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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van gemeente Roosendaal opdracht gekregen voor het uitvoeren van een aanvul-

lend ecologisch onderzoek in het plangebied Het Zand te Roosendaal. 

 

Het aanvullend ecologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging 

en herontwikkeling van de locatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van de resultaten 

van een quickscan flora en fauna die Regelink in 2016 op de onderzoekslocatie heeft uitgevoerd. 

Separaat aan dit aanvullend onderzoek is ook een vleermuisonderzoek en aansluitend een onthef-

fingstraject doorlopen.  

 

Uit de quickscan blijkt dat, om de effecten van de ingreep volledig te kunnen toetsen aan de Wet na-

tuurbescherming er ten aanzien van beschermde diersoorten: jaarrond beschermde nesten van bui-

zerd, sperwer, havik en ransuil en eekhoorn, Alpenwatersalamander en levendbarende hagedis meer 

informatie is benodigd. 

 

Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door 

het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen.  

  



 

 

2 GEBIEDSBESCHRIJVING 

 

2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 

 

De onderzoekslocatie (± 7,9 ha) ligt aan Het Zand, circa 2,2 kilometer ten zuidoosten van de kern van 

Roosendaal. In figuur 1 is een topografische kaart weergegeven met daarop de onderzoekslocatie 

(rood omlijnd) en de directe omgeving. 

 

De onderzoekslocatie bestaat uit een parklandschap met gemend bos. De bosschages worden afge-

wisseld met open terrein dat begroeid is met ruigtekruiden. Aan de oostzijde van de onderzoeksloca-

tie bevindt zich het voormalige restaurant (Catszand) en een parkeerterrein. De onderzoekslocatie 

wordt aan de zuid- en westzijde begrensd door een fietspad. Aan de noordzijde bestaat de begren-

zing uit de openbare weg Het Zand en aan de oostzijde door de doorgaande weg Zundertseweg met 

daarlangs tuinen van particulieren.  

 

 
Figuur 1. Topografische kaart onderzoekslocatie met directe omgeving. 

  



 

 

 

2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen 

 
De initiatiefnemer is voornemens plangebied ‘t Zand in Roosendaal te transformeren naar een wo-

ningbouwlocatie ‘gelegen in het groen’ Ten behoeve hiervan zal het voormalige restaurant worden 

gesloopt en een deel van het groen op de onderzoekslocatie zal worden verwijderd. Het planvoorne-

men voorziet in het behoud van een brede strook bos rondom de geplande woningbouw. In figuur 2 is 

het voorontwerp weergegeven van de toekomstige situatie. 

 

 
Figuur 2. Plankaart ‘Het Zand’. Blauw: woningbouw, rood: wegen, groen: te behouden groen. 

  



 

 

3 RESULTATEN VOORGAAND ONDERZOEK 

 

Uit de quickscan blijkt dat, om de effecten van de ingreep volledig te kunnen toetsen aan de Wet na-

tuurbescherming er ten aanzien van beschermde diersoorten: jaarrond beschermde nesten van bui-

zerd, sperwer, havik en ransuil en eekhoorn, Alpenwatersalamander en levendbarende hagedis meer 

informatie is benodigd. 

 

Roofvogels 

Op basis van de huidige onderzoekinspanning kan niet worden uitgesloten dat roofvogels met jaar-

rond beschermde nesten (buizerd, sperwer, havik en ook de ransuil) gebruik maken van het plange-

bied als nestlocatie. Indien jaarrond beschermde nesten op de onderzoekslocatie aanwezig zijn, kun-

nen de werkzaamheden tot gevolg hebben dat deze soorten worden verstoord. Voor deze aantasting 

van belangrijk broedgebied is een ontheffing met compenserende maatregelen noodzakelijk. Om 

inzichtelijk te krijgen of roofvogels gebruik maken van het plangebied om hier te broeden, is nader 

onderzoek in het geschikte seizoen noodzakelijk. 

 

Eekhoorn 

De bomen op de onderzoekslocatie kunnen door de eekhoorn gebruikt worden om voortplanting- en 

winternesten in te maken. De eekhoorn valt onder de licht beschermde soorten van de provincie Bra-

bant. Indien nestlocaties van eekhoorns aanwezig zijn in het werkgebied mogen werkzaamheden  

alleen plaatsvinden indien gewerkt wordt conform een goedgekeurde gedragscode.  Door het zorg-

vuldig handelen kan de gunstige staat van instandhouding van de eekhoorn gegarandeerd worden en 

wordt overtreding van de Wet natuurbescherming voorkomen. Om inzichtelijk te krijgen of eekhoorn-

nesten aanwezig zijn in het plangebied is nader onderzoek noodzakelijk.  

