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SAMENVATTING 

Een particulier is voornemens een ruimtelijke ingreep uit te voeren in het projectgebied “Van der Hooplaan 241” te 
Amstelveen. Het projectgebied betreft een kantoorpand van vier bouwlagen met een parkeerterrein. Dit 
kantoorpand zal gesloopt worden en mogelijk zullen enkele bomen en struweel verwijderd worden. Op de 
vrijgekomen ruimte zal een appartementengebouw van 14 bouwlagen gebouwd worden. Onderzocht is of deze 
ontwikkeling in het projectgebied niet strijdig is met de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. 
 
Het kantoorpand bevat enkele kieren onder raamkozijnen en spleten onder dakranden die toegankelijk zijn voor 
vleermuizen. Er zijn dan ook potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig. Het is daarom aan te bevelen 
een inventarisatie naar verblijfplaatsen van vleermuizen uit te laten voeren. Er zijn geen beschermde muurplanten 
binnen het projectgebied waargenomen. In de bomen binnen het projectgebied zijn geen nesten en boomholtes 
waargenomen. In het struweel kunnen algemene zangvogels een broedlocatie vinden. Het platte dak van het 
kantoorpand biedt geschikt habitat voor bijvoorbeeld meeuwen en scholekster om te broeden. Algemene vogels 
zijn enkel beschermd indien er een broedgeval aanwezig is. Het is wenselijk om de werkzaamheden buiten het 
broedseizoen van vogels uit te voeren (globaal 15 maart - 15 juli), om overtreding van de Flora- en faunawet te 
voorkomen. Indien broedgevallen ten tijde van de werkzaamheden aanwezig zijn mogen deze niet worden 
verstoord of vernietigd.  
 
Nadelige effecten als gevolg van de geplande ontwikkeling op de PEHS en Natura2000 gebieden worden niet 
verwacht. De NNN en Natura 2000 gebieden liggen buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden in het 
projectgebied. 
 
Het is aan te bevelen aanvullend onderzoek naar verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied van 
vleermuizen uit te laten voeren alvorens men met de werkzaamheden wil beginnen.  
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1. INLEIDING 

1.1 AANLEIDING EN DOEL 

Een particulier is voornemens een ruimtelijke ingreep uit te voeren in het projectgebied “Van der Hooplaan 241” te 
Amstelveen. Het projectgebied betreft een kantoorpand van vier bouwlagen met een parkeerterrein. Dit 
kantoorpand zal gesloopt worden en mogelijk zullen enkele bomen en struweel verwijderd worden. Op de 
vrijgekomen ruimte zal een groot appartementengebouw van 14 bouwlagen gebouwd worden. 
 
Om overtreding van de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998 te voorkomen, moet worden 
onderbouwd of er door deze ontwikkeling geen beschermde soorten of natuurgebieden negatief worden 
beïnvloed. Deze onderbouwing is verkregen door het uitvoeren van een quickscan Flora- en faunawet en 
Natuurbeschermingswet 1998. 
 

1.2 NATUURBESCHERMINGSWETGEVING 

In Nederland is de bescherming van natuur opgedeeld in soortbescherming middels de Flora- en faunawet en in 
gebiedsbescherming middels de Natuurbeschermingswet 1998.  
 
De Flora- en faunawet beschermt alle inheemse zoogdieren (met uitzondering van huismuis, bruine rat en zwarte 
rat), vogels, reptielen en amfibieën. Bij de vissen, ongewervelde dieren en planten zijn alleen die soorten 
beschermd die als zodanig zijn aangewezen. Alle voor deze soorten nadelige handelingen zijn in principe 
verboden. Voor de meer algemene soorten geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ordening. Voor de 
meer zeldzame en kritische soorten geldt een ontheffing plicht of dienen afdoende mitigerende maatregelen te 
worden genomen bij overtreding van deze wet. 
 
De Natuurbeschermingswet 1998 beschermt Natura2000 gebieden en beschermde natuurmonumenten. Deze 
gebieden zijn aangewezen aan de hand van de Europese Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn voor bepaalde daar 
voorkomende habitattypen, dier- en plantensoorten. Alle plannen, binnen of buiten deze gebieden, welke mogelijk 
direct of indirect effect hebben op deze gebieden dienen te worden getoetst aan de Natuurbeschermingswet 
1998.  
 
De initiatiefnemer van een ontwikkeling dient er voor zorg te dragen dat de Flora- en faunawet en 
Natuurbeschermingswet 1998 niet worden overtreden. Om deze reden is een toetsing van de geplande 
ontwikkeling aan de natuurwetgeving noodzakelijk. 
 
