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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding  
Provincie Frylân is voornemens de N359 ter hoogte van Lemmer (gemeente De Fryske Marren) 
te reconstrueren. Ten behoeve hiervan worden onder andere enkele sloten gedempt en een 
aantal bomen gekapt. Tevens vindt er veel grondverzet plaats. 
 
Omdat het hier om een ruimtelijke ingreep gaat, is toetsing van de plannen aan de Flora- en 
faunawet een vereiste. Om overtredingen te voorkomen is door Bureau FaunaX een analyse 
gemaakt van de mogelijke effecten van de plannen op eventueel binnen de invloedssfeer 
aanwezige beschermde natuurwaarden.  
 

1.2 Doel 
Deze ecologische beoordeling geeft, voor zover mogelijk, antwoord op de volgende vragen: 
 

1. Komen er binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden (biotopen van) beschermde 
soorten en/of gebieden in het kader van de vigerende natuurwetgeving voor? 

2. Wat zijn de mogelijke effecten van de realisatie van de initiatieven en het in gebruik 
hebben ervan op deze beschermde natuurwaarden? 

3. Voor welke soorten en hun leefgebied wordt de wet mogelijk overtreden en in hoeverre 
kunnen overtredingen vermeden, dan wel verzacht worden? 

4. Wat zijn de te ondernemen vervolgstappen met betrekking tot het voorkómen van 
schade aan beschermde soorten binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden? 

 
Voor het beantwoorden van deze vragen zijn, naast de verzamelde gegevens tijdens het 
veldonderzoek, ook andere bronnen geraadpleegd. Zie hiervoor de bronnenlijst in hoofdstuk 5.  
 

1.3 Onderzoeksopzet 
In opdracht van Provincie Fryslân zijn de beoogde werkzaamheden op basis van een 
veldbezoek, bureaustudie en ecologisch inzicht in de vorm van een eenmalige quickscan 
getoetst aan de natuurwetgeving. Een ecologische quickscan of beoordeling is meestal de 
eerste stap van ecologisch onderzoek, bedoeld om een inschatting te maken van de mogelijke 
effecten op eventueel aanwezige beschermde flora en fauna en/of gebieden binnen de 
invloedssfeer van de werkzaamheden. Het veldonderzoek voor deze quickscan is uitgevoerd op 
24 februari 2016. Dit onderzoek bestond uit een visuele inspectie van het plangebied waarbij er 
is gelet op aanwezigheid of sporen van beschermde soorten en op de eventuele aanwezigheid 
van geschikt leefgebied van deze soorten.  
 

1.4 Plangebied 

1.4.1 Ligging en karakteristiek 
Het plangebied betreft de N359 ter hoogte van Lemmer (de rondweg, zie figuur 1.1). Het 
betreffende tracé loopt voor het grootste deel door en langs de rand van Lemmer, een dorp aan 
de IJsselmeerkust in het zuidwesten van Fryslân. Het meest westelijk deel van het tracé loopt 
deels door open agrarisch landschap en deels langs een bedrijventerreinen en jachthavens. Ten 
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zuidwesten van dit deel van het tracé bevindt zich Natura 2000-gebied IJsselmeer (zie 
paragraaf 2.2).  

 
Figuur 1.1. Ligging van het plangebied (tracé in rood). 

 

1.4.2 Geplande werkzaamheden 
 
Het tracé kan in vier secties worden opgedeeld, te weten Stadsweg, Parkweg, Toegang en 
Polderweg. Hieronder volgt een beschrijving van de geplande werkzaamheden per deeltracé 
(bron: Provincie Fryslân). 

 

A. Stadsweg 
In dit gedeelte komt de weggebruiker vanaf de A6 het dorp binnen. Dit is het drukste gedeelte 
en daarom ligt hier het verkeerskundig zwaartepunt. Er komt een rotonde en twee grote 
kruisingen met verkeerslichten. Het profiel heeft twee rijbanen per richting, wat verbreding 
van de cunetten en verplaatsen van watergangen betekent. Ook wordt er een nieuw fietspad 
aangelegd. 
 

B. Parkweg 
In dit gedeelte is de verkeersdruk al minder maar ook hier komt een kruising (Brekkenweg) in 
de VRI, met twee rijstroken vanaf de brug richting A6. In deze zone wordt het profiel naast 
uitbreiding van het asfalt, ook anders ingericht voor de woonomgeving. Dit is terug te vinden 
aan de noordzijde van de provinciale weg, waar men het huidige profiel van een strook 
niemandsland met sloot naast de weg en daarachter een beboste grondwal, om gaat draaien. Er 
komt een grondwal direct naast de weg waardoor een nieuwe parkstrook ingericht kan worden 
ten behoeve van de woonomgeving. Deze ingreep betekent veel grondverzet: opruimen van 
beplanting en bomen en het verleggen van watergangen. 
 

C. en D.  Polderweg en Toegang 
De Polderweg en Toegang zijn vergelijkbaar van karakter. Hier wordt beperkt water aangepast 
en worden linksafstroken in de kruisingen gemaakt. Daarbij komt in de overige delen een 
groene middenberm. Er wordt beperkt gekapt. Tot slot eindigt het werk bij kruising 
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Brekkenpolder, tevens de ontsluiting van bedrijventerrein Lemsterhoek. Hier wordt een 
rotonde aangelegd. 
 

 
Figuur 1.2. Deeltracé A. 
 

 
Figuur 1.3. Deeltracé B. 
 

 
Figuur 1.4. Deeltracé C. 
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Figuur 1.5. Deeltracé D.  
 

 

 
 Figuur 1.6. Geplande werkzaamheden over het gehele tracé (oostelijk deel boven, westelijk deel onder). 
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2. ECOLOGISCHE WET- EN REGELGEVING 
 
Alle ruimtelijke ingrepen in Nederland dienen aan de ecologische wet- en regelgeving te 
worden getoetst. De wettelijke bescherming van natuurwaarden valt in grote lijnen uiteen in 
twee delen: gebiedsbescherming en soortbescherming. Gebiedsbescherming houdt in dat 
gebieden met belangrijke natuurwaarden wettelijk zijn beschermd. Het gaat hierbij om de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Natura 2000-gebieden, natuurreservaten en andere in 
bestemmingsplannen aangeduide natuurgebieden. De soortbescherming valt onder de Flora- 
en faunawet (zie bijlage).  
 

2.1 Flora- faunawet 
 
De Flora- en faunawet draagt zorg voor de bescherming van in het wild voorkomende dier- en 
plantensoorten. De wet bevat een aantal verbodsbepalingen die zorgen dat in het wild levende 
soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Het is niet toegestaan planten te plukken en 
dieren te doden, te vangen of te verstoren die onder de Flora- en faunawet vallen. Naast deze 
verbodsbepalingen is de zorgplicht opgenomen die voor alle dieren geldt. De zorgplicht houdt 
in dat menselijk handelen geen nadelige gevolgen mag hebben voor dieren.  
 
De dier- en plantensoorten die zijn opgenomen in de Flora- en faunawet zijn onderverdeeld in 
drie tabellen, waarbij de soorten van tabel 1 het lichtst beschermd zijn en die van tabel 3 het 
zwaarst. Vogels hebben een aparte status. Alle inheemse in Nederland broedende vogelsoorten 
zijn tijdens de broedperiode zwaar beschermd. Tevens is er een groep vogelsoorten 
aangewezen waarvan het nest het gehele jaar, dus ook buiten de broedtijd, beschermd is. Deze 
groep is weer onderverdeeld in vijf categorieën. In bijlage I bij dit document wordt de Flora- en 
faunawet verder toegelicht. 
 

2.2 Natuurbeschermingswet 
 
De bescherming van de Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) is 
vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet). Projecten of activiteiten die niet 
noodzakelijk zijn voor of verband houden met het beheer van de natuurwaarden van Natura 
2000-gebieden en mogelijk negatieve effecten hebben op deze waarden, dienen getoetst te 
worden aan de Natuurbeschermingswet. Deze toetsing vindt enkel plaats in het geval dat de 
uitvoering van een project plaatsvindt binnen de invloedssfeer van een N2000-gebied en 
verwacht wordt dat deze uitvoering mogelijk negatieve effecten heeft op soorten of 
habitattypen waarvoor het N2000-gebied is aangewezen. 
 
Het plangebied ligt in de directe nabijheid (figuur 2.1) van het Natura 2000-gebied ‘IJsselmeer’.  
Dit is een beschermd natuurgebied van 113.346 ha groot. Op de plek waar de afstand tussen het  
plangebied en het N2000-gebied het kleinst is, bedraagt de afstand hemelsbreed 450 meter (zie 
figuur 2.2).  
 

2.2.1 Kenschets Natura 2000 IJsselmeer 
Het IJsselmeer is een groot, tamelijk ondiep zoetwatermeer, dat grotendeels is begrensd door 
dijken en dammen. Het meer heeft een belangrijke functie voor de recreatie en er vindt 
intensieve visserij plaats. Wat betreft de ecologische betekenis is de openheid en 
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grootschaligheid van het gebied van groot belang. Zeer grote aantallen watervogels foerageren 
en ruien hier, in het bijzonder viseters en vogels die hun voedsel op de bodem van het meer 
zoeken. Ondiepten en buitendijkse droge gronden zijn vooral aanwezig langs de Friese kust, 
waar velden waterplanten en veenmosrietlanden voorkomen, en bijzondere soorten als 
Groenknolorchis en Noordse woelmuis.  
 
Het gebied is aangewezen voor een aantal habitattypen (H3150 Meren met krabbenscheer en 
fonteinkruiden, H6430 A en B Ruigten en zomen en H7140A Trilvenen) en vier habitatsoorten 
(H1163 Rivierdonderpad, H1318 Meervleermuis, H1340 Noordse woelmuis en H1903 
Groenknolorchis). Daarnaast is het gebied aangewezen voor een aantal broedvogels 
(waaronder roerdomp) en een groot aantal niet-broedvogels. Wat betreft de niet-broedvogels 
gaat het vooral om grasetende watervogels, zoals ganzen en eenden. Voor een volledig 
overzicht van de aangewezen soorten en de instandhoudingsdoelstellingen, zie bijlage II.  
 
De kernopgave van N2000 IJsselmeer voor wat betreft de landschappelijke samenhang en 
interne compleetheid, is het behoud en herstel van de samenhang tussen slaapplaatsen en 
foerageergebieden, in het bijzonder voor grasetende watervogels (en meervleermuis). 
 

2.2.2 Effecten op het N2000-gebied 
Mogelijke effecten van wegaanleg door N2000-gebied IJsselmeer staan opgesomd in tabel 2.1. 
Echter, de ingreep betreft hier de reconstructie van een reeds bestaande weg die in de buurt 
ligt van een N2000-gebied. Hierdoor vallen een aantal mogelijke effecten op voorhand af 
(verdroging, versnippering en oppervlakteverlies). Bovendien heeft de reconstructie van de 
rondweg geen verkeersaantrekkende werking tot gevolg. Effecten door een toename van 
verkeer in de gebruiksfase kunnen daarom op voorhand worden uitgesloten (verandering in 
populatiedynamiek, optische verstoring in gebruiksfase, verstoring door licht in gebruiksfase, 
verstoring door geluid in gebruiksfase, verontreiniging, vermesting, verzuring). 
 
