemeen zijn maar die ook niet zo 

strikt beschermd zijn als de Tabel 3 soorten. Het betreft soorten als eekhoorn, edelhert, 

alpenwatersalamander, maar ook een groot aantal plantsoorten. Het lijkt onwaarschijnlijk dat 

beschermde zoogdieren van Tabel 2 aanwezig zijn op de locatie, op de steenmarter na. Deze 

soort komt ten westen van de IJssel voor, leeft ook in steden en is ook in de nabijheid van 

bebouwing te vinden (www.zoogdiervereniging.nl). Omdat op de locatie geen open water 

aanwezig is zullen beschermde vissen en de rivierkreeft niet aanwezig zijn en lijkt het 

voorkomen van de alpenwatersalamander niet waarschijnlijk. De vegetatie op de locatie, laag 

gras, vormt geen geschikt habitat voor beschermde dagvlinders van Tabel 2 en sluit ook het 

voorkomen van het vliegend hert uit. De aanwezigheid van beschermde planten van Tabel 2 

lijkt niet waarschijnlijk. 

 

Tabel 3 soorten zijn het zwaarst beschermd. Voor een aantal soorten kan een ontheffing 

worden aangevraagd voor werkzaamheden in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling voor 

een aantal andere soorten, die op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn staan, is zelfs zo’n 

ontheffing niet mogelijk. Het lijkt onwaarschijnlijk dat op de locatie reptielen, amfibieën, libellen 

of dagvlinders van Tabel 3 aanwezig zijn. Daarvoor is de locatie te klein en ligt te geïsoleerd 

ten opzichte van natuurgebieden. Ook is geen geschikte vegetatie aanwezig. Omdat geen 

open water is zullen ook geen beschermde vissen aanwezig zijn en zullen de waterroofkevers 

ook niet aanwezig zijn. Beschermde zoogdieren van Tabel 3 worden ook niet op de locatie 

verwacht op enkele algemene vleermuissoorten na. Het is bijvoorbeeld niet op voorhand uit te 

sluiten dat een gewone dwergvleermuis de schuur als verblijfplaats gebruikt. 

 

Vogels zijn ook goed beschermd door de Flora- en faunawet. Een ontheffing voor het 

verstoren van vogels in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling is in de regel niet mogelijk. 

Aangeraden wordt om buiten het broedseizoen te werken zodat broedende vogels niet hoeven 

worden gestoord. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar door 

gebruiken zijn jaarrond beschermd. Het betreft dan soorten als huismus, gierzwaluw of 

buizerd. Het lijkt goed mogelijk dat rond de planlocatie in het voorjaar en de zomer vogels 

broeden. 
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4.2 Veldbezoek 

 

De locatie is 3 februari door ons bezocht. Het grasland bestaat uit een dichte zode met 

algemene soorten als engels raaigras en beemdgras. Langs de rand van het grasland komen 

een aantal algemene kruiden voor als gewone hoornbloem, kleine ooievaarsbek, witte klaver, 

klein kruiskruid en basterd wederik. Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde planten 

aangetroffen. In de schuur werden geen sporen van vleermuizen aangetroffen. De schuur lijkt 

ook niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen omdat de schuur intensief wordt gebruikt, 

een spouwmuur ontbreekt en omdat het er tocht. Ook werden in de schuur geen sporen van 

andere zoogdieren aangetroffen. Jaarrond beschernde verblijfplaatsen van vogels waren op 

de locatie niet aanwezig. De resultaten van het veldbezoek staan samengevat in Tabel 1.  

 

 

Tabel 1, Resultaten bureau- en veldstudie 

 Resultaat bureaustudie Resultaat veldbezoek 

Natura2000 Effecten op Natura2000 

gebieden niet te verwachten 

Nvt 

Flora- en Faunawet   

Tabel 2 plantsoorten Lijkt onwaarschijnlijk dat 

deze soorten aanwezig zijn 

Niet aangetroffen, onwaarschijnlijk dat 

deze soorten hier voorkomen 

Tabel 2 diersoorten Aanwezigheid steenmarter in 

schuur niet op voorhand uit 

te sluiten 

Niet aangetroffen, in de schuur geen 

sporen aanwezig, onwaarschijnlijk dat deze 

soort hier verblijfplaats heeft 

Tabel 3 plantsoorten Lijkt onwaarschijnlijk dat 

deze soorten aanwezig zijn 

Niet aangetroffen, onwaarschijnlijk dat 

deze soorten hier voorkomen 

Tabel 3 diersoorten Aanwezigheid vleermuizen 

in schuur niet op voorhand 

uit te sluiten 

Niet aangetroffen, in de schuur geen 

sporen aanwezig, onwaarschijnlijk dat deze 

soorten hier verblijfplaats hebben 

Vogels Broedende vogels niet op 

voorhand uit te sluiten 
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5 Conclusie 
 

De planlocatie ligt nabij (800m) twee Natura2000 gebieden maar negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van beide gebieden zijn niet te verwachten van de geplande 

ontwikkelingen op de locatie. Ten eerste ligt de locatie op aanzienlijke afstand van de twee 

Natura2000 gebieden en wordt van deze gebieden gescheiden door een groot aantal 

bestaande huizen. Verder vormt de planlocatie voor geen van de doelsoorten van de 

Natura2000 gebieden geschikt leefgebied. 

 

De bureaustudie wees verder uit dat een beperkt aantal beschermde diersoorten mogelijk 

aanwezig zou kunnen zijn op de planlocatie. Het veldbezoek dat vervolgens plaatsvond sloot 

de aanwezigheid van deze soorten echter uit. In Tabel 2 staan de bevindingen samengevat. 

 

Het is niet uit te sluiten dat overige wilde plant en diersoorten, die niet beschermd zijn door de 

Flora- en faunawet, aanwezig zijn op de locatie. Wat betreft die algemene soorten dient men 

zich te houden aan de zorgplicht van de Flora- en faunawet, wat inhoudt dat het verontrusten, 

doden of beschadigen van deze soorten zoveel mogelijk dient te worden voorkomen en 

beperkt.  

 

Tabel 2, Resultaten Quickscan Spankerenseweg 20 te Dieren 

Flora- en Faunawet  

Tabel 2 plantsoorten Niet aangetroffen, onwaarschijnlijk dat deze soorten hier 

voorkomen 

Tabel 2 diersoorten Niet aangetroffen, in de schuur geen sporen aanwezig, 

onwaarschijnlijk dat deze soort hier verblijfplaats heeft 

Tabel 3 plantsoorten Niet aangetroffen, onwaarschijnlijk dat deze soorten hier 

voorkomen 

Tabel 3 diersoorten Niet aangetroffen, in de schuur geen sporen aanwezig, 

onwaarschijnlijk dat deze soorten hier verblijfplaats 

hebben 

Vogels Geen jaarrond beschermde nestplaatsen aanwezig. 

 