In deze rapportage wordt bepaald of negatieve effecten op zwaar beschermde soorten, Natura2000 gebieden en 
NNN al dan niet met zekerheid kunnen worden uitgesloten.  
  

1.3 ONDERZOEKSMETHODE 

Deze studie bestaat uit een bronnenonderzoek en een habitatscan. Tijdens het bronnenonderzoek worden er 
verschillende bronnen geraadpleegd om te onderzoeken welke beschermde soorten er in het projectgebied 
kunnen worden verwacht. De geraadpleegde bronnen zijn o.a.: de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), 
verspreidingsatlassen van de verschillende soortgroepen, eerder in de regio uitgevoerde onderzoeken, in de 
regio actieve werkgroepen en PGO’s, databanken met verspreidingsgegevens en het aanwijzingsbesluit 
Natura2000 gebieden. Daarnaast zijn alle beschermde natuurgebieden in de omgeving van het projectgebied in 
kaart gebracht. 
 
Uit het bronnenonderzoek volgt een lijst met beschermde soorten welke mogelijk in het projectgebied voor 
kunnen komen. Tijdens de habitatscan is het projectgebied bezocht om te kijken of deze soorten ook 
daadwerkelijk in deze gebieden voor kunnen komen, rekening houdend met het habitat, de habitateisen en de 
verspreidingsgegevens van de betreffende soorten. Daarnaast kunnen er tijdens het veldbezoek nog soorten aan 
de lijst worden toegevoegd als het habitat geschikt lijkt voor de betreffende soort. 
 

1.4 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving van het projectgebied gegeven, met huidige ecologische waarden.  
 
In hoofdstuk 3 worden de resultaten van het bronnenonderzoek en de habitatscan weergegeven, waarbij de 
effectanalyse ten aanzien van de Flora- en faunawet is opgenomen.  
 
Hoofdstuk 4 geeft weer welke middels de Natuurbeschermingswet 1998 beschermde gebieden in de omgeving 
van het projectgebied voorkomen. Tevens zal hier worden aangegeven in welke mate de geplande ontwikkeling 
van invloed zal zijn op deze gebieden. 
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2. PROJECTGEBIED EN ONTWIKKELINGEN 

2.1 PROJECTGEBIED 

Het projectgebied is gelegen aan Van der Hooplaan 241 in de gemeente Amstelveen in het kilometerhok X:118 / 
Y:477. Het projectgebied betreft een kantoorpand van vier bouwlagen met aan de noord- en westzijde van het 
kantoorpand een parkeerterrein. Binnen het projectgebied zijn enkele bomen en struweel aanwezig. Langs de 
zuid- en oostzijde van het projectgebied is een watergang aanwezig. In figuur 1 staat het projectgebied 
weergegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Figuur 1: Projectgebied 
 

2.1.1 HOUTOPSTANDEN 

Er zijn enkele bomen en struweel binnen het projectgebied aanwezig. De bomen en struweel bevinden zich met 
name aan de noord- en zuidzijde van het projectgebied. Langs het parkeerterrein zijn enkele jonge bomen en 
hagen aanwezig. In het midden van het projectgebied aan de voorzijde van het kantoorpand zijn enkele jonge 
bomen en struweel in een perkje aanwezig. 
 

2.1.2 BEBOUWING 

In het projectgebied is een kantoorpand aanwezig. Het kantoorpand bestaat uit vier bouwlagen en heeft een plat 
dak. Aan de noord- en westzijde van het kantoorpand zijn brandtrappen aanwezig. Op het dak en boven op deze 
brandtrappen zijn kunstwerken aanwezig. Aan de noordzijde van het projectgebied is een klein 
elektriciteitsgebouw aanwezig met eveneens een plat dak.  
 

2.1.3  OVERIGE TERREINEN 

Het projectgebied bestaat voor een groot deel uit bestrating. Aan de noord- en westzijde van het kantoorpand is 
een parkeerterrein aanwezig. Rondom het kantoorpand is een verhard pad in de vorm van bestrating aanwezig. 
Langs de zuid- en oostzijde van het projectgebied is een watergang aanwezig. Deze bevindt zich echter buiten 
het projectgebied.  
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2.2 ONTWIKKELINGEN 

Het kantoorpand zal worden gesloopt en mogelijk worden er enkele bomen en struweel verwijderd. Op de 
vrijgekomen ruimte zal een appartementengebouw van 14 bouwlagen worden gebouwd. In figuur 2 en 3 is op 
tekening te zien hoe de plannen eruit zien. 

