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Inleiding 

Op de locatie Watersley te Sittard bevindt zich een voormalig 

zorgcentrum, welke reeds deels in gebruik is als Sports & Ta-

lentpark. De ontwikkelaar heeft recentelijk werkzaamheden 

uitgevoerd, en wil hier nog meer werkzaamheden uitvoeren.  

 

Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat deze in over-

eenstemming met de nationale natuurwetgeving en het pro-

vinciale natuurbeleid moeten worden uitgevoerd. In het kader 

van een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de ont-

wikkeling is een quickscan flora en fauna uitgevoerd: 

“Quickscan Wet natuurbescherming activiteiten en kleinscha-

lige ontwikkelingen Watersley, Sittard, Bureau Meervelt, rap-

portnummer 18-018, d.d. 11.04.2018 (update 14.04.2020)”.  

Daarnaast is ten behoeve van de kap van 500 bomen in het 

plangebied een inspectie uitgevoerd: “Brief inspectie be-

schermde natuurwaarden velling bomen Watersley, Bureau 

Meervelt, kenmerk 21-028, d.d. 3 maart 2021”. In deze rap-

portages is onder andere de aanleg van het nieuwe MTB-

parcours niet meegenomen. 

 

De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Ne-

derland vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). 

Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en ge-

biedsbescherming een uitwerking van de Europese Vogel-

richtlijn en Habitatrichtlijn. Omtrent houtopstanden is de voor-

malige nationale Boswet eveneens in de Wet natuurbescher-

ming opgenomen. Daarnaast vindt beleidsmatige gebiedsbe-

scherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Neder-

land (NNN), de voormalige Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS). 

 

Vanwege recentelijke ontwikkelingen heeft de gemeente aan 

BRO gevraagd om de gang van zaken ecologisch te beoor-

delen. De gemeente Sittard-Geleen heeft hiervoor meerdere 

vragen opgesteld, omtrent het effect van de werkzaamheden 

op beschermde soorten en gebieden: 

- Welke natuur- en landschapswaarden zijn aanwezig? 

- Voor de kap van 500 bomen is een vergunning aange-

vraagd, aan welke eisen moet de herplant voldoen? 

- Er is illegaal in het gebied een nieuwe MTB-route aange-

legd. Welke natuurwaarden en landschapswaarden zijn 

hierdoor verloren gegaan. Kunnen deze worden hersteld 

en zo ja hoe? 

- Er zijn MTBroutes aangelegd in het gebied. Hebben 

deze gevolgen voor de natuur- en landschapswaarden 

en kan door deze weg te halen de natuurwaarden wor-

den hersteld of zijn er maatregelen nodig/mogelijk/ge-

wenst om verdere aantasting van het landschap te voor-

komen. 

- Welke randvoorwaarden moet de gemeente opleggen 

om verdere aantasting van de natuur- en landschaps-

waarden te voorkomen. De initiatiefnemer wil in de 

goudgroene natuur en het bronsgroene landschap eve-

nementen (> 10.000 bezoekers) houden maar ook follies 

bouwen en gebruiken voor bijvoorbeeld horeca. 
 

Middels een veld- en bronnenonderzoek is door BRO een 

beoordeling gemaakt van de mogelijke effecten die de activi-

teiten hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor 

wordt duidelijk of de activiteiten in overeenstemming zijn met 

de natuurwetgeving. 
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Planbeschrijving 
Het plangebied is gelegen ten zuidoosten van Sittard, op de 

Kollenberg. Het gebied ligt zo’n 500 meter van de Duitse 

grens In figuur 1 is de topografische ligging van het plange-

bied weergegeven. 

 

Huidige situatie 

Het plangebied bestaat momenteel uit een voormalig kloos-

tercomplex en landgoed. Deels wordt dit reeds gebruikt als 

sportaccommodatie voor topsporters en talenten. Het be-

bouwde terrein ligt centraal, omzoomd door (helling-)bossen. 

 

In figuur 2 is een luchtfoto van het plangebied en de directe 

omgeving weergegeven. De figuren 4 t/m 9 geven een im-

pressie van het plangebied, middels foto’s die zijn genomen 

tijdens het verkennende veldbezoek. 