 

Amfibieën 

Voor de Alpenwatersalamander geldt dat deze soort gebruik kan maken van de poel (welke gelegen 

is in het plangebied) als voortplantingshabitat. Het bosperceel op de onderzoekslocatie kan door de 

Alpenwatersalamander gebruikt worden als landhabitat. Bij werkzaamheden binnen de bosopstanden 

o.a. bomenkap en grondverwijdering kan dan ook verstoring optreden van de Alpenwatersalamander 

en is mogelijk sprake van overtreding van de Wet natuurbescherming. Middels aanvullend onderzoek 

dient voor aanvang van de werkzaamheden bepaald te worden of de poel voortplantingswater betreft 

van de Alpenwatersalamander en of de onderzoekslocatie gebruikt wordt als landhabitat. 

 

Bij het aantreffen van een vaste rust- en/of verblijfplaats van Alpenwatersalamander op de onder-

zoekslocatie geldt dat deze soort valt onder de licht beschermde soorten in de provincie Brabant. Dit 

betekend dat de gunstige staat van instandhouding niet in het geding mag komen. Hiertoe dienen 

werkzaamheden plaats te vinden conform een goedgekeurde gedragscode en/of dienen mitigerende 

en/of compenserende maatregelen getroffen te worden om een negatief effect te voorkomen. Indien 

niet mogelijk is te werken via een goedgekeurde gedragscode en mitigerende maatregelen een nega-

tief effect niet (geheel) kunnen voorkomen dient alsnog een ontheffing aangevraagd te worden voor 

de verstoring van een vaste rust- en/of verblijfplaats van de Alpenwatersalamander. Om inzichtelijk te 

krijgen of de Alpenwatersalamander aanwezig is in het plangebied is nader onderzoek noodzakelijk. 

 

Reptielen 

Het is zeer waarschijnlijk dat de levendbarende hagedis gebruik maakt van de onderzoekslocatie. 

Voor deze soort geldt geen vrijstelling van de wet natuurbescherming. Indien reptielen van de onder-

zoekslocatie gebruik maken zal voor het uitvoerende van de voorgenomen ingreep, een ontheffing 



 

 

noodzakelijk zijn. Om inzichtelijk te krijgen of de levendbarende hagedis aanwezig is in het plange-

bied is nader onderzoek noodzakelijk. 

 

 

4 ONDERZOEKSMETHODIEK 

 

Het onderzoek voor de buizerd is uitgevoerd conform de richtlijnen uit de Soortenstandaard van RVO 

voor de buizerd. Deze geeft aan dat aangenomen kan worden dat er geen broedende buizerds aan-

wezig zijn als er tijdens vier gerichte veldbezoeken in de periode maart tot half mei geen aanwezig-

heid is aangetoond. De inventarisatie is tijdens goede omstandigheden uitgevoerd met een tussenpe-

riode van minimaal 10 dagen. Ook is er in de periode dat er nog geen blad aan de boom zit één maal 

gericht gezocht naar nestlocaties. Voor de sperwer en havik zijn geen soortenstandaarden beschik-

baar. Hiervoor is een vergelijkbare methode toegepast als voor de buizerd. Deze onderzoeken zijn 

gecombineerd uitgevoerd.  

 

Ook voor de ransuil is geen soortenstandaard beschikbaar. Voor deze soort is het onderzoeksproto-

col van Sovon Vogelonderzoek Nederland gebruikt. Dit houd in dat naar nesten is gezocht in de peri-

ode maart-april in twee avondrondes. Hierbij is het baltsgeluid van de ransuil afgespeeld met een 

mp3-speler. Indien er in het plangebied een ransuil aanwezig is, zal de ransuil reageren op dit afge-

speelde geluid door terug te roepen. 

 

Voor het onderzoek naar eekhoorn is in de periode dat er geen blad aan de bomen zit 1 veldbezoek 

uitgevoerd, waarbij gezocht is naar nesten en sporen van eekhoorns. 

 

Om de aanwezigheid van voortplantingswater van de Alpenwatersalamander met voldoende zeker-

heid aan te tonen dan wel uit te sluiten is in een tweetal veldbezoeken in de periode van maart tot en 

met mei de poel onderzocht door middel van waarnemingen op zicht, aangevuld met steeknetbemon-

steringen door het scheppen met een RAVON schepnet. 

 

Het onderzoek naar de levendbarende hagedis is uitgevoerd conform de richtlijnen van de soorten-

standaard van RVO voor de levendbarende hagedis. Het inventariseren van de levendbarende hage-

dis is uitgevoerd met drie veldbezoeken in de periode van half april tot en met eind mei. Hierbij is al-

leen in de optimale periode van de dag (tussen 9 en 12 uur ’s morgens) geïnventariseerd op dagen 

met zonnig weer met een temperatuur van 12 à 14 graden Celsius en niet teveel wind.  