Figuur 2: Dwarsdoorsnede appartenmentengebouw  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3: Plattegrond appartenmentengebouw, kavel en parkeerplaats 
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3. TOETSING FLORA- EN FAUNAWET 

 

3.1. BRONNENONDERZOEK 

Om een goede inschatting te kunnen maken welke beschermde soorten mogelijk gebruik maken van het 
projectgebied heeft een literatuurstudie plaatsgevonden. De geraadpleegde bronnen zijn doorgaans op uurhok-
niveau, waardoor ook soorten welke bekend zijn uit de wijdere omgeving van het projectgebied zijn inbegrepen. 
 

3.1.1 ZOOGDIEREN 

Uit verschillende bronnen met verspreidingsgegevens kunnen in de omgeving van het projectgebied de middels 
tabel 3 van de Flora- en faunawet beschermde soorten gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, 
laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis worden verwacht. De 
vleermuissoorten zijn tevens opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Het damhert en de eekhoorn welke 
beschermd zijn middels tabel 2 van de Flora- en faunawet, zijn eveneens bekend voor te komen in de omgeving 
van het projectgebied. Uit verschillende bronnen met verspreidingsgegevens kunnen in de omgeving van het 
projectgebied de algemene beschermde soorten bosmuis, bunzing, dwergmuis, egel, gewone bosspitsmuis, 
haas, hermelijn, huisspitsmuis, konijn, mol, rosse woelmuis, veldmuis, vos, wezel en woelrat worden verwacht.  
 

3.1.2 VOGELS 

Vogels waarvan de nestplaatsen beschermd en welke op basis van literatuur in de omgeving van het 
projectgebied voorkomen, zijn de boomvalk, buizerd, gierzwaluw, huismus, ransuil en sperwer. Overige in de 
omgeving voorkomende soorten waarvan een inventarisatie gewenst is volgens (voormalige) Dienst Regelingen, 
zijn de boerenzwaluw, boomkruiper, bosuil, ekster, grote bonte specht, huiszwaluw, koolmees, pimpelmees, 
spreeuw, torenvalk en de zwarte kraai. 
 

3.1.3 REPTIELEN EN AMFIBIEËN 

Uit verschillende bronnen met verspreidingsgegevens kunnen in de omgeving van het projectgebied de middels 
tabel 3 van de Flora- en faunawet beschermde soorten ringslang en rugstreeppad worden verwacht. Uit 
verschillende bronnen met verspreidingsgegevens kunnen in de omgeving van het projectgebied de algemene 
beschermde soorten bastaardkikker, gewone pad, kleine watersalamander en de meerkikker worden verwacht. 
 

3.1.4 VISSEN 

Uit verschillende bronnen met verspreidingsgegevens blijkt dat de middels tabel 3 van de Flora- en faunawet 
beschermde bittervoorn in de omgeving van het projectgebied voorkomt. De kleine modderkruiper en de 
rivierdonderpad, welke beschermd zijn middels tabel 2 van de Flora- en faunawet, zijn eveneens bekend in de 
omgeving van het projectgebied voor te komen. De paling welke beschermd is middels tabel 1 van de Flora- en 
faunawet is eveneens bekend in de omgeving van het projectgebied voor te komen. 
 

3.1.5 ONGEWERVELDEN 

De onderzochte groep ongewervelden bestaat uit dagvlinders, libellen en overige ongewervelden. Uit de 
soortgroep dagvlinders zijn de keizersmantel en rouwmantel, beschermd onder tabel 3 van de Flora- en 
faunawet, bekend voor te komen in de directe omgeving. In 1995 en 2006 heeft een grote invasie van de 
rouwmantel plaatsgevonden. De soort heeft vervolgens echter geen stabiele populatie gevormd, waardoor deze 
waarneming als incidenteel aangemerkt kan worden. Uit het literatuuronderzoek blijken er geen beschermde 
soorten bekend voor te komen binnen de soortgroep libellen. Uit de soortgroep overige ongewervelden is de 
platte schijfhoren bekend voor te komen.  
 