Tabel 2.1. Mogelijke effecten op het N2000-gebied IJsselmeer (bron: Alterra). 

Effect 
 

Uitleg Aan de orde in onderhavig project? 

Verandering in 
populatiedynamiek 

Bij sterfte door verkeerslachtoffers (bij 
toename van het wegverkeer) 

Nee (er is geen sprake van een toename van 
het wegverkeer) 

Optische verstoring Verstoring door de aanwezigheid en/of 
beweging van mensen (tijdens bouwfase 
en bij toename van wegverkeer) 

Mogelijk tijdens bouwfase, niet tijdens 
ingebruikname van de weg (er is geen sprake 
van een toename van het wegverkeer) 

Verstoring door trilling Bij bijvoorbeeld heien Mogelijk tijdens de bouwfase 
Verstoring door licht Kunstmatige verlichting van de nachtelijke 

omgeving 
Mogelijk tijdens bouwfase, niet tijdens 
ingebruikname van de weg (er is geen sprake 
van een toename van het wegverkeer) 

Verstoring door geluid Permanent (geluid wegverkeer) of tijdelijk 
zoals geluidsbelasting tijdens aanlegfase 

Mogelijk tijdens bouwfase, niet tijdens 
ingebruikname van de weg (er is geen sprake 
van een toename van het wegverkeer) 

Verdroging Lagere grondwaterstanden ten behoeve 
van wegaanleg 

Nee, er is sprake van reconstructie van een 
reeds bestaande weg 

Verontreiniging Bij toename van het wegverkeer Nee, er is geen sprake van een toename van 
het wegverkeer 

Vermesting door 
stikstofdepositie 

Bij toename van het wegverkeer Nee, er is geen sprake van een toename van 
het wegverkeer 

Verzuring door 
stikstofdepositie 

Bij toename van het wegverkeer Nee, er is geen sprake van een toename van 
het wegverkeer 

Versnippering Wanneer het natuurgebied wordt 
doorsneden door de aanleg van de weg 

Nee, er is sprake van reconstructie van een 
reeds bestaande weg 

Oppervlakteverlies Bij nieuw aangelegde weg of bij toename 
van het wegverkeer  

Nee, er is sprake van reconstructie van een 
reeds bestaande weg 
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De effecten van verstoring door trilling, licht en geluid en optische verstoring tijdens de 
bouwfase behoeft een nadere beschouwing. 
 
Uit de effectentabel (bijlage III) blijkt dat vogels niet gevoelig zijn voor verstoring door trilling. 
Enkel de meervleermuis en rivierdonderpad zijn gevoelig hiervoor. Langs het tracé komen 
echter geen verblijfplaatsen van meervleermuize voor (vanwege het ontbreken van geschikte 
gebouwen) en vanwege de relatief grote afstand van het (mogelijk) habitat van de 
rivierdonderpad tot het plangebied (in ieder geval 450 meter), zal ook deze soort geen hinder 
ondervinden van trillingen tijdens de werkzaamheden. 
 
Ook kan van deze tabel worden afgelezen dat veel soorten, waaronder alle vogelsoorten, 
gevoelig zijn voor verstoring door verlichting. Het is daarom van belang dat hier tijdens de 
bouwfase rekening mee gehouden wordt en er langs het laatste deel van het tracé geen 
werkzaamheden in het duister plaats gaan vinden met behulp van verlichting. 
 
Hoewel een aantal vogelsoorten gevoelig is voor optische verstoring (de fysieke aanwezigheid 
van mensen en materieel), is het onwaarschijnlijk dat deze verstoring ook daadwerkelijk op zal 
treden. Het IJsselmeer wordt namelijk aan het zicht van de werkzaamheden onttrokken door 
een hoge dijk (zie figuur 2.3). Vogels buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied 
(bijvoorbeeld in het ganzenfoerageergebied, zie figuur 2.2) kunnen optische verstoring 
vermijden door elders in het gebied te foerageren. Er is hiervoor ruim voldoende 
foerageercapaciteit (zie figuur 2.3). Verstoringsgevoelige, en voor het N2000-gebied 
aangewezen broedvogels worden buiten de begrenzing van het N2000-gebied niet verwacht. 
 
Ten slotte is een aantal voor het N2000-gebied aangewezen broedvogels en niet-broedvogels 
gevoelig voor verstoring door geluid. Dit effect kan optreden tijdens de bouwfase. Het is echter 
niet waarschijnijk dat het geluidsniveau dat het Natura 2000-gebied bereikt voldoende groot is 
om een verstorend effect te bewerkstelligen. Het bouwgeluid met de hoogste geluidsbelasting 
(heien) reduceert op een afstand van 450 meter namelijk tot ongeveer 55 db (zie bijlage III). 
Dat geluidsniveau is vergelijkbaar met het geluid van licht autoverkeer op 30 m afstand. Daar 
komt nog bij dat het N2000-gebied is omkaderd met een hoge dijk, waardoor het geluid nog 
verder wordt gereduceerd.  
 
In de huidige situatie loopt de rondweg op ongeveer 50 meter langs dit deel van het N2000-
gebied, en is er naast licht verkeer ook sprake van zwaarder verkeer, zoals vrachtverkeer. Het 
geluidsniveau van de huidige situatie is naar verwachting daarom even hoog of misschien zelfs 
hoger dan de eerder genoemde 55 db. De geluidsbelasting in het N2000-gebied zal daarom dan 
ook niet groter worden door de geplande werkzaamheden aan dit deel van de N359. Er zal 
geen sprake zijn van (extra) verstoring door geluid op broedvogels en niet-broedvogels in het 
N2000-gebied.  
 
Ganzenfoerageergebieden 
Dat kan mogelijk anders zijn in de ganzenfoerageergebieden die grenzen aan de N359. Er gaat 
van het N2000-gebied ook een zogenaamde externe werking uit. Dat betekent dat verstoring in 
essentieel foerageergebied van grasetende watervogels buíten het N2000-gebied eveneens niet 
is toegestaan. Echter, het ganzenfoerageergebied biedt voldoende foerageercapaciteit voor 
grasetende watervogels, ook wanneer een ruime verstoringscontour van 300 meter in acht 
wordt genomen (figuur 2.2). Daar komt nog bij dat vogels die gevoelig zijn voor verstoring 
door geluid (zie tabel in bijlage 3), voor het overgrote meerendeel foerageert (en broedt) 
binnen de begrenzing van het N2000-gebied. Ganzen, smienten en andere grasetende 
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watervogels die foerageren in de weilanden die zijn aangewezen als ganzenfoerageergebied, 
zijn nauwelijks gevoelig voor verstoring door geluid.  
 

Hoewel er volgens bovenstaande redenering waarschijnlijk geen overtreding van de 
Natuurbeschermingswet zal optreden, is een meer zorgvuldige uitwerking van de 
onderbouwing (in de vorm van een Voortoets, Verslechteringstoets of een Passende 
Beoordeling) mogelijk gewenst. Provincie Fryslân is Bevoegd Gezag in deze. 

 

 
Figuur 2.1. Ligging van het deel (felrood) van de rondweg waar reconstructie plaats gaat vinden, ten opzichte van het 
Natura 2000-gebied IJsselmeer (geel gearceerd) (bron: Alterra). 
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Figuur 2.2. Ligging van het plangebied (felrode lijn)  ten opzichte van aangewezen ganzenfoerageergebieden (groene 
delen) (bron: Provincie Fryslân).  
 

 
Figuur 2.3. Kijkrichting west, opname ter hoogte van het eindpunt van de voorgenomen werkzaamheden. Op deze 
plaats is een rotonde gepland. Achter de boerderij in de verte ligt (achter een dijk) het N2000-gebied IJsselmeer. De 
percelen aan de linkerzijde van de opname zijn aangewezen als ganzenfoerageergebied. 

 

Het plangebied ligt in de directe nabijheid van het Natura 2000-gebied IJsselmeer. Een 
volledige toetsing aan de Natuurbeschermingswet is naar verwachting echter niet aan de orde. 
Mogelijk is wel een Voortoets of Verslechteringstoets gewenst. De provincie Fryslân is Bevoegd 
Gezag in deze. 
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2.1 Natuurnetwerk Nederland/EHS 
 
Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) maakt onderdeel uit 
van het rijksbeleid voor het creëren en vormgeven van een samenhangend netwerk van 
bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden in Nederland. Indien een ruimtelijke ingreep 
binnen de begrenzing van de EHS plaatsvindt moet een 'nee, tenzij' procedure worden 
doorlopen en zal bij doorgang van de ingreep in de regel compensatie en mitigatie 
noodzakelijk zijn. Zoals figuur 2.5 laat zien, ligt het plangebied niet in de NNN/EHS. Toetsing 
aan de EHS is daarom niet aan de orde. 
 

 
Figuur 2.5. Ligging van het plangebied ten opzichte van de NNN/EHS (groene delen) (bron: Alterra). 
 

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van de NNN/EHS. Toetsing aan de EHS is om 
die reden niet aan de orde. 
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3. RESULTATEN ECOLOGISCHE QUICKSCAN 

3.1 Flora  
De wegbermen langs het tracé zijn met een ruime marge onderzocht op geschiktheid voor 
beschermde flora. Hoewel het veldbezoek buiten de bloeiperiode van de meeste planten viel, is 
toch een goed beeld verkregen van de aanwezige vegetatie. Langs het grootste deel van het 
tracé bestaan de wegbermen uit een vegetatie van zeer algemeen voorkomende soorten als 
straatgras, brede weegbree, madelief en klaver. Hier kunnen beschermde plantensoorten op 
voorhand worden uitgesloten. Op enkele plekken langs het eerste deel van het tracé is echter 
sprake van opkomend kwel (figuur 3.1). Dit soort terreinen bieden plek aan beschermde flora 
zoals de rietorchis. Een nader onderzoek in de tijdens de bloeitijd van orchideeën kan hierover 
uitsluitsel geven. Figuur 3.2 toont deze terreinen op kaart.  
 

 
Figuur 3.1. Impressies terrein met sterk opkomende kwel. 

 
Figuur 3.2. Terreintjes met kwel. Op deze plek zijn orchideeën niet op voorhand uit te sluiten. Het onderste terreintje 
valt bij de huidige plannen  buiten het plangebied. Als dat verandert, dient ook dit terreintje onderzocht te worden op 
beschermde flora. 
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3.2 Vogels 

3.2.1 Vogelsoorten met jaarrond beschermde nestplaatsen 
De aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van vogels die broeden in bebouwing, kan 
op voorhand worden uitgesloten. Er worden ten behoeve van de reconstructie van de rondweg 
geen gebouwen of opstallen aangetast. 
 