 

Toekomstige situatie 

Figuur 3 geeft een beeld van de gewenste toekomstige situa-

tie. Initiatiefnemer is voornemens het terrein te gebruiken als 

sport- en talentencampus. Hiervoor worden de volgende 

werkzaamheden uitgevoerd:  

- Oude gebouwen worden opgeknapt om te verblijven 

- Nieuwe verblijven worden gebouwd 

- Kap van een perceel bomen aan de zuidgrens van het 

plangebied (reeds uitgevoerd) en kap van 500 bomen 

(dunning i.v.m. veiligheid).  

- Er zijn reeds in de hellingbossen in het zuidwesten van 

het plangebied MTB-parcours aangelegd. De meest re-

cente hiervan is aangelegd in april 2021 en betreft de-

gene ten westen van de voormalige toegangsweg 

- In de bosgebieden worden follies gerealiseerd, om te 

rusten en mogelijk met horeca 

  

 

Figuur 1: Topografische kaart ligging plangebied (1:25.000) 

 

 
Figuur 2: Luchtfoto plangebied en directe omgeving 

 

 
Figuur 3: Concept toekomstige situatie plangebied 
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Figuur 4: Hellingbos met MTB-parcours 

 

 
Figuur 5: Recentelijk gerealiseerd MTB-parcours 

 

 
Figuur 6: Afgesloten weg zuidzijde, tussen MTB-parcours 

 

 
Figuur 7: Vervallen flatgebouw 

 

 
Figuur 8: Te kappen populier met spechtenholen 

 

 

 
Figuur 9: Gebouw naast klooster bij hoofdingang 
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Toetsing 
gebiedsbescherming 
 

Wettelijke gebiedsbescherming 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft “Geleenbeek-

dal” op circa 3,5 km afstand van het plangebied. Gezien de 

afstand zijn externe effecten als gevolg van licht en geluid op 

voorhand uitgesloten .Door een toename van verkeersbewe-

gingen, en de werkzaamheden op zich, is een toename in 

uitstoot van stikstof te verwachten. Hierdoor is een AERIUS-

berekening noodzakelijk, om de effecten van verzuring en 

vermesting te toetsen. 

 

Gebiedsbescherming vanuit provinciaal beleid 

Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen 

Gedeputeerde Staten in hun provincie zorg voor de totstand-

koming en instandhouding van een samenhangend landelijk 

ecologisch netwerk, genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij 

wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit net-

werk behoren. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voor-

heen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is een samenhan-

gend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebie-

den. De planologische begrenzing en beschermingsregimes 

van het Natuurnetwerk loopt via het traject van de provinciale 

ruimtelijke structuurvisies en verordeningen. Binnen de pro-

vincie Limburg bestaat het NNN uit de goudgroene natuur-

zone. Daarnaast worden ook de zilvergroene natuurzone en 

bronsgroene landschapszone beleidsmatig beschermd. Het 

netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikke-

lingsgebieden en ecologische verbindingszones met als doel 

natuurgebieden beter met elkaar en met het omringende 

agrarisch gebied te verbinden. Activiteiten in deze gebieden 

zijn alleen toegestaan als ze geen negatieve effecten hebben 

op de wezenlijke kenmerken of waarden of als deze kunnen 

worden tegengegaan met mitigerende maatregelen. 

 

Het plangebied is deels gelegen binnen de goudgroene na-

tuurzone (zie figuur 10). Het betreft de bosdelen in het wes-

ten en zuiden van het plangebied. De bosgebieden betreffen 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland (reeds bebost), 

N14.03 Haagbeuken- en essenbos, N15.02 Dennen-, eiken- 

en beukenbos, en N16.03 Droog bos met productie. De leef-

tijd van de bossen verschilt sterk. De hellingbossen in de 

zuidwesthoek zijn veruit het oudst en daarmee meest ontwik-

keld. Hellingbossen zijn doorgaans zeer divers door het uit-

spoelen van nutriënten in de hogere delen van de helling 

waardoor daar voedselarme omstandigheden ontstaan, en in 

de lagere delen meer voedselrijke omstandigheden. De ove-

rige bossen zijn minder oud maar bieden eveneens diversi-

teit. 