3.1.6 VAATPLANTEN 

Uit bronnen met verspreidingsgegevens blijkt dat in de omgeving van het projectgebied de middels tabel 2 van de 
Flora- en faunawet beschermde soorten bijenorchis, daslook, gele helmbloem, herfsttijloos, hondskruid, klein 
glaskruid, lange ereprijs, prachtklokje, rapunzelklokje, rietorchis, ronde zonnedauw, ruig klokje, steenanjer, stijf 
hardgras, tongvaren, veldsalie, waterdrieblad, welriekende nachtorchis, wilde gagel, wilde marjolein en 
zomerklokje voorkomen. Uit bronnen met verspreidingsgegevens blijkt dat in de omgeving van het projectgebied 
de middels tabel 1 van de Flora- en faunawet beschermde soorten aardaker, akkerklokje, brede wespenorchis, 
gewone dotterbloem, gewone vogelmelk, grasklokje, grote kaardenbol kleine maagdenpalm, knikkend vogelmelk, 
koningsvaren, slanke sleutelbloem en zwanenbloem bekend zijn voor te komen.   
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3.2 HABITATSCAN 

Tijdens de habitatscan is het projectgebied beoordeeld op de aanwezigheid van geschikt habitat voor 
beschermde soorten. Er wordt aangegeven voor welke beschermde soorten het projectgebied geschikt habitat 
bevatten en wat de functie van het projectgebied voor de betreffende soort kan zijn. De habitatscan is uitgevoerd 
M.G. Bertholet en heeft plaatsgevonden op 29-02-2016.  
 

3.2.1 HOUTOPSTANDEN 

In het projectgebied bevinden de bomen zich met name aan de noord- en zuidzijde van het projectgebied. Langs 
het parkeerterrein zijn enkele jonge bomen en hagen aanwezig (zie afbeelding 1). In het midden van het 
projectgebied zijn aan de voorzijde van het kantoorpand enkele jonge bomen en struweel in een perkje aanwezig. 
In de bomen binnen het projectgebied zijn geen grote nesten en boomholtes aanwezig (afbeelding 2). In de 
hagen langs het parkeerterrein is een klein nest waargenomen van een algemene broedvogel (zie afbeelding 3). 
Langs de watergang is een groene zone van oeverbegroeiing aanwezig. Deze bestaat voornamelijk uit klimop, 
hortensia’s en andere begroeiing (zie afbeelding 4). De oeverbegroeiing wordt beheerd en kort gehouden, dit 
maakt het daardoor niet uitermate geschikt voor beschermde vaatplanten. De oever is niet uitermate geschikt 
bevonden voor de ringslang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 1: Jonge bomen en hagen langs parkeerterrein    Afbeelding 2: Bomen en struweel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 3: Klein nest in haag      Afbeelding 4: Oeverbegroeiing 

 

3.2.2. BEBOUWING 
In het projectgebied is een kantoorpand van vier bouwlagen aanwezig (zie afbeelding 5). De muren van de eerste 
bouwlaag zijn gemaakt van glad steenmateriaal. Tussen deze stenen zijn kieren aanwezig. Het materiaal is 
echter te glad voor vleermuizen om grip op te krijgen om achter de stenen muur weg te kruipen. De muren van de 
tweede en derde bouwlaag zijn gestukt met een grove korrel. De spleten onder de raamkozijnen en rand tussen 
de derde en vierde bouwlaag maken het gebouw toegankelijk voor vleermuizen. De muren van de vierde 
verdieping zijn van plaatmateriaal met meerdere spleten en kieren (zie afbeelding 6). Aan de noord- en westzijde 
van het kantoorpand zijn brandtrappen aanwezig. Boven op de brandtrappen zijn kunstwerken aanwezig. Het 
kantoorpand heeft een plat dak en is bedekt met grindstenen. midden op het dak van het gebouw staat een 
ventilatieruimte deze is bekleed met plaatmateriaal en heeft eveneens een plat dak. Dit dak is met bitumen 
bedekt en er is staat een kunstwerk op. De platte daken op dit kantoorpand bieden geschikt habitat voor 
bijvoorbeeld meeuwen en scholeksters om te broeden. Op het dak van de ventilatieruimte komen meerdere 
schoorsteenpijpen uit en staan installaties welke aangesloten zijn aan meerdere luchtsystemen (zie afbeelding 7). 
De schoorstenen zijn afgesloten door roosters en bieden daartoe geen toegang voor vleermuizen of broedvogels. 
Tijdens de habitatscan heeft een inpandig onderzoek plaats gevonden naar overwinterende vleermuizen. Er zijn 
geen individuen of sporen van vleermuizen aangetroffen. De stookruimtes zijn niet toegankelijk voor vleermuizen 
vanaf de buitenkant. Er is binnen het projectgebied een klein elektriciteit gebouw met een plat dak aanwezig (zie 
afbeelding 8). Het elektriciteit gebouw heeft openstootvoegen en aluminium dakranden. Beide zijn toegankelijk 
voor vleermuizen, wat dit gebouw eveneens geschikt maakt als verblijfplaats. De muren van beide gebouwen 
bieden geen geschikt habitat voor beschermde muurplanten. 
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Afbeelding 5: Kantoorpand       Afbeelding 6: Kieren onder raamkozijnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 7: Dak kantoorpand      Afbeelding 8: Elektriciteit gebouw 