Op meerdere plekken langs het tracé worden bomen gekapt. Met name in een aantal 
populieren en andere wat oudere bomen langs het eerste deel van het tracé bevindt zich een 
aantal nesten van kraaien (zie figuur 3.3).  Kraaiennesten kunnen in gebruik worden genomen 
door bepaalde roofvogels en uilen en zijn dan jaarrond beschermd. Een veldbezoek in het 
voorjaar kan hierover uitlsuitsel geven. 
 

 
Figuur 3.3. Nesten van kraaien. 
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Figuur 3.4 Locaties van kraaiennesten. Ingebruikname door uilen of roofvogels van deze nesten is niet op voorhand uit 
te sluiten. In de bomen langs de begraafplaats bevindt zich een roekenkolonie (blauw omcirkeld). Deze kolonie valt 
buiten de invloedssfeer van de voorgenomen werkzaamheden. 

 

3.2.2 Overige broedvogels 
De te kappen en rooien bomen en struiken langs het tracé zijn geschikt als broedgelegenheid 
voor vogelsoorten als merel, zanglijster, vink, putter, winterkoning, houtduif en turkse tortel. 
Figuur 3.5 geeft een impressie van de diverse broedplaatsen. 
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Figuur 3.5. Impressie broedgelegenheden binnen de directe invloedssferen van de planlocatie. 
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3.3 Zoogdieren 

3.3.1 Vleermuizen 
Binnen de invloedssfeer van de voorgenomen werkzaamheden worden geen beschermde 
waarden voor vleermuizen verwacht. In de bomen die gerooid gaan worden zijn geen geschikte 
holtes aangetroffen. De aanwezigheid van verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen 
kan om die reden op voorhand worden uitgesloten. Ook worden geen verblijfplaatsen van 
gebouwbewonende vleermuissoorten aangetast, aangezien er bij de werkzaamheden geen 
gebouwen of opstallen worden gesloopt.  
 
De bomen langs het tracé die gerooid gaan worden, maken geen deel uit van een mogelijke 
vliegroute van vleermuizen. De betreffende bomen(rijen) staan namelijk niet in verbinding 
met aaneengesloten bomenrijen in het landschap. Ook bevinden zich langs het tracé geen 
essentiële foerageergebieden. 
 

 
Figuur 3.6. Impressie van een bomenrij langs het tracé. De bomenrijen staan geïsoleerd in het landschap. 
 

3.3.2 Overige zoogdiersoorten 
De oevers van de watergangen langs het tracé zijn beoordeeld op de geschiktheid ervan voor 
beschermde soorten als waterspitsmuis. Er is langs het tracé echter geen geschikt habitat 
aanwezig voor beschermde zoogdieren. Langs het eerste deel van het tracé bevinden zich 
weliswaar redelijk fraaie watergangen met kwel, de geïsoleerde ligging van deze watergangen 
in de bebouwde kom van Lemmer maakt de aanwezigheid van beschermde soorten 
onwaarschijnlijk. Bovendien voldoen de oevers langs de betreffende watergangen niet aan de 
ecologische eisen die beschermde soorten als waterspitsmuis stellen aan hun habitat. De 
aanwezigheid van beschermde soorten binnen de invloedssfeer van de voorgenomen 
werkzaamheden kan om deze redenen op voorhand worden uitgesloten. 
 
Wel kunnen in het plangebied enkele licht beschermde (Ff-wet tabel 1) zoogdiersoorten 
voorkomen, zoals veldmuis, bosmuis, rosse woelmuis, aardmuis, egel en wezel. Met name een 
ruig begroeid terreintje langs de begraafplaats, net buiten de invloedssfeer van de 
werkzaamheden, is zeer geschikt voor deze soorten (zie figuur 3.7). 
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Figuur 3.7. Ruig begroeid terreintje onder invloed van kwel. Dit terrein valt buiten het plangebied van de 
werkzaamheden. 

 

3.4 Vissen, amfibieën en reptielen  

3.4.1 Vissen 
De watergangen langs het eerste deel van het tracé zijn mogelijk geschikt voor de middelzwaar 
beschermde kleine modderkruiper. Voor andere beschermde vissensoorten zijn de 
watergangen niet geschikt. Figuur 3.8 toont de sloten die nader onderzocht dienen te worden 
op de eventuele aanwezigheid van kleine modderkruiper. 
 

 
Figuur 3.8. Watergangen met kwel en een goed ontwikkelde onderwatervegetatie. In deze watergangen kan de 
aanwezigheid van de beschermde kleine modderkruiper niet op voorhand uitgesloten worden. 

 

3.4.1 Amfibieën 
Hoewel zowel de heikikker als rugstreeppad even ten noordoosten van Lemmer voorkomen, 
kan de aanwezigheid van deze soorten in het plangebied op voorhand worden uitgesloten. De 
watergangen langs de eerste twee deeltracés zijn, hoewel niet van slechte kwaliteit, niet 
geschikt als leefgebied voor deze soorten. De watergangen liggen erg geïsoleerd, midden in de 
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bebouwde kom. Bovendien zijn de watergangen niet voedselarm en helder genoeg voor beide 
soorten, waarschijnlijk vanwege de ligging ervan direct tegen de N359, een drukke doorgaande 
weg. Ook de aanwezigheid van andere zwaarder (tabe 2 en 3 ffwet) beschermde soorten kan op 
voorhand worden uitgesloten. Het plangebied bevindt zich voor deze soorten (zoals poelkikker 
en kamsalamander) ver buiten het bekende verspreidingsgebied. 
 
Wel kunnen in de watergangen langs de eerste twee deeltracés (Stadsweg en Parkweg) enkele 
algemene soorten als bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander voorkomen. De 
grasstroken, bosjes en ruigtes direct rondom dit deel van het tracé kunnen door deze soorten 
als landhabitat gebruikt worden. 
 

3.4.2 Reptielen 
Het plangebied bevindt zich ver buiten het verspreidingsgebied van alle soorten reptielen. 
Aanwezigheid van reptielen langs het tracé kan op basis daarvan op voorhand worden 
uitgesloten. 
 

3.5 Ongewervelden 
Ook de aanwezigheid van beschermde ongewervelden in het plangebied kan op voorhand 
worden uitgesloten. Er komen geen waardplanten van beschermde vlinders voor langs het 
tracé, en ook is er geen geschikt habitat voor zwaarder beschermde libellen, kevers of 
aquatische soorten aanwezig. 
 
  



18 
 
 

4. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

4.1 Overzicht beschermde soorten 
In onderstaand overzicht worden de aangetroffen en potentieel aanwezige beschermde soorten 
en hun beschermingsstatus (voor betekenis zie bijlage I) binnen de invloedssfeer van de 
werkzaamheden samengevat. In de Flora- en faunawet zijn vooral vaste verblijfsplaatsen 
(voortplantingslocaties zoals nesten, holen, kraamkolonies etc.) van belang, maar ook de 
functionele leefomgeving die vaste verblijfplaatsen in stand houdt. In dit overzicht zijn dan 
ook alleen de soorten opgenomen, waarvoor het plangebied onderdeel vormt van hun 
leefgebied en/of levenscyclus en de geplande ontwikkeling mogelijk van negatieve invloed is. 
 
Tabel 1. Overzicht van te verwachten beschermde planten- en diersoorten in het plangebied. 

Soortgroep Soort Aanwezig 
Potentieel 

voorkomend 
T 1 T 2 T3 

Cat. vogel 
lijst 

Flora Orchideeën  x  x   

Vogels 

Nesten roofvogels en/of 
uilen 

 x    
Jaarrond 

beschermd 

Broedvogels  
in algemene zin 

x     
Broedtijd 

beschermd 

Zoogdieren 

Algemene kleine 
roofdieren 

 x x   
 

Algemene muizensoorten  x x    

Amfibieën Alg. voorkomende soorten  x x    

Vissen Kleine modderkruiper  x  x   

 

4.2 Effectbespreking en aanbevelingen 

4.2.1 Natuurbeschermingswet (Natura 2000-gebied IJsselmeer) 
Het plangebied ligt in de directe nabijheid van het Natura 2000-gebied IJsselmeer. Een 
volledige toetsing aan de Natuurbeschermingswet is naar onze verwachting echter niet aan de 
orde. Mogelijk is wel een Voortoets of Verslechteringstoets gewenst. De provincie Fryslân is 
Bevoegd Gezag in deze. 

4.2.2 Flora 
Op een tweetal terreintjes langs het tracé komen mogelijk beschermde planten voor (zie figuur 
3.2). Ook al ligt één van deze terreintjes vlak buiten het plangebied, wordt aanbevolen om in 
deze terreintjes nader onderzoek uit te voeren naar beschermde flora (zoals orchideeën). Het 
onderzoek vindt plaats aan de hand van één veldbezoek in juni. 
 

4.2.3 Jaarrond beschermde vogelsoorten 
In een aantal bomen die gerooid zullen worden zijn kraaiennesten aanwezig. Deze nesten 
kunnen dienst doen als nestplaats van uilen of roofvogels (zoals buizerd). Nesten van 
roofvogels en uilen zijn jaarrond beschermd. Daarom wordt aanbevolen om nader onderzoek 
uit te voeren naar de aanwezigheid van nestplaatsen van roofvogels en uilen. Figuur 3.4 toont 
de aangetroffen kraaiennesten in het plangebied. Onderzoek vindt overdag plaats in de 
periode half maart – half mei, waarbij twee bezoeken worden gebracht met tussenpozen van 
tenminste tien dagen.  
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4.2.4 Algemeen voorkomende broedvogels 
Alle broedvogels in Nederland zijn tijdens de broedtijd beschermd; hun nesten en legsels 
mogen niet worden verstoord of vernield. Door te werken buiten het broedseizoen (globaal de 
periode 15 maart – 15 juli) kan verstoring voorkomen worden. Bomen en struiken die door de 
ontwikkeling verdwijnen dienen buiten het broedseizoen, optimaal in de periode september 
tot en met februari, gerooid te worden. De Flora- en faunawet kent echter geen 
standaardperiode voor het broedseizoen, het gaat erom of er een broedgeval is. Indien men 
vóór het broedseizoen begonnen is met de werkzaamheden en er voorkomen wordt dat zich 
op het werkterrein broedvogels vestigen, dan is het toegestaan om in het broedseizoen door te 
werken. Dit dient dan wel plaats te vinden onder begeleiding van een ecoloog. 
 

4.2.5 Vissen 
Enkele watergangen langs de eerste twee delen van het tracé zijn mogelijk geschikt als 
leefgebied van kleine modderkruiper (zie figuur 3.8). Deze soort staat in tabel 2 van de flora- 
en faunawet. De genoemde watergangen worden bij de huidige plannen gedempt. Om die 
reden wordt aanbevolen om nader onderzoek uit te voeren naar deze soort. Dit onderzoek kan 
het best tussen april en oktober worden uitgevoerd met één veldbezoek, waarbij de 
watergangen nauwkeurig worden bevist met behulp van een schepnet. 
 