 

  



 

 

5 ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

5.1 Roofvogels 

 

Gedurende de onderzoeksrondes naar nesten van roofvogels zijn de bomen en boomkruinen onder-

zocht op geschikte boomholtes en grote nesten. Hierbij zijn een drietal geschikte boomholtes aange-

troffen waarvan de bosuil gebruik zou kunnen maken om in te broeden. Bij geen van de onderzoeks-

ronde zijn ter plaatse van deze drie boomholtes broedsels of andere activiteiten waargenomen.  

 

Tijdens een avondbezoek is buiten het betreffende onderzoeksgebied een vrouwtjes bosuil gehoord 

tussen de Eekhoorndreef en Rozenvendreef. Gezien de bosrijke omgeving heeft het voorgenomen 

plan op de onderzoekslocatie geen (in)direct negatief op in de omgeving voorkomende bosuilen. 

Daarnaast zijn nesten van bosuilen (beschermingscategorie 5), alleen in uitzonderlijke gevallen jaar-

rond is beschermd. Gelet op de aanwezigheid van voldoende alternatieve nestlocaties in de directe 

omgeving, is jaarronde bescherming van desbetreffende soort in dit geval niet aan de orde.  

 

Tijdens geen van de veldbezoeken is een sperwer, havik of ransuil gehoord of gezien. Ook zijn er 

geen grote nesten in boomkruinen aangetroffen. Wel is een buizerd eenmalig waargenomen. Het is 

mogelijk dat de buizerd de onderzoeklocatie gebruikt om zijn prooien op te eten. De onderzoeksloca-

tie is niet van essentieel belang. In de directe omgeving blijft na de ontwikkelingen voldoende functio-

neel leefgebied over. 

 
5.2 Eekhoorn 

 

Tijdens de bomeninspectie zijn eekhoornnesten aangetroffen. Op twee locaties is het nest groter van 

omvang. Mogelijk zijn dit de twee hoofdnesten ten opzichte van de overige bij nesten. Gedurende de 

overige veldbezoeken zijn geen zichtwaarnemingen van eekhoorn gedaan of verse sporen aangetrof-

fen. Op basis van het uitgevoerde onderzoek is echter niet uit te  sluiten dat de nesten niet in gebruik 

zijn door eekhoorn. De nestlocaties van de eekhoorn zijn weergegeven in figuur 3. 

 

5.3 Amfibieën en reptielen 

 

Tijdens het onderzoek naar amfibieën en reptielen zijn op de onderzoekslocatie alleen bruine kikker 

en gewone pad aangetroffen. Er zijn geen waarnemingen gedaan van Alpenwatersalamander of le-

vendbarende hagedis gedaan. 

 

 



 

 

 
Figuur 3. Nestlocaties eekhoorn (rode ster) nestlocaties met blauwe pijl betreffen grotere nesten. 

 

  



 

 

6 TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING 

 

6.1 Eekhoorn 
 

In de bomen op de onderzoekslocatie zijn nesten van de eekhoorn aanwezig. Op basis van het uitge-

voerde onderzoek is echter niet aan te tonen, noch uit te sluiten dat de aanwezige eekhoornnesten in 

gebruik zijn door eekhoorn.  
 

De eekhoorn valt onder de licht beschermde soorten van de provincie Brabant. Indien nestlocaties 

van eekhoorns aanwezig zijn in het werkgebied mogen werkzaamheden alleen plaatsvinden indien 

gewerkt wordt conform een goedgekeurde gedragscode, aangevuld met een beschrijving van de 

werkzaamheden in een ecologisch werkprotocol.  
 

De eekhoorn maakt jaarlijks op een ander plek een nest voor het grootbrengen van de jongen. De 

nesten zijn beschermd in de periode dat het nest gebruikt wordt voor de verzorging van de jongen. De 

voortplantingsperiode van de eekhoorn begint al in december. In maart en juli worden de jongen ge-

boren die vervolgens 10 weken worden gezoogd. Aan het eind van de herfst worden een aantal win-

ternesten gebouwd om de winter in door te brengen. Elk jaar worden ook de winternesten op een 

andere plek gebouwd. De winternesten zijn alleen beschermd als deze in gebruik zijn in de periode 

voor de overwintering. In de winterperiode is de eekhoorn gevoelig voor verstoring vanwege het ver-

lies van een veilige schuilplaats en het verlies van de wintervoorraad die verstopt is in de nabijheid 

van de winterverblijven.  
 

Om te voorkomen dat er toch door eekhoorn in gebruik zijnde nesten worden beschadigd of verwij-

derd, wordt geadviseerd de bomen in de periode van eind september tot half november te kappen. Dit 

betreft de periode tussen de voortplantingsperiode en de winterperiode en is er geen sprake van een 

nest, voortplanting- of vaste rust- of verblijfplaats. Deze periode valt tevens buiten het broedseizoen 

van vogels. 