 
3.2.3 OVERIGE TERREINEN  
Het projectgebied bestaat voor een groot deel uit bestrating. Aan de noord- en westzijde van het kantoorpand is 
een parkeerterrein aanwezig (zie afbeelding 1). Rondom het kantoorpand is een verhard pad in de vorm van 
bestrating aanwezig (zie afbeelding 4). Alle bestrating binnen het projectgebied biedt weinig tot geen 
natuurwaarde. Langs de zuid- en oostzijde van het projectgebied is een watergang aanwezig. De watergang valt 
buiten het projectgebied.  
 
3.3 EFFECTEN 

In deze paragraaf worden de effecten op beschermde soorten bij uitvoer van de ingreep beschreven.  
 

3.3.1 (MOGELIJK )AANWEZIGE BESCHERMDE SOORTEN EN FUNCTIES 

Binnen het projectgebied kunnen op basis van literatuuronderzoek in beperkte mate beschermde soorten worden 
aangetroffen. Het gaat in het bijzonder om algemene beschermde broedvogels, (licht) beschermde vaatplanten, 
ringslang, rugstreeppad, beschermde vissoorten, (licht) beschermde zoogdieren en vleermuizen.  
 
Met betrekking tot beschermde vaatplanten is er binnen het projectgebied geen optimaal habitat aanwezig, er zijn 
dan ook geen beschermde soorten aangetroffen. De bomen binnen het projectgebied bieden geschikt habitat 
voor algemene broedvogels om te broeden. In de bomen binnen het projectgebied zijn geen grote nesten en 
boomholtes waargenomen. De gebouwen binnen het projectgebied bieden potentiële verblijfplaatsen voor 
vleermuizen. De daken van het kantoorpand bieden geschikte broedlocaties voor bijvoorbeeld meeuwen en 
scholekster. De oeverzone biedt geen uitermate geschikt habitat voor de ringslang. 
 
EFFECTEN ONTWIKKELINGEN 
De opdrachtgever is voornemens een ruimtelijke ingreep te laten uitvoeren in het projectgebied. De mogelijke 
effecten zijn hier toegelicht. 

- Het mogelijk kappen van de bomen 
Bij het kappen van de bomen en struweel kunnen nesten en broedplaatsen van algemene zangvogels vernietigd 
en verstoord worden.  

- Slopen kantoorpand 
Bij het slopen van het kantoorpand kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen vernietigd worden. Tevens kan er 
verstoring plaatsvinden voor de algemene broedvogels. 

- Nieuwbouw appartementengebouw 
Tijdens het realiseren van eventuele nieuwbouw vindt mogelijk tijdelijke verstoring plaats van algemene 
broedvogels en vliegroutes en foerageergebied van vleermuizen. 
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3.3.2 AANBEVELINGEN TEN AANZIEN VAN DE FLORA- EN FAUNAWET 

Mitigerende maatregelen 
Om overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen, dienen mitigerende maatregelen te worden genomen. 

- Er zijn mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig in de bebouwing binnen het projectgebied. Na 
aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen zullen (indien verblijfplaatsen aanwezig 
zijn) nader te specificeren mitigerende maatregelen getroffen dienen te worden.  

- Om de functionaliteit als potentieel foerageergebied voor vleermuizen te behouden dient men zo min 
mogelijk verlichting rondom de nieuwbouw te plaatsen. Indien er wel verlichting wordt geplaatst, dient 
deze te worden voorzien van een geschikt armatuur welke het licht naar beneden richt en daarmee 
strooilicht richting de omgeving voorkomt.  

- Om de plannen voor het projectgebied te realiseren zullen mogelijk bomen en struweel worden 
verwijderd. Het is aan te bevelen het verwijderen van bomen en struweel, evenals het realiseren van de 
sloop van het gebouw en de aanleg van de nieuwbouw, buiten het broedseizoen van vogels (globaal 15 
maart - 15 juli) uit te voeren. De vermelde periode is niet leidend, elk broedgeval is beschermd. Ook 
broedgevallen buiten deze periode mogen niet verstoord worden. Indien werkzaamheden tijdens het 
broedseizoen plaats moeten vinden dient een aanvullende check op broedvogels door een ecoloog te 
worden uitgevoerd om overtredingen te voorkomen.  