4.2.6 Licht en niet beschermde soorten: de zorgplicht 
Er kan een aantal licht beschermde soorten voorkomen in het plangebied, zoals bijvoorbeeld 
verschillende soorten amfibieën en kleine zoogdieren. Voor schade aan licht beschermde 
soorten geldt in principe een vrijstelling. De zorgplicht (zie Bijlage I) van de Ff-wet schrijft 
echter voor dat men verplicht is om alles wat redelijkerwijze mogelijk is, te doen of juist te 
laten om schade aan wilde planten en dieren zo veel mogelijk te voorkomen. Dit kan 
bijvoorbeeld tot uiting worden gebracht door voorafgaand aan de werkzaamheden dekking te 
verwijderen. Hierdoor worden eventueel aanwezige dieren vooraf bewogen een andere 
verblijfplaats te zoeken. 
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4.3 Overzicht vervolgstappen 
 
Om de werkzaamheden binnen de kaders van de vigerende natuurwetgeving uit te voeren, 
bevelen wij de volgende vervolgstappen aan: 
 

 Natuurbeschermingswet: Het plangebied ligt in de directe nabijheid van het Natura 
2000-gebied IJsselmeer. Een volledige toetsing aan de Natuurbeschermingswet is naar 
onze verwachting niet nodig. Mogelijk is wel een Voortoets of Verslechteringstoets 
gewenst. De provincie Fryslân is Bevoegd Gezag in deze. 

 Flora: Nader onderzoek naar aanwezigheid van beschermde flora. Eén veldbezoek in 
juni. 

 Roofvogels en/of uilen: Nader onderzoek naar de aanwezigheid van nestplaatsen van 
roofvogels en/of uilen in de te rooien bomen. Het onderzoek vindt plaats in de periode 
halverwege maart – half mei, waarbij twee bezoeken worden gebracht met tussenpozen 
van tenminste tien dagen. 

 Algemeen voorkomende broedvogels: Het werken buiten het broedseizoen 
(ongeveer half maart – half juli) om verstoring van nesten te voorkomen, anders 
inschakelen ecologische begeleiding. 

 Vissen: Nader onderzoek naar de aanwezigheid van kleine modderkruiper. Eén 
veldbezoek in de periode april – oktober. 

 Licht beschermde soorten: Het naleven van de zorgplicht (zie paragraaf 4.2) 
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BIJLAGE I.  DE FLORA- EN FAUNAWET 
 
Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Hierin is de soortbescherming vastgelegd. 
Hiermee is ook de verplichting ontstaan om ruimtelijke plannen aan deze wet te toetsen. De volgende 
wetsartikelen- en bepalingen uit deze wet zijn, in het onderhavige geval, relevant: 
 

Algemene zorgplicht 
De zorgplicht (artikel 2) houdt in dat eenieder dient te voorkomen dat zijn of haar handelen nadelige 
gevolgen heeft voor alle in het wild levende planten en dieren. Als dat niet mogelijk is, dienen die 
gevolgen zoveel mogelijk beperkt of ongedaan gemaakt te worden. De zorgplicht geldt altijd en overal, 
zowel voor beschermde als onbeschermde soorten. Bij overtreding zijn er overigens geen sancties. 
 

Verbodsbepalingen 
 Artikel 8 verbiedt het plukken, verzamelen, afsnijden, uitsteken, vernielen, beschadigen, 

ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen van beschermde 
inheemse planten. 

 Artikelen 9 tot en met 12 verbieden het doden, verontrusten, verwonden, vangen, bemachtigen of 
met het oog daarop opsporen van beschermde inheemse dieren, dan wel het beschadigen, vernielen, 
uithalen of verstoren van hun nesten, holen of andere voortplantings-, vaste rust- of 
verblijfsplaatsen. 
 
 Artikel 75 biedt de mogelijkheid ontheffing aan te vragen van de verbodsbepalingen.  

 

Omgaan met beschermde soorten  
Op 23 februari 2005 is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) omtrent artikel 75 van de Flora- en 
faunawet is van kracht geworden. Voor het verkrijgen van vrijstellingen. In de nieuwe opzet van de 
Flora- en faunawet zijn beschermde soorten onderverdeeld in drie beschermingscategorieën 
(Tabellen 1, 2 en 3). Vogels vallen hierbuiten en worden apart behandeld. Deze nieuwe indeling is 
bepaald door de zeldzaamheid of de mate van bedreiging van de beschermde soorten in Nederland, 
waarbij ook beschermde soorten van de Europese Habitatrichtlijn zijn ingepast. Het betreft de volgende 
beschermingscategorieën ingedeeld in drie tabellen: 
 

1. Tabel 1: Licht beschermde soorten:    vrijstelling 
2. Tabel 2: Middelzwaar beschermde soorten:   gedragscode of ontheffing 
3. Tabel 3: Zwaar beschermde soorten:   ontheffing 

 
Tabel 1-soorten: Dit betreft een aantal licht beschermde, maar algemene soorten in Nederland, waarvan 
de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is. Voor deze soorten geldt wel de zorgplicht. 
Voor schade aan deze soorten geldt op voorhand een vrijstelling, mits bij ingrepen sprake is van 
bestendig beheer- en onderhoud, bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen. Als dit niet het geval 
is, moet er alsnog een ontheffingsaanvraag worden gedaan, waarbij getoetst wordt volgens het criterium 
'doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort' (de lichte toets).  
 
Tabel 2 –soorten: Beschermde soorten waarvoor niet op voorhand vrijstelling wordt verleend, maar kan 
worden gewerkt volgens een door het Ministerie goedgekeurde gedragscode. De gedragscode moet 
vermelden hoe bij het uitvoeren van de werkzaamheden schade aan planten en dieren en hun 
verblijfsplaatsen wordt voorkomen of zoveel mogelijk wordt beperkt. Er moet aantoonbaar volgens een 
goedgekeurde gedragscode worden gewerkt om te voldoen aan de bewijslast. Dit betekent dat de 
werkprocessen gedocumenteerd dienen te worden. 
Als er nog geen gedragscode is of niet volgens een gedragscode gewerkt wordt, moet bij overtreding van 
de artikelen 8 – 12 van de Flora- en faunawet alsnog een ontheffing worden aangevraagd. De toetsing die 
dan dient plaats te vinden, 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 dat er inzicht 



 

moet zijn in de betekenis van het plangebied als leefgebied voor de soort in relatie tot de omliggende 
populaties. Als dit inzicht niet bestaat, dient daar onderzoek naar plaats te vinden. Dat kan betekenen 
dat ook onderzoek buiten het plangebied noodzakelijk is. Daarnaast moet worden voldaan aan de 
zorgplicht 
 
 
Tabel 3-soorten: Dit betreffen de meest zwaar beschermde soorten (waaronder soorten die vermeld zijn 
in bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn). Een ontheffingsaanvraag voor eventuele schade aan deze 
soorten wordt getoetst via een zogenaamde ‘uitgebreide toets’. Voor het verkrijgen van een ontheffing 
moet aan vier criteria worden voldaan:  
 
 1) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang 
2) er is geen alternatief voor de ingreep 
3) de ingreep doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort 
4) er wordt voldaan aan zorgvuldig handelen (zie paragraaf ‘Zorgvuldig handelen’ hieronder). 
 

Vogels 
Vogels zijn niet in één van deze tabellen opgenomen en worden in de opzet van de Flora- en faunawet 
apart behandeld. Voor vogels geldt tijdens het broedseizoen een algemene bescherming, waarbij het 
verboden is vogels en hun nesten in het broedseizoen te verstoren. Werkzaamheden of gebruik van 
ruimte waarbij vogels worden gedood of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- of 
verblijfplaatsen worden verstoord, zijn verboden. In de praktijk betekent dit dat met name het 
broedseizoen ontzien dient te worden, aangezien juist in deze periode sprake zal zijn van verontrusting, 
doden of verstoren van nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen. De Flora- en faunawet kent geen 
standaardperiode voor het broedseizoen. Als de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden, 
zal in het algemeen niet snel een ontheffing nodig zijn.  
 
Naast de bescherming tijdens het broedseizoen, is in 2009 voor vogels een aangepaste lijst opgesteld met 
vogelsoorten waarvan de nestplaatsen jaarrond beschermd zijn. Dit betreft vogelsoorten die de 
nestplaats jaarrond gebruiken of soorten die jaarlijks terugkeren naar hetzelfde nest. De lijst met 
vogelsoorten met jaarrond beschermde nestplaatsen bestaat uit vijf categorieën: 
1) Nesten die, behalve tijdens het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste 
rust- en verblijfplaats 
2) Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer 
honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn 
vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 
3) Nesten van vogels, zijnde niet koloniebroeders, die elke broedseizoen op dezelfde plaats broeden en 
daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats 
zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 
4) Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet tot nauwelijks in staat zijn 
een nest te bouwen. 
5) Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben 
gebroed of de directe omgeving ervan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de 
broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. De soorten uit categorie zijn niet onder alle 
omstandigheden jaarrond beschermd, maar vragen wel extra onderzoek. Middels een omgevingscheck 
zal voor deze soorten onderzocht moeten worden of voldoende alternatieve nestgelegenheid 
beschikbaar is. Ook kan sprake zijn van zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden die nesten 
van vogelsoorten uit deze categorie wel jaarrond beschermd maken. 
 
Een ontheffingsaanvraag voor vogels wordt getoetst middels een ‘uitgebreide’ toets. 
 

 
  



 

Zorgvuldig handelen 
Zorgvuldig handelen (artikelen 2b, 2c, 2d en 16 c AMvB) is gekoppeld aan de beschermde soorten 
waarvoor ontheffing kan worden aangevraagd en gaat een stapje verder dan de zorgplicht. Niet 
zorgvuldig handelen is strafbaar. Zorgvuldig handelen vereist altijd een inspanning om te overzien wat 
de beoogde ingreep voor gevolgen kan hebben. Een initiatiefnemer moet altijd vooraf inventariseren 
welke beschermde (niet vrijgestelde) soorten aanwezig zijn in een gebied waar een ingreep wordt 
gepland. Ook moet de initiatiefnemer in redelijkheid op actieve wijze alles doen of juist laten om te 
voorkomen, of zoveel mogelijk beperken, dat de artikelen 8 – 12 van de Flora- en faunawet worden 
overtreden. Een belangrijke eerste stap daartoe is bijvoorbeeld een juiste planning van de 
werkzaamheden, om te voorkomen dat dieren in de voortplantingstijd verstoord worden. 
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding  
Provincie Frylân is voornemens de N359 ter hoogte van Lemmer (gemeente De Fryske Marren) 
te reconstrueren. Ten behoeve hiervan worden onder andere enkele sloten gedempt en een 
aantal bomen gekapt. Tevens vindt er grondverzet plaats. 
 
Omdat het een ruimtelijke ingreep betreft, is toetsing aan de flora- en faunawet verplicht. In 
opdracht van Provincie Fryslân is door Bureau FaunaX op 24 februari 2016 een ecologische 
quickscan uitgevoerd (Bureau Faunax, 2016) waarbij onderzocht is f er zich binnen de 
invloedssfeer van het project beschermde soorten of beschermd leefgebied bevond. Naar 
aanleiding van deze quickscan is er nader onderzoek verricht naar beschermde flora, 
beschermde vissen, en vogels met jaarrond beschermde nestplaatsen (roek en roofvogels) . 
 