 
6.2 Overige soorten 

 
Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van de overige beschermde soorten, als 

jaarrond beschermde nesten van buizerd, sperwer, havik en ransuil en Alpenwatersalamander en 

levendbarende hagedis, zijn wegens het ontbreken van waarnemingen op de onderzoekslocatie in dit 

geval niet aan de orde. 

  



 

 

 

7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Econsultancy heeft van gemeente Roosendaal opdracht gekregen voor het uitvoeren van een aanvul-

lend ecologisch onderzoek in het plangebied Het Zand te Roosendaal. 

 

Uit de quickscan blijkt dat, om de effecten van de ingreep volledig te kunnen toetsen aan de Wet na-

tuurbescherming er ten aanzien van beschermde diersoorten: jaarrond beschermde nesten van bui-

zerd, sperwer, havik en ransuil en eekhoorn, Alpenwatersalamander en levendbarende hagedis meer 

informatie is benodigd. 

 

De initiatiefnemer is voornemens plangebied ‘t Zand in Roosendaal te transformeren naar een wo-

ningbouwlocatie ‘gelegen in het groen’ Ten behoeve hiervan zal het voormalige restaurant worden 

gesloopt en een deel van het groen op de onderzoekslocatie zal worden verwijderd. 

 

Functie onderzoekslocatie  

In de bomen op de onderzoekslocatie zijn nesten van de eekhoorn aanwezig. Om te voorkomen dat 

er door eekhoorn in gebruik zijnde nesten worden beschadigd of verwijderd, wordt geadviseerd de 

bomen in de periode van eind september tot half november te kappen. Dit betreft de periode tussen 

de voortplantingsperiode en de winterperiode en is er geen sprake van een nest, voortplanting- of 

vaste rust- of verblijfplaats. Deze periode valt tevens buiten het broedseizoen van vogels. 
 

Ten aanzien van de overige beschermde soorten, als jaarrond beschermde nesten van buizerd, 

sperwer, havik en ransuil en Alpenwatersalamander en levendbarende hagedis is geen negatief aan 

de orde.  

  

Econsultancy 

Boxmeer, 2 juni 20177 

 

 

 



 

 

Verklarende woordenlijst 
 

Activiteitenplan 

Een activiteitenplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het activiteitenplan zijn maatrege-

len verwoord waarmee de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats van een beschermde soort behouden blijft en 

schade aan individuen wordt voorkomen.  

 

Externe werking 

 Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/EHS hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, 

ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" ge-

noemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstel-

lingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/ EHS, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.  

 

Expert Judgement 

  Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring. 

 

Foerageerhabitat 

  Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.  

 

Foerageren 

  Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).  

 

Functioneel leefgebied 

  Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of 

verblijfplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, wan-

neer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eie-

ren te leggen en jongen groot te brengen.  

 

Gunstige staat van instandhouding 

 Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de soort of 

het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype. 

 

Habitat 

  Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en 

levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, 

groeien en zich voortplanten.  

 

Kraamverblijfplaats 

  Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel 

kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kun op-

lopen tot meerdere honderden exemplaren. 

 

Landschappelijk inpassingsplan 

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat vol-

doet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling 

past in het landschap.  

 

Landhabitat 

  Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik 

van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of op-

gaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.  

 

Mitigerende maatregelen 

 Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren. 

 

Omgevingscheck 

  Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die 

door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld 

op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen. 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Abiotische_factoren


 

 

Ontheffing  

De Flora- en faunawet is gemaakt om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze kwetsba-

re soorten te beschermen bevat de Flora- en faunawet een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde voorwaarden 

mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een besluit waarbij in 

een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 

 

Paarverblijfplaats 

  Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te 

paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijf-

plaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken. 

 

Populatie 

  Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïso-

leerd is van andere zulke groepen. 

 

Rode Lijst 

  Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeld-

zaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en 

voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een 

dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Flora- en faunawet. De Rode Lijsten hebben in de praktijk wel 

een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud te 

maken hebben rekening houden met bedreigde soorten. 

 

Significant negatief effect 

  Een effect is in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 

2000-gebied dreigen te worden aangetast. 

 

  Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel 

vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde 

passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of 

leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudings-

doelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten, 

het gebied moet geschikt zijn voor de soorten. 

 

Vaste rust- of verblijfplaats 

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levencyclus van een individu. De Flora- en fauna-

wet omschrijft niet exact wat een vaste rust- of verblijfplaats is. Dit is soortafhankelijk.  

 

Vliegroute 

  Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.  

 

Winterverblijfplaats 

  Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar 

koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of 

enkele individuen.  

 

Zomerverblijfplaats 

 Is een vleermuisverblijfplaats anders dan een kraamverblijf. Buiten de kraamperiode worden deze door vrouwtjes ge-

bruikt, binnen de kraamperiode door individuele mannetjes. 



 

 

 