- De werkzaamheden dienen in één richting te worden uitgevoerd waardoor aanwezige fauna voor de 
werkzaamheden uit kunnen vluchten. 

 
Aanvullend onderzoek  

- Aanvullend onderzoek naar verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied van vleermuizen wordt 
noodzakelijk geacht.  

 
 
Tabel 1. Mogelijk belang van projectgebied en verbodsovertredingen 

Nederlandse naam en 
bescherming 

Mogelijk belang  Functies Mogelijke verbodsovertreding 

Tabel 2 Ffwet    
Bijenorchis Gering  Standplaats Geen 

Damhert Geen Leefgebied Geen 

Daslook Gering  Standplaats Geen 

Eekhoorn Gering  Leefgebied Geen 

Gele helmbloem Gering Standplaats Geen 

Herfsttijloos Gering Standplaats Geen 

Hondskruid Gering  Standplaats Geen 

Klein glaskruid Gering Standplaats Geen 

Kleine modderkruiper Gering  Leefgebied  Geen 

Lange ereprijs Gering Standplaats Geen 

Prachtklokje Gering  Standplaats Geen 

Rapunzelklokje Gering Standplaats Geen 

Rietorchis  Gering Standplaats Geen 

Rivierdonderpad Gering Leefgebied Geen 

Ronde zonnedauw Gering  Standplaats Geen 

Ruig klokje Gering  Standplaats  Geen 

Steenanjer Gering Standplaats Geen 

Stijf hardgras Gering  Standplaats Geen 

Tongvaren Gering Standplaats Geen 

Veldsalie Gering Standplaats Geen 

Waterdrieblad Gering  Standplaats Geen 

Welriekende nachtorchis Gering  Standplaats Geen 

Wilde gagel Gering  Standplaats Geen 

Wilde marjolein Gering Standplaats Geen 

Zomerklokje Gering  Standplaats Geen 

Tabel 3 Ffwet    
Bittervoorn Gering Leefgebied Geen 

Keizermantel Gering Leefgebied Geen 

Ringslang  Gering Leefgebied Geen 

Rouwmantel Gering Leefgebied Geen 

 Tabel 3 Ffwet/ HR IV     

Gewone dwergvleermuis  Redelijk Verblijfplaats, 
foerageergebied en 
vliegroute 

Vernietiging verblijfplaats, 11 Ffwet 

Gewone 
grootoorvleermuis 

Gering Foerageergelegenheid en 
vliegroute 

Verstoring, 11 Ffwet 

Laatvlieger  Gering Verblijfplaats, 
foerageergebied en 
vliegroute 

Vernietiging verblijfplaats, 11 Ffwet 
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Meervleermuis Gering Foerageergelegenheid en 
vliegroute 

Verstoring, 11 Ffwet 

Platte schijfhoren Gering Leefgebied Geen 

Rosse vleermuis Gering Foerageergelegenheid en 
vliegroute 

Verstoring, 11 Ffwet 

Ruige dwergvleermuis  Redelijk Verblijfplaats, 
foerageergebied en 
vliegroute 

Vernietiging verblijfplaats, 11 Ffwet 

Rugstreeppad Gering Leefgebied Geen 

Watervleermuis Gering Foerageergelegenheid en 
vliegroute 

Verstoring, 11 Ffwet 

Vogels cat. 1t/m 4      

Boomvalk  Gering Foerageergelegenheid 
Vaste rust- en verblijfplaats 
 
 
 
 
 
Vaste rust- en verblijfplaats 
Vaste rust- en verblijfplaats 
Vaste rust- en verblijfplaats 

Geen 

Buizerd Gering Foerageergelegenheid 
Vaste rust- en verblijfplaats 

Geen 

Huismus Geen Foerageergelegenheid 
Vaste rust- en verblijfplaats 

Geen 

Gierzwaluw Geen Foerageergelegenheid 
Vaste rust- en verblijfplaats 

Geen 

Ransuil Gering Foerageergelegenheid 
Vaste rust- en verblijfplaats 

Geen 

Sperwer  Gering Foerageergelegenheid 
Vaste rust- en verblijfplaats  

Geen 

Vogels cat. 5     

Diverse soorten Redelijk Broedgeval Verstoring broedgeval, 11 Ffwet  

 
Relevante artikelen Flora- en faunawet 
Artikel 8: 
Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te 
steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 
Artikel 9: 
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen 
of met het oog daarop op te sporen. 
Artikel 11: 
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde dieren te 
beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.  
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4. BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied ligt op circa 13,5 kilometer afstand van het projectgebied. De 
dichtstbijzijnde NNN-gebieden liggen ten noordwesten en ten zuiden van het projectgebied en liggen op een 
afstand van circa 1100 meter. Het projectgebied is met rood aangegeven en de NNN gebieden zijn met donker 
groen aangegeven in figuur 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2: Projectgebied en NNN  