Dit rapport geeft de resultaten van dit onderzoek weer en geeft tevens kort aan op welke 
manier de werkzaamheden doorgang kunnen vinden zonder dat daarbij de Flora- en faunwet 
wordt overtreden. 
 

1.2 Plangebied 

1.2.1 Ligging en karakteristiek 
Het plangebied betreft de N359 ter hoogte van Lemmer (de rondweg, zie figuur 1.1). Het 
betreffende tracé loopt voor het grootste deel door en langs de rand van Lemmer, een dorp aan 
de IJsselmeerkust in het zuidwesten van Fryslân. Het meest westelijk deel van het tracé loopt 
deels door open agrarisch landschap en deels langs een bedrijventerreinen en jachthavens. Ten 
zuidwesten van dit deel van het tracé bevindt zich Natura 2000-gebied IJsselmeer (zie 
paragraaf 2.2).  

 
Figuur 1.1. Ligging van het plangebied (tracé in rood). 
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1.2.2 Geplande werkzaamheden 
 
Het tracé kan in vier secties worden opgedeeld, te weten Stadsweg, Parkweg, Toegang en 
Polderweg. Hieronder volgt een beschrijving van de geplande werkzaamheden per deeltracé 
(bron: Provincie Fryslân). 

 

A. Stadsweg 
In dit gedeelte komt de weggebruiker vanaf de A6 het dorp binnen. Dit is het drukste gedeelte 
en daarom ligt hier het verkeerskundig zwaartepunt. Er komt een rotonde en twee grote 
kruisingen met verkeerslichten. Het profiel heeft twee rijbanen per richting, wat verbreding 
van de cunetten en verplaatsen van watergangen betekent. Ook wordt er een nieuw fietspad 
aangelegd. 
 

B. Parkweg 
In dit gedeelte is de verkeersdruk al minder maar ook hier komt een kruising (Brekkenweg) in 
de VRI, met twee rijstroken vanaf de brug richting A6. In deze zone wordt het profiel naast 
uitbreiding van het asfalt, ook anders ingericht voor de woonomgeving. Dit is terug te vinden 
aan de noordzijde van de provinciale weg, waar men het huidige profiel van een strook 
niemandsland met sloot naast de weg en daarachter een beboste grondwal, om gaat draaien. Er 
komt een grondwal direct naast de weg waardoor een nieuwe parkstrook ingericht kan worden 
ten behoeve van de woonomgeving. Deze ingreep betekent veel grondverzet: opruimen van 
beplanting en bomen en het verleggen van watergangen. 
 

C. en D.  Polderweg en Toegang 
De Polderweg en Toegang zijn vergelijkbaar van karakter. Hier wordt beperkt water aangepast 
en worden linksafstroken in de kruisingen gemaakt. Daarbij komt in de overige delen een 
groene middenberm. Er wordt beperkt gekapt. Tot slot eindigt het werk bij kruising 
Brekkenpolder, tevens de ontsluiting van bedrijventerrein Lemsterhoek. Hier wordt een 
rotonde aangelegd. 
 

 
Figuur 1.2. Deeltracé A. 
 



 
  
 

 
Figuur 1.3. Deeltracé B. 
 

 
Figuur 1.4. Deeltracé C. 

 
Figuur 1.5. Deeltracé D.  
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 Figuur 1.6. Geplande werkzaamheden over het gehele tracé (oostelijk deel boven, westelijk deel onder). 

  



 
  
 

2. ECOLOGISCHE WET- EN REGELGEVING 
 
Alle ruimtelijke ingrepen in Nederland dienen aan de ecologische wet- en regelgeving te 
worden getoetst. De wettelijke bescherming van natuurwaarden valt in grote lijnen uiteen in 
twee delen: gebiedsbescherming en soortbescherming. Gebiedsbescherming houdt in dat 
gebieden met belangrijke natuurwaarden wettelijk zijn beschermd. Het gaat hierbij om de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Natura 2000-gebieden, natuurreservaten en andere in 
bestemmingsplannen aangeduide natuurgebieden. De soortbescherming valt onder de Flora- 
en faunawet (zie bijlage).  
 

2.1 Flora- faunawet 
 
De Flora- en faunawet draagt zorg voor de bescherming van in het wild voorkomende dier- en 
plantensoorten. De wet bevat een aantal verbodsbepalingen die zorgen dat in het wild levende 
soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Het is niet toegestaan planten te plukken en 
dieren te doden, te vangen of te verstoren die onder de Flora- en faunawet vallen. Naast deze 
verbodsbepalingen is de zorgplicht opgenomen die voor alle dieren geldt. De zorgplicht houdt 
in dat menselijk handelen geen nadelige gevolgen mag hebben voor dieren.  
 
De dier- en plantensoorten die zijn opgenomen in de Flora- en faunawet zijn onderverdeeld in 
drie tabellen, waarbij de soorten van tabel 1 het lichtst beschermd zijn en die van tabel 3 het 
zwaarst. Vogels hebben een aparte status. Alle inheemse in Nederland broedende vogelsoorten 
zijn tijdens de broedperiode zwaar beschermd. Tevens is er een groep vogelsoorten 
aangewezen waarvan het nest het gehele jaar, dus ook buiten de broedtijd, beschermd is. Deze 
groep is weer onderverdeeld in vijf categorieën. In bijlage I bij dit document wordt de Flora- en 
faunawet verder toegelicht. 
 

2.2 Natuurbeschermingswet 
 
De bescherming van de Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) is 
vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet). Projecten of activiteiten die niet 
noodzakelijk zijn voor of verband houden met het beheer van de natuurwaarden van Natura 
2000-gebieden en mogelijk negatieve effecten hebben op deze waarden, dienen getoetst te 
worden aan de Natuurbeschermingswet. Deze toetsing vindt enkel plaats in het geval dat de 
uitvoering van een project plaatsvindt binnen de invloedssfeer van een N2000-gebied en 
verwacht wordt dat deze uitvoering mogelijk negatieve effecten heeft op soorten of 
habitattypen waarvoor het N2000-gebied is aangewezen. 
 
Het plangebied ligt in de directe nabijheid (figuur 2.1) van het Natura 2000-gebied ‘IJsselmeer’.  
Dit is een beschermd natuurgebied van 113.346 ha groot. Op de plek waar de afstand tussen het  
plangebied en het N2000-gebied het kleinst is, bedraagt de afstand hemelsbreed 450 meter (zie 
figuur 2.2).  
 

2.2.1 Kenschets Natura 2000 IJsselmeer 
Het IJsselmeer is een groot, tamelijk ondiep zoetwatermeer, dat grotendeels is begrensd door 
dijken en dammen. Het meer heeft een belangrijke functie voor de recreatie en er vindt 
intensieve visserij plaats. Wat betreft de ecologische betekenis is de openheid en 
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grootschaligheid van het gebied van groot belang. Zeer grote aantallen watervogels foerageren 
en ruien hier, in het bijzonder viseters en vogels die hun voedsel op de bodem van het meer 
zoeken. Ondiepten en buitendijkse droge gronden zijn vooral aanwezig langs de Friese kust, 
waar velden waterplanten en veenmosrietlanden voorkomen, en bijzondere soorten als 
Groenknolorchis en Noordse woelmuis.  
 
Het gebied is aangewezen voor een aantal habitattypen (H3150 Meren met krabbenscheer en 
fonteinkruiden, H6430 A en B Ruigten en zomen en H7140A Trilvenen) en vier habitatsoorten 
(H1163 Rivierdonderpad, H1318 Meervleermuis, H1340 Noordse woelmuis en H1903 
Groenknolorchis). Daarnaast is het gebied aangewezen voor een aantal broedvogels 
(waaronder roerdomp) en een groot aantal niet-broedvogels. Wat betreft de niet-broedvogels 
gaat het vooral om grasetende watervogels, zoals ganzen en eenden. Voor een volledig 
overzicht van de aangewezen soorten en de instandhoudingsdoelstellingen, zie bijlage II.  
 
De kernopgave van N2000 IJsselmeer voor wat betreft de landschappelijke samenhang en 
interne compleetheid, is het behoud en herstel van de samenhang tussen slaapplaatsen en 
foerageergebieden, in het bijzonder voor grasetende watervogels (en meervleermuis). 
 

2.2.2 Effecten op het N2000-gebied 
Mogelijke effecten van wegaanleg door N2000-gebied IJsselmeer staan opgesomd in tabel 2.1. 
Echter, de ingreep betreft hier de reconstructie van een reeds bestaande weg die in de buurt 
ligt van een N2000-gebied. Hierdoor vallen een aantal mogelijke effecten op voorhand af 
(verdroging, versnippering en oppervlakteverlies). Bovendien heeft de reconstructie van de 
rondweg geen verkeersaantrekkende werking tot gevolg (Antea Group, 2016). Effecten door 
een toename van verkeer in de gebruiksfase kunnen daarom op voorhand worden uitgesloten 
(verandering in populatiedynamiek, optische verstoring in gebruiksfase, verstoring door licht 
in gebruiksfase, verstoring door geluid in gebruiksfase, verontreiniging, vermesting, verzuring). 
 
Tabel 2.1. Mogelijke effecten op het N2000-gebied IJsselmeer (bron: Alterra). 

Effect 
 

Uitleg Aan de orde in onderhavig project? 

Verandering in 
populatiedynamiek 

Bij sterfte door verkeerslachtoffers (bij 
toename van het wegverkeer) 

Nee (er is geen sprake van een toename van 
het wegverkeer) 

Optische verstoring Verstoring door de aanwezigheid en/of 
beweging van mensen (tijdens bouwfase 
en bij toename van wegverkeer) 

Mogelijk tijdens bouwfase, niet tijdens 
ingebruikname van de weg (er is geen sprake 
van een toename van het wegverkeer) 

Verstoring door trilling Bij bijvoorbeeld heien Mogelijk tijdens de bouwfase 
Verstoring door licht Kunstmatige verlichting van de nachtelijke 

omgeving 
Mogelijk tijdens bouwfase, niet tijdens 
ingebruikname van de weg (er is geen sprake 
van een toename van het wegverkeer) 

Verstoring door geluid Permanent (geluid wegverkeer) of tijdelijk 
zoals geluidsbelasting tijdens aanlegfase 

Mogelijk tijdens bouwfase, niet tijdens 
ingebruikname van de weg (er is geen sprake 
van een toename van het wegverkeer) 

Verdroging Lagere grondwaterstanden ten behoeve 
van wegaanleg 

Nee, er is sprake van reconstructie van een 
reeds bestaande weg 

Verontreiniging Bij toename van het wegverkeer Nee, er is geen sprake van een toename van 
het wegverkeer 

Vermesting door 
stikstofdepositie 

Bij toename van het wegverkeer Nee, er is geen sprake van een toename van 
het wegverkeer 

Verzuring door 
stikstofdepositie 

Bij toename van het wegverkeer Nee, er is geen sprake van een toename van 
het wegverkeer 

Versnippering Wanneer het natuurgebied wordt 
doorsneden door de aanleg van de weg 

Nee, er is sprake van reconstructie van een 
reeds bestaande weg 

Oppervlakteverlies Bij nieuw aangelegde weg of bij toename 
van het wegverkeer  

Nee, er is sprake van reconstructie van een 
reeds bestaande weg 



 
  
 

De effecten van verstoring door trilling, licht en geluid en optische verstoring tijdens de 
bouwfase behoeft een nadere beschouwing. 
 