 
4.1     EFFECTEN ONTWIKKELINGEN  NNN 

Er worden geen negatieve effecten op de NNN en Natura 2000 gebieden verwacht als gevolg van de 
ontwikkelingen in het projectgebied. Deze gebieden liggen buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden in het 
projectgebied, daarnaast zijn de ruimtelijke ingrepen kleinschalig. De sloop van het kantoorgebouw en de opbouw 
van het appartementengebouw zullen geen negatief effect hebben op de NNN en de Natura-2000 gebieden. 
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5. CONCLUSIE  

Bij het realiseren van de ruimtelijke ingrepen in het projectgebied “Van der Hooplaan 241” zal een kantoorpand 
van vier bouwlagen en mogelijk enkele bomen en struweel worden verwijderd. Op de vrijgekomen ruimte zal een 
appartementengebouw van 14 bouwlagen worden gebouwd.  
 
Het kantoorpand bevat enkele kieren onder raamkozijnen en spleten onder dakranden die toegankelijk zijn voor 
vleermuizen. Er zijn dan ook potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig. Het is daarom aan te bevelen 
een inventarisatie naar verblijfplaatsen van vleermuizen uit te laten voeren. Er zijn geen beschermde muurplanten 
op het kantoorpand waargenomen. In de bomen binnen het projectgebied zijn geen nesten en boomholtes 
waargenomen. Het platte dak van het kantoorpand biedt geschikt habitat voor meeuwen en scholekster om te 
broeden, in het struweel kunnen zangvogels een broedlocatie vinden. Algemene vogels zijn enkel beschermd 
indien er een broedgeval aanwezig is. Het is wenselijk om de werkzaamheden buiten het broedseizoen van 
vogels uit te voeren (globaal 15 maart- 15 juli), om overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen. Indien 
broedgevallen ten tijde van de werkzaamheden aanwezig zijn mogen deze niet worden verstoord of vernietigd.  
 
Nadelige effecten als gevolg van de geplande ontwikkeling op de PEHS en Natura2000 gebieden worden niet 
verwacht. De NNN en Natura 2000 gebieden liggen buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden in het 
projectgebied. 
 
Het is aan te bevelen aanvullend onderzoek naar verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied van 
vleermuizen uit te laten voeren alvorens men met de werkzaamheden wil beginnen.  
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Bijlage 2: Tabel 

 
Tabel 1: Overzicht beschermde soorten in kilometerhok 118/477 

Soortgroep Naam Bescherming Afstand 

Amfibieën rugstreeppad Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn < 5km 

Amfibieën bastaardkikker Tabel 1 < 5km 

Amfibieën gewone pad Tabel 1 < 5km 

Amfibieën kleine watersalamander Tabel 1 < 5km 

Amfibieën meerkikker Tabel 1 < 3km* 

Dagvlinders keizersmantel Tabel 3 bijlage I AMvB < 5km 

Dagvlinders rouwmantel Tabel 3 bijlage I AMvB < 5km 

Landzoogdieren damhert Tabel 2 < 5km 

Landzoogdieren eekhoorn Tabel 2 < 2km* 

Landzoogdieren bosmuis Tabel 1 < 2km* 

Landzoogdieren bunzing Tabel 1 < 5km 

Landzoogdieren dwergmuis Tabel 1 < 5km 

Landzoogdieren egel Tabel 1 < 1km* 

Landzoogdieren gewone bosspitsmuis Tabel 1 < 5km 

Landzoogdieren haas Tabel 1 < 1km* 

Landzoogdieren hermelijn Tabel 1 < 5km 

Landzoogdieren huisspitsmuis Tabel 1 < 2km* 

Landzoogdieren konijn Tabel 1 < 3km* 

Landzoogdieren mol Tabel 1 < 1km 

Landzoogdieren rosse woelmuis Tabel 1 < 5km 

Landzoogdieren veldmuis Tabel 1 < 2km* 

Landzoogdieren vos Tabel 1 < 2km* 

Landzoogdieren wezel Tabel 1 < 2km* 

Landzoogdieren woelrat Tabel 1 < 5km 

Reptielen ringslang Tabel 3 bijlage I AMvB < 3km* 

Vaatplanten bijenorchis Tabel 2 < 5km 

Vaatplanten daslook Tabel 2 < 1km* 

Vaatplanten gele helmbloem Tabel 2 < 5km 

Vaatplanten herfsttijloos Tabel 2 < 5km 

Vaatplanten hondskruid Tabel 2 < 1km 

Vaatplanten klein glaskruid Tabel 2 < 5km 

Vaatplanten lange ereprijs Tabel 2 < 5km 

Vaatplanten prachtklokje Tabel 2 < 5km 

Vaatplanten rapunzelklokje Tabel 2 < 5km 

Vaatplanten rietorchis Tabel 2 < 5km 

Vaatplanten ronde zonnedauw Tabel 2 < 5km 

Vaatplanten ruig klokje Tabel 2 < 5km 

Vaatplanten steenanjer Tabel 2 < 5km 

Vaatplanten stijf hardgras Tabel 2 < 5km 

Vaatplanten tongvaren Tabel 2 < 5km 

Vaatplanten veldsalie Tabel 2 < 5km 

Vaatplanten waterdrieblad Tabel 2 < 3km* 



 

16 
 

Vaatplanten welriekende nachtorchis Tabel 2 < 5km 

Vaatplanten wilde gagel Tabel 2 < 5km 

Vaatplanten wilde marjolein Tabel 2 < 5km 

Vaatplanten zomerklokje Tabel 2 < 5km 

Vaatplanten aardaker Tabel 1 < 5km 

Vaatplanten akkerklokje Tabel 1 < 5km 

Vaatplanten brede wespenorchis Tabel 1 < 5km 

Vaatplanten gewone dotterbloem Tabel 1 < 1km* 

Vaatplanten gewone vogelmelk Tabel 1 < 5km 

Vaatplanten grasklokje Tabel 1 < 5km 

Vaatplanten grote kaardenbol Tabel 1 < 3km* 

Vaatplanten kleine maagdenpalm Tabel 1 < 5km 

Vaatplanten knikkende vogelmelk Tabel 1 < 5km 

Vaatplanten koningsvaren Tabel 1 < 5km 

Vaatplanten slanke sleutelbloem Tabel 1 < 5km 

Vaatplanten zwanenbloem Tabel 1 < 3km* 

Vaatplanten dreps (geen bescherming) < 5km 

Vaatplanten karthuizeranjer (geen bescherming) < 5km 

Vaatplanten naakte lathyrus (geen bescherming) < 5km 

Vaatplanten wilde ridderspoor (geen bescherming) < 5km 

Vleermuizen gewone dwergvleermuis Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn < 1km* 

Vleermuizen gewone grootoorvleermuis Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn < 5km 

Vleermuizen laatvlieger Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn < 1km* 

Vleermuizen meervleermuis Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn < 3km* 

Vleermuizen rosse vleermuis Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn < 1km* 

Vleermuizen ruige dwergvleermuis Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn < 1km* 

Vleermuizen watervleermuis Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn < 2km* 

Vogels boerenzwaluw Cat. 5 < 1km 

Vogels boomkruiper Cat. 5 < 1km 

Vogels bosuil Cat. 5 < 1km* 

Vogels ekster Cat. 5 < 1km* 

Vogels grote bonte specht Cat. 5 < 2km* 

Vogels huiszwaluw Cat. 5 < 1km 

Vogels koolmees Cat. 5 < 1km* 

Vogels pimpelmees Cat. 5 < 1km* 

Vogels spreeuw Cat. 5 < 1km* 

Vogels torenvalk Cat. 5 < 1km 

Vogels zwarte kraai Cat. 5 < 1km* 

Vogels boomvalk Cat. 4 < 1km 

Vogels buizerd Cat. 4 < 1km* 

Vogels ransuil Cat. 4 < 1km* 

Vogels sperwer Cat. 4 < 1km* 

Vogels gierzwaluw Cat. 2 < 5km* 

Vogels huismus Cat. 2 < 1km* 

Weekdieren platte schijfhoren Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn < 4km 

Zoetwatervissen bittervoorn Tabel 3 bijlage I AMvB < 5km 



 

17 
 

Zoetwatervissen kleine modderkruiper Tabel 2 < 1km* 

Zoetwatervissen rivierdonderpad Tabel 2 < 5km 

Zoetwatervissen paling Tabel 1 < 2km 

* = op basis van eerdere waarnemingen van adviesbureau E.C.O.Logisch 