Uit de effectentabel (bijlage III) blijkt dat vogels niet gevoelig zijn voor verstoring door trilling. 
Enkel de meervleermuis en rivierdonderpad zijn gevoelig hiervoor. Langs het tracé komen 
echter geen verblijfplaatsen van meervleermuize voor (vanwege het ontbreken van geschikte 
gebouwen) en vanwege de relatief grote afstand van het (mogelijk) habitat van de 
rivierdonderpad tot het plangebied (in ieder geval 450 meter), zal ook deze soort geen hinder 
ondervinden van trillingen tijdens de werkzaamheden. 
 
Ook kan van deze tabel worden afgelezen dat veel soorten, waaronder alle vogelsoorten, 
gevoelig zijn voor verstoring door verlichting. Het is daarom van belang dat hier tijdens de 
bouwfase rekening mee gehouden wordt en er langs het laatste deel van het tracé geen 
werkzaamheden in het duister plaats gaan vinden met behulp van verlichting. 
 
Hoewel een aantal vogelsoorten gevoelig is voor optische verstoring (de fysieke aanwezigheid 
van mensen en materieel), is het onwaarschijnlijk dat deze verstoring ook daadwerkelijk op zal 
treden. Het IJsselmeer wordt namelijk aan het zicht van de werkzaamheden onttrokken door 
een hoge dijk (zie figuur 2.3). Vogels buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied 
(bijvoorbeeld in het ganzenfoerageergebied, zie figuur 2.2) kunnen optische verstoring 
vermijden door elders in het gebied te foerageren. Er is hiervoor ruim voldoende 
foerageercapaciteit (zie figuur 2.3). Verstoringsgevoelige, en voor het N2000-gebied 
aangewezen broedvogels worden buiten de begrenzing van het N2000-gebied niet verwacht. 
 
Ten slotte is een aantal voor het N2000-gebied aangewezen broedvogels en niet-broedvogels 
gevoelig voor verstoring door geluid. Dit effect kan optreden tijdens de bouwfase. Het is echter 
niet waarschijnijk dat het geluidsniveau dat het Natura 2000-gebied bereikt voldoende groot is 
om een verstorend effect te bewerkstelligen. Het bouwgeluid met de hoogste geluidsbelasting 
(heien) reduceert op een afstand van 450 meter namelijk tot ongeveer 55 db (zie bijlage III). 
Dat geluidsniveau is vergelijkbaar met het geluid van licht autoverkeer op 30 m afstand. Daar 
komt nog bij dat het N2000-gebied is omkaderd met een hoge dijk, waardoor het geluid nog 
verder wordt gereduceerd.  
 
In de huidige situatie loopt de rondweg op ongeveer 50 meter langs dit deel van het N2000-
gebied, en is er naast licht verkeer ook sprake van zwaarder verkeer, zoals vrachtverkeer. Het 
geluidsniveau van de huidige situatie is naar verwachting daarom even hoog of misschien zelfs 
hoger dan de eerder genoemde 55 db. De geluidsbelasting in het N2000-gebied zal daarom dan 
ook niet groter worden door de geplande werkzaamheden aan dit deel van de N359. Er zal 
geen sprake zijn van (extra) verstoring door geluid op broedvogels en niet-broedvogels in het 
N2000-gebied.  
 
Ganzenfoerageergebieden 
Dat kan mogelijk anders zijn in de ganzenfoerageergebieden die grenzen aan de N359. Er gaat 
van het N2000-gebied ook een zogenaamde externe werking uit. Dat betekent dat verstoring in 
essentieel foerageergebied van grasetende watervogels buíten het N2000-gebied eveneens niet 
is toegestaan. Echter, het ganzenfoerageergebied biedt voldoende foerageercapaciteit voor 
grasetende watervogels, ook wanneer een ruime verstoringscontour van 300 meter in acht 
wordt genomen (figuur 2.2). Daar komt nog bij dat vogels die gevoelig zijn voor verstoring 
door geluid (zie tabel in bijlage 3), voor het overgrote meerendeel foerageert (en broedt) 
binnen de begrenzing van het N2000-gebied. Ganzen, smienten en andere grasetende 
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watervogels die foerageren in de weilanden die zijn aangewezen als ganzenfoerageergebied, 
zijn nauwelijks gevoelig voor verstoring door geluid.  
 

Volgens bovenstaande redenering is Bureau FaunaX van mening dat er geen nadere toetsing 
NB-wet noodzakelijk is. Onderhavig rapport kan reeds gezien worden als Voortoets. 
Beoordeling van de Voortoets en de noodzaak voor eventueel vervolgonderzoek ligt bij het 
Bevoegd Gezag (Provicie Fryslân).  

 
 
 

 
Figuur 2.1. Ligging van het deel (felrood) van de rondweg waar reconstructie plaats gaat vinden, ten opzichte van het 
Natura 2000-gebied IJsselmeer (geel gearceerd) (bron: Alterra). 
 



 
  
 

Figuur 2.2. Ligging van het plangebied (felrode lijn)  ten opzichte van aangewezen ganzenfoerageergebieden (groene 
delen) (bron: Provincie Fryslân).  
 

 
Figuur 2.3. Kijkrichting west, opname ter hoogte van het eindpunt van de voorgenomen werkzaamheden. Op deze 
plaats is een rotonde gepland. Achter de boerderij in de verte ligt (achter een dijk) het N2000-gebied IJsselmeer. De 
percelen aan de linkerzijde van de opname zijn aangewezen als ganzenfoerageergebied. 
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2.1 Natuurnetwerk Nederland/EHS 
 
Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) maakt onderdeel uit 
van het rijksbeleid voor het creëren en vormgeven van een samenhangend netwerk van 
bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden in Nederland. Indien een ruimtelijke ingreep 
binnen de begrenzing van de EHS plaatsvindt moet een 'nee, tenzij' procedure worden 
doorlopen en zal bij doorgang van de ingreep in de regel compensatie en mitigatie 
noodzakelijk zijn. Zoals figuur 2.5 laat zien, ligt het plangebied niet in de NNN/EHS. Toetsing 
aan de EHS is daarom niet aan de orde. 
 

 
Figuur 2.5. Ligging van het plangebied ten opzichte van de NNN/EHS (groene delen) (bron: Alterra). 
 

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van de NNN/EHS. Toetsing aan de EHS is om 
die reden niet aan de orde. 

  



 
  
 

3. ONDERZOEKSOPZET 

3.1 Quickscan 
In opdracht van Provincie Fryslân zijn de beoogde werkzaamheden op basis van een 
veldbezoek, bureaustudie en ecologisch inzicht getoetst aan de natuurwetgeving. Deze 
ecologische quickscan is meestal de eerste stap van ecologisch onderzoek, bedoeld om een 
inschatting te maken van de mogelijke aanwezige van beschermde flora en fauna en/of 
gebieden binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden. Het veldonderzoek voor deze 
quickscan is uitgevoerd op 24 februari 2016.  
 

3.2 Aanvullend ecologisch onderzoek 

3.2.1 Flora 
Het floraonderzoek is uitgevoerd op 22 juni 2016. Hierbij is er gericht gezocht naar beschermde 
planten in het vooraf bepaalde onderzoeksgebied (figuur 3.1). 
 

 
Figuur 3.1. Onderzoeksgebied flora. Terreintje met kwel. Op deze plek zijn orchideeën niet op voorhand uit te sluiten.  

 

3.2.2 Vissen 
Het aanvullende vissenonderzoek heeft plaatsgevonden op 22 juni 2016. Hierbij zijn met 
behulp van een RAVON schepnet de sloten in het onderzoeksgebied (figuur 3.2) onderzocht 
op de aanwezigheid van de kleine modderkruiper.  
 

 
Figuur 3.2. Onderzoeksgebied voor het vissenonderzoek. Watergangen met kwel en een goed ontwikkelde 
onderwatervegetatie. In deze watergangen kan de aanwezigheid van de beschermde kleine modderkruiper niet op 
voorhand uitgesloten worden. 

 



12 
 
 

3.2.3 Roofvogels 
Het roofvogelonderzoek heeft plaatsgevonden op 2 mei en 13 mei 2016. Hierbij zijn de nesten 
die tijdens de quickscan zijn aangetroffen (figuur 3.3), gecontroleerd op bezetting en de 
aanwezigheid van roofvogels (met name buizerds).   
 

 
Figuur 3.3 Locaties van kraaiennesten. Ingebruikname door roofvogels van deze nesten is niet op voorhand uit te 
sluiten.  

 

3.2.4 Roeken 
Tijdens het onderzoek naar roofvogels bleek dat de roekenkolonie die zich op de begraafplaats 
bevindt (figuur 3.4), zich had uitgebreid naar de overkant van de weg, binnen de invloedsfeer 
van de voorgenomen werkzaamheden. De kolonie en is daarom in kaart gebracht. Dit 
onderzoek heeft plaatsgevonden op 2 mei 13 mei en 22 juli 2016. 
 

 
Figuur 3.4 In de bomen langs de begraafplaats bevindt zich een roekenkolonie (blauw omcirkeld). Deze kolonie valt 
buiten de invloedssfeer van de voorgenomen werkzaamheden.  

  



 
  
 

4. RESULTATEN QUICKSCAN EN AANVULLEND ONDERZOEK 

4.1 Flora  
De wegbermen langs het tracé zijn tijdens de quickscan met een ruime marge onderzocht op 
geschiktheid voor beschermde flora. Hoewel het veldbezoek buiten de bloeiperiode van de 
meeste planten viel, is toch een goed beeld verkregen van de aanwezige vegetatie. Langs het 
grootste deel van het tracé bestaan de wegbermen uit een vegetatie van zeer algemeen 
voorkomende soorten als straatgras, brede weegbree, madelief en klaver. Hier kunnen 
beschermde plantensoorten op voorhand worden uitgesloten. Op enkele plekken langs het 
eerste deel van het tracé is echter sprake van opkomend kwel (figuur 3.1). Dit soort terreinen 
bieden plek aan beschermde flora zoals de rietorchis. Het aanvullende onderzoek naar flora 
heeft echter geen beschermde soorten opgeleverd.  
 

 
Figuur 4.1. Impressies terrein met sterk opkomende kwel. 
 

4.2 Vogels 

4.2.1 Vogelsoorten met jaarrond beschermde nestplaatsen 
De aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van vogels die broeden in bebouwing, kan 
op voorhand worden uitgesloten. Er worden ten behoeve van de reconstructie van de rondweg 
geen gebouwen of opstallen aangetast. 
 
Roofvogels 
Op meerdere plekken langs het tracé worden bomen gekapt. Met name in een aantal 
populieren en andere wat oudere bomen langs het eerste deel van het tracé bevindt zich een 
aantal nesten van kraaien (zie figuur 3.3).  Kraaiennesten kunnen in gebruik worden genomen 
door bepaalde roofvogels en uilen en zijn dan jaarrond beschermd.  
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Het onderzoek naar roofvogels heeft bezette nesten opgeeverd van zwarte kraai en ekster. Er 
bevinden zich geen nesten van roofvogels in het plangebied. 
 

 
Figuur 4.2. Nesten van kraaien. 
 

 
Roeken 
De roeken uit de roekenkolonie op de begraafplaats (grote rode cirkel in figuur 4.3) zijn zich 
aan het uitbreiden. In de te kappen bomen bevinden zich dit jaar 20 bezette nesten van roeken 
(zie figuur 4.3). Tabel 4.1 toont de resultaten van het roekenonderzoek. 
 
 
Tabel 4.1. Resultaten van het roekenonderzoek: roekennesten in het plangebied. 

Coördinaten Boomsoort Aantal bezette nesten 

X: 176.958 -Y: 540.224 Populier 1 

X: 176.916 -Y: 540.237 Populier 2 

X: 176.900 -Y: 540.259 Es 4 

X: 176.912 -Y: 540.254 Es 5 

X: 176.930 -Y: 540.250 Els 4 

X: 176.882 -Y: 540.269 Berk 4 

 
De moederkolonie bij de begraafplaats bestaat uit zo’n 30 nesten. In de bomen rondom de 
begraafplaats zijn nog een groot aantal lege nestbomen beschikbaar. Ook in de directe 
omgeving van de te kappen bomen zijn een aantal bomen aanwezig die geschikt zijn voor 
nesten van roeken. Deze bomen zijn met blauwe cirkels weergegeven op het kaartje van figuur 
4.3. 
 
 



 
  
 

 
Figuur 4.3. Bomen met roekennesten (rode cirkels, er kunnen zich meerdere nesten binnen één cirkel bevinden) en 
alternatieve nestbomen (blauwe cirkels). Daarnaast bevinden zich alternatieve nestbomen op de begraafplaats, in de 
moederkolonie zelf (grotere rode cirkel). 
 
 

 
Figuur 4.4. Roekennesten in het onderzoeksgebied. 
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4.2.2 Overige broedvogels 
De te kappen en rooien bomen en struiken langs het tracé zijn geschikt als broedgelegenheid 
voor vogelsoorten als merel, zanglijster, vink, putter, winterkoning, houtduif en turkse tortel. 
Figuur 4.5 geeft een impressie van de diverse mogelijke broedplaatsen. 
 

 
Figuur 4.5. Impressie broedgelegenheden binnen de directe invloedssferen van de planlocatie. 

 

4.3 Zoogdieren 

4.3.1 Vleermuizen 
Binnen de invloedssfeer van de voorgenomen werkzaamheden worden geen beschermde 
waarden voor vleermuizen verwacht. In de bomen die gerooid gaan worden zijn geen geschikte 
holtes aangetroffen. De aanwezigheid van verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen 
kan om die reden op voorhand worden uitgesloten. Ook worden geen verblijfplaatsen van 
gebouwbewonende vleermuissoorten aangetast, aangezien er bij de werkzaamheden geen 
gebouwen of opstallen worden gesloopt.  
 
De bomen naast het tracé die gerooid gaan worden, maken geen deel uit van een mogelijke 
vliegroute van vleermuizen. De betreffende bomen(rijen) staan namelijk niet in verbinding 
met aaneengesloten bomenrijen in het landschap. Ook bevinden zich naast het tracé geen 
essentiële foerageergebieden.  
 



 
  
 

 
Figuur 4.6. Impressie van een bomenrij langs het tracé. De bomenrijen staan geïsoleerd in het landschap. 
 

4.3.2 Overige zoogdiersoorten 
De oevers van de watergangen naast het tracé zijn beoordeeld op de geschiktheid ervan voor 
beschermde soorten als waterspitsmuis. Er is naast het tracé echter geen geschikt habitat 
aanwezig voor beschermde zoogdieren. Naast het eerste deel van het tracé bevinden zich 
weliswaar redelijk fraaie watergangen met kwel, de geïsoleerde ligging van deze watergangen 
in de bebouwde kom van Lemmer maakt de aanwezigheid van beschermde soorten 
onwaarschijnlijk. Bovendien voldoen de oevers langs de betreffende watergangen niet aan de 
ecologische eisen die beschermde soorten als waterspitsmuis stellen aan hun habitat. De 
aanwezigheid van beschermde soorten binnen de invloedssfeer van de voorgenomen 
werkzaamheden kan om deze redenen op voorhand worden uitgesloten. 
 
Wel kunnen in het plangebied enkele licht beschermde (Ff-wet tabel 1) zoogdiersoorten 
voorkomen, zoals veldmuis, bosmuis, rosse woelmuis, aardmuis, egel en wezel. Met name een 
ruig begroeid terreintje langs de begraafplaats, net buiten de invloedssfeer van de 
werkzaamheden, is zeer geschikt voor deze soorten (zie figuur 3.7). 
 

 
Figuur 4.7. Ruig begroeid terreintje onder invloed van kwel. Dit terrein valt buiten het plangebied van de 
werkzaamheden. 
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4.4 Vissen, amfibieën en reptielen  

4.4.1 Vissen 
De watergangen naast het eerste deel van het tracé zijn mogelijk geschikt voor de middelzwaar 
beschermde kleine modderkruiper. Voor andere beschermde vissensoorten zijn de 
watergangen niet geschikt. Het aanvullende onderzoek naar kleine modderkruiper heeft geen 
resultaten opgeleverd. De soort komt niet in de watergangen in het plangebied voor. 
 

4.4.1 Amfibieën 
Hoewel zowel de heikikker als rugstreeppad even ten noordoosten van Lemmer voorkomen, 
kan de aanwezigheid van deze soorten in het plangebied op voorhand worden uitgesloten. De 
watergangen langs de eerste twee deeltracés zijn, hoewel niet van slechte kwaliteit, niet 
geschikt als leefgebied voor deze soorten. De watergangen liggen erg geïsoleerd, midden in de 
bebouwde kom. Bovendien zijn de watergangen niet voedselarm en helder genoeg voor beide 
soorten, waarschijnlijk vanwege de ligging ervan direct tegen de N359, een drukke doorgaande 
weg. Ook de aanwezigheid van andere zwaarder (tabel 2 en 3 ffwet) beschermde soorten kan 
op voorhand worden uitgesloten. Het plangebied bevindt zich voor deze soorten (zoals 
poelkikker en kamsalamander) ver buiten het bekende verspreidingsgebied. 
 
Wel kunnen in de watergangen naast de eerste twee deeltracés (Stadsweg en Parkweg) enkele 
algemene soorten als bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander voorkomen. Deze 
soorten zijn tijdens het visonderzoek ook aangetroffen. De grasstroken, bosjes en ruigtes direct 
rondom dit deel van het tracé kunnen door deze soorten als landhabitat gebruikt worden. 
 

4.4.2 Reptielen 
Het plangebied bevindt zich ver buiten het verspreidingsgebied van alle soorten reptielen. 
Aanwezigheid van reptielen langs het tracé kan op basis daarvan op voorhand worden 
uitgesloten. 
 

4.5 Ongewervelden 
Ook de aanwezigheid van beschermde ongewervelden in het plangebied kan op voorhand 
worden uitgesloten. Er komen geen waardplanten van beschermde vlinders voor naast het 
tracé, en ook is er geen geschikt habitat voor zwaarder beschermde libellen, kevers of 
aquatische soorten aanwezig. 
 
  



 
  
 

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

5.1 Overzicht beschermde soorten 
In onderstaand overzicht worden de aangetroffen en potentieel aanwezige beschermde soorten 
en hun beschermingsstatus (voor betekenis zie bijlage I) binnen de invloedssfeer van de 
werkzaamheden samengevat. In de Flora- en faunawet zijn vooral vaste verblijfsplaatsen 
(voortplantingslocaties zoals nesten, holen, kraamkolonies etc.) van belang, maar ook de 
functionele leefomgeving die vaste verblijfplaatsen in stand houdt. In dit overzicht zijn dan 
ook alleen de soorten opgenomen, waarvoor het plangebied onderdeel vormt van hun 
leefgebied en/of levenscyclus en de geplande ontwikkeling mogelijk van negatieve invloed is. 
 
Tabel 1. Overzicht van te verwachten beschermde planten- en diersoorten in het plangebied. 

Soortgroep Soort Aanwezig 
Potentieel 

voorkomend 
T 1 T 2 T3 

Cat. vogel 
lijst 

Vogels 

Roeken x     
Jaarrond 

beschermd 

Broedvogels  
in algemene zin 

x     
Broedtijd 

beschermd 

Zoogdieren 

Algemene kleine 
roofdieren 

 x x   
 

Algemene muizensoorten  x x    

Amfibieën Alg. voorkomende soorten  x x    

 

5.2 Effectbespreking en aanbevelingen 

5.2.1 Natuurbeschermingswet (Natura 2000-gebied IJsselmeer) 
Het plangebied ligt in de directe nabijheid van het Natura 2000-gebied IJsselmeer. Een 
volledige toetsing aan de Natuurbeschermingswet is naar onze verwachting echter niet aan de 
orde. Mogelijk is wel een Voortoets of Verslechteringstoets gewenst. De provincie Fryslân is 
Bevoegd Gezag in deze. 
 

5.2.2 Jaarrond beschermde vogelsoorten: roeken 
In de bomen die gerooid gaan worden zijn roekennesten aanwezig. Het gaat in totaal om 
twintig nesten in zes bomen. Nesten van roeken zijn jaarrond beschermd. Om de bomen te 
kunnen rooien is een ontheffing van de Flora- en faunawet nodig. Voor de ontheffingsaanvraag 
wordt een ecologisch projectplan opgesteld, waarin maatregelen worden genoemd die ervoor 
moeten zorgen dat de kap geen negatieve effecten heeft op de kolonie. De bomen dienen 
buiten de broedtijd van de roek (globaal van februari t/m juli) gekapt te worden, evenals de 
bomen binnen het plangebied die geschikt zijn als nestboom. Wanneer uit een nadere analyse 
blijkt dat de kap van de bomen negatieve effecten zal hebben op de kolonie, dienen er 
voorafgaand aan de kap mogelijk nesten verplaatst te worden.  
 
De maatregelen ten gunste van de roek worden vastgelegd in een ecologisch projectplan, 
waarmee een ontheffing van artikel 11 van de Flora- en faunawet wordt aangevraagd. Daarnaast 
dient er een ecologisch werkprotocol te worden opgesteld door een deskundige op het gebied 
van de roek. De activiteiten en werkzaamheden moeten aantoonbaar volgens dit protocol 
worden uitgevoerd. Hierdoor wordt er zorgvuldig gehandeld en wordt er voldaan aan de 
zorgplicht. Ook dienen de werkzaamheden te worden begeleid door een deskundige op het 
gebied van de roek. 
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5.2.3 Algemeen voorkomende broedvogels 
Alle broedvogels in Nederland zijn tijdens de broedtijd beschermd; hun nesten en legsels 
mogen niet worden verstoord of vernield. Door te werken buiten het broedseizoen (globaal de 
periode 15 maart – 15 juli) kan verstoring voorkomen worden. Bomen en struiken die door de 
ontwikkeling verdwijnen dienen buiten het broedseizoen, optimaal in de periode september 
tot en met februari, gerooid te worden. De Flora- en faunawet kent echter geen 
standaardperiode voor het broedseizoen, het gaat erom of er een broedgeval is. Indien men 
vóór het broedseizoen begonnen is met de werkzaamheden en er voorkomen wordt dat zich 
op het werkterrein broedvogels vestigen, dan is het toegestaan om in het broedseizoen door te 
werken. Dit dient dan wel plaats te vinden onder begeleiding van een ecoloog. 
 
 

5.2.4 Licht en niet beschermde soorten: de zorgplicht 
Er kan een aantal licht beschermde soorten voorkomen in het plangebied, zoals bijvoorbeeld 
verschillende soorten amfibieën en kleine zoogdieren. Voor schade aan licht beschermde 
soorten geldt in principe een vrijstelling. De zorgplicht (zie Bijlage I) van de Ff-wet schrijft 
echter voor dat men verplicht is om alles wat redelijkerwijze mogelijk is, te doen of juist te 
laten om schade aan wilde planten en dieren zo veel mogelijk te voorkomen. Dit kan 
bijvoorbeeld tot uiting worden gebracht door voorafgaand aan de werkzaamheden dekking te 
verwijderen. Hierdoor worden eventueel aanwezige dieren vooraf bewogen een andere 
verblijfplaats te zoeken. 

 

5.3 Overzicht vervolgstappen 
Om de werkzaamheden binnen de kaders van de vigerende natuurwetgeving uit te voeren, 
bevelen wij de volgende vervolgstappen aan: 
 

 Natuurbeschermingswet: Bureau FaunaX van mening dat er geen nadere toetsing 
NB-wet noodzakelijk is. Onderhavig rapport kan reeds gezien worden als Voortoets. 
Beoordeling van de Voortoets en de noodzaak voor eventueel vervolgonderzoek ligt bij 
het Bevoegd Gezag, Provicie Fryslân (zie paragraaf 2.2).  

 Roeken: Er dient voor de kap van zes nestbomen met daarin twintig roekennesten een 
ontheffing van de Flora- en faunawet te worden aangevraagd (zie paragraaf 5.2.2).  

 Algemeen voorkomende broedvogels: Werken buiten het broedseizoen (ongeveer 
half maart – half juli) om verstoring van nesten te voorkomen, anders inschakelen 
ecologische begeleiding 

 Licht beschermde soorten: Naleven van de zorgplicht (zie paragraaf 4.2) 
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BIJLAGE I.  DE FLORA- EN FAUNAWET 
 
Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Hierin is de soortbescherming vastgelegd. 
Hiermee is ook de verplichting ontstaan om ruimtelijke plannen aan deze wet te toetsen. De volgende 
wetsartikelen- en bepalingen uit deze wet zijn, in het onderhavige geval, relevant: 
 

Algemene zorgplicht 
De zorgplicht (artikel 2) houdt in dat eenieder dient te voorkomen dat zijn of haar handelen nadelige 
gevolgen heeft voor alle in het wild levende planten en dieren. Als dat niet mogelijk is, dienen die 
gevolgen zoveel mogelijk beperkt of ongedaan gemaakt te worden. De zorgplicht geldt altijd en overal, 
zowel voor beschermde als onbeschermde soorten. Bij overtreding zijn er overigens geen sancties. 
 

Verbodsbepalingen 
 Artikel 8 verbiedt het plukken, verzamelen, afsnijden, uitsteken, vernielen, beschadigen, 

ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen van beschermde 
inheemse planten. 

 Artikelen 9 tot en met 12 verbieden het doden, verontrusten, verwonden, vangen, bemachtigen of 
met het oog daarop opsporen van beschermde inheemse dieren, dan wel het beschadigen, vernielen, 
uithalen of verstoren van hun nesten, holen of andere voortplantings-, vaste rust- of 
verblijfsplaatsen. 
 
 Artikel 75 biedt de mogelijkheid ontheffing aan te vragen van de verbodsbepalingen.  

 

Omgaan met beschermde soorten  
Op 23 februari 2005 is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) omtrent artikel 75 van de Flora- en 
faunawet is van kracht geworden. Voor het verkrijgen van vrijstellingen. In de nieuwe opzet van de 
Flora- en faunawet zijn beschermde soorten onderverdeeld in drie beschermingscategorieën 
(Tabellen 1, 2 en 3). Vogels vallen hierbuiten en worden apart behandeld. Deze nieuwe indeling is 
bepaald door de zeldzaamheid of de mate van bedreiging van de beschermde soorten in Nederland, 
waarbij ook beschermde soorten van de Europese Habitatrichtlijn zijn ingepast. Het betreft de volgende 
beschermingscategorieën ingedeeld in drie tabellen: 
 

1. Tabel 1: Licht beschermde soorten:    vrijstelling 
2. Tabel 2: Middelzwaar beschermde soorten:   gedragscode of ontheffing 
3. Tabel 3: Zwaar beschermde soorten:   ontheffing 

 
Tabel 1-soorten: Dit betreft een aantal licht beschermde, maar algemene soorten in Nederland, waarvan 
de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is. Voor deze soorten geldt wel de zorgplicht. 
Voor schade aan deze soorten geldt op voorhand een vrijstelling, mits bij ingrepen sprake is van 
bestendig beheer- en onderhoud, bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen. Als dit niet het geval 
is, moet er alsnog een ontheffingsaanvraag worden gedaan, waarbij getoetst wordt volgens het criterium 
'doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort' (de lichte toets).  
 
Tabel 2 –soorten: Beschermde soorten waarvoor niet op voorhand vrijstelling wordt verleend, maar kan 
worden gewerkt volgens een door het Ministerie goedgekeurde gedragscode. De gedragscode moet 
vermelden hoe bij het uitvoeren van de werkzaamheden schade aan planten en dieren en hun 
verblijfsplaatsen wordt voorkomen of zoveel mogelijk wordt beperkt. Er moet aantoonbaar volgens een 
goedgekeurde gedragscode worden gewerkt om te voldoen aan de bewijslast. Dit betekent dat de 
werkprocessen gedocumenteerd dienen te worden. 
Als er nog geen gedragscode is of niet volgens een gedragscode gewerkt wordt, moet bij overtreding van 
de artikelen 8 – 12 van de Flora- en faunawet alsnog een ontheffing worden aangevraagd. De toetsing die 
dan dient plaats te vinden, 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 dat er inzicht 



 

moet zijn in de betekenis van het plangebied als leefgebied voor de soort in relatie tot de omliggende 
populaties. Als dit inzicht niet bestaat, dient daar onderzoek naar plaats te vinden. Dat kan betekenen 
dat ook onderzoek buiten het plangebied noodzakelijk is. Daarnaast moet worden voldaan aan de 
zorgplicht 
 
 
Tabel 3-soorten: Dit betreffen de meest zwaar beschermde soorten (waaronder soorten die vermeld zijn 
in bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn). Een ontheffingsaanvraag voor eventuele schade aan deze 
soorten wordt getoetst via een zogenaamde ‘uitgebreide toets’. Voor het verkrijgen van een ontheffing 
moet aan vier criteria worden voldaan:  
 
 1) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang 
2) er is geen alternatief voor de ingreep 
3) de ingreep doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort 
4) er wordt voldaan aan zorgvuldig handelen (zie paragraaf ‘Zorgvuldig handelen’ hieronder). 
 

Vogels 
Vogels zijn niet in één van deze tabellen opgenomen en worden in de opzet van de Flora- en faunawet 
apart behandeld. Voor vogels geldt tijdens het broedseizoen een algemene bescherming, waarbij het 
verboden is vogels en hun nesten in het broedseizoen te verstoren. Werkzaamheden of gebruik van 
ruimte waarbij vogels worden gedood of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- of 
verblijfplaatsen worden verstoord, zijn verboden. In de praktijk betekent dit dat met name het 
broedseizoen ontzien dient te worden, aangezien juist in deze periode sprake zal zijn van verontrusting, 
doden of verstoren van nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen. De Flora- en faunawet kent geen 
standaardperiode voor het broedseizoen. Als de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden, 
zal in het algemeen niet snel een ontheffing nodig zijn.  
 
Naast de bescherming tijdens het broedseizoen, is in 2009 voor vogels een aangepaste lijst opgesteld met 
vogelsoorten waarvan de nestplaatsen jaarrond beschermd zijn. Dit betreft vogelsoorten die de 
nestplaats jaarrond gebruiken of soorten die jaarlijks terugkeren naar hetzelfde nest. De lijst met 
vogelsoorten met jaarrond beschermde nestplaatsen bestaat uit vijf categorieën: 
1) Nesten die, behalve tijdens het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste 
rust- en verblijfplaats 
2) Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer 
honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn 
vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 
3) Nesten van vogels, zijnde niet koloniebroeders, die elke broedseizoen op dezelfde plaats broeden en 
daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats 
zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 
4) Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet tot nauwelijks in staat zijn 
een nest te bouwen. 
5) Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben 
gebroed of de directe omgeving ervan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de 
broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. De soorten uit categorie zijn niet onder alle 
omstandigheden jaarrond beschermd, maar vragen wel extra onderzoek. Middels een omgevingscheck 
zal voor deze soorten onderzocht moeten worden of voldoende alternatieve nestgelegenheid 
beschikbaar is. Ook kan sprake zijn van zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden die nesten 
van vogelsoorten uit deze categorie wel jaarrond beschermd maken. 
 
Een ontheffingsaanvraag voor vogels wordt getoetst middels een ‘uitgebreide’ toets. 
 

 
  



 

Zorgvuldig handelen 
Zorgvuldig handelen (artikelen 2b, 2c, 2d en 16 c AMvB) is gekoppeld aan de beschermde soorten 
waarvoor ontheffing kan worden aangevraagd en gaat een stapje verder dan de zorgplicht. Niet 
zorgvuldig handelen is strafbaar. Zorgvuldig handelen vereist altijd een inspanning om te overzien wat 
de beoogde ingreep voor gevolgen kan hebben. Een initiatiefnemer moet altijd vooraf inventariseren 
welke beschermde (niet vrijgestelde) soorten aanwezig zijn in een gebied waar een ingreep wordt 
gepland. Ook moet de initiatiefnemer in redelijkheid op actieve wijze alles doen of juist laten om te 
voorkomen, of zoveel mogelijk beperken, dat de artikelen 8 – 12 van de Flora- en faunawet worden 
overtreden. Een belangrijke eerste stap daartoe is bijvoorbeeld een juiste planning van de 
werkzaamheden, om te voorkomen dat dieren in de voortplantingstijd verstoord worden. 
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