 

Binnen de provincie Limburg hoeven externe effecten op de 

goudgroene natuurzone niet te worden getoetst. De ontwik-

kelingen binnen de goudgroene natuurzone betreffen:  

- Realisatie van MTB-parcours 

- Plaatsing van kleine tijdelijke gebouwtjes (follies) 

- Mogelijk maken van evenementen tot 10.000 bezoekers 

 

In de Omgevingsverordening Limburg 2014 is in artikel 2.6 

de bescherming van de Goudgroene natuurzone geregeld: 

- “Een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een gebied 

dat deel uitmaakt van de Goudgroene natuurzone, 

maakt geen nieuwe activiteiten dan wel wijziging van be-

staande activiteiten mogelijk die de wezenlijke kenmer-

ken en waarden van het gebied aantasten.” 

 

Toetsing 

De realisatie en het gebruik van het MTB-parcours in de hel-

lingbossen is niet behandeld in de rapportages van Bureau 

Meervelt. De aanleg heeft reeds geleid tot aantasting van de 

volgende kenmerken en waarden: 

- Rust (aanwezigheid van sporters op voorheen ontoegan-

kelijke plekken; het pad is bijvoorbeeld direct naast een 

boom met in gebruik zijnde buizerdnest aangelegd); 

 

Figuur 10: Ligging goudgroene natuurzone (groen), zilvergroene na-
tuurzone (geel), bronsgroene landschapszone (blauw) en 
Natura 2000-gebieden (paars gearceerd) ten opzichte van 
perceel plangebied (rood omlijnd) 
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- Openheid (voor de aanleg van het MTB-parcours is on-

dergroei in de bossen verwijderd, waardoor nu meer 

doorzicht is) 

- Reliëf (de kaal gemaakte gronden zijn gevoelig voor ero-

sie, de steilere delen van de paden waren bij het veldbe-

zoek reeds uitgesleten door waterstromen) 

- Oppervlakte (de nieuw aangelegde paden betreffen een 

afname aan oppervlakte natuur) 

 

Geadviseerd wordt om de situatie ter plaatse van het nieuwe 

(westelijke) MTB-parcours in de oorspronkelijke straat terug 

te brengen, door het pad af te sluiten voor sporters, de ver-

wijderde bosgrond terug te plaatsen en indien noodzakelijk 

maatregelen te nemen om verdere erosie tegen te gaan. 

 

Bij het plaatsen van follies en het toestaan van evenementen 

binnen de goudgroene natuurzone kan aantasting plaatsvin-

den van de volgende kenmerken en waarden: 

- Rust (aanwezigheid van veel publiek) 

- Stilte (aanwezigheid van publiek en (versterkt) geluid) 

- Donkerte (er zijn op verschillende delen (bouw-)lampen 

geplaatst welke ’s nachts het parcours kunnen verlich-

ten) 

- Oppervlakte (de follies betreffen een afname aan opper-

vlakte natuur) 

 

Middels enkele maatregelen en eisen kan aantasting van de 

kenmerken en waarden ter plaatse grotendeels worden voor-

komen. Deze zijn deels overgenomen uit de rapportage van 

Bureau Meervelt. 

- Toegang beperken tot bestaande paden en wegen.  

- Aantal en grootte van evenementen beperken 

- Gebruik van versterkt geluid beperken 

- Gebruik van verlichting beperken 

 

De plaatsing van de follies binnen de goudgroene natuur-

zone betreft een kleinschalige ingreep en kan conform artikel 

2.6.5 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 worden 

uitgevoerd, mits de ingreep leidt tot een kwalitatieve verster-

king van de Goudgroene natuurzone en de oppervlakte 

Goudgroene natuurzone ten minste gelijk blijft. Na toepas-

sing van dit artikel kunnen Gedeputeerde Staten de begren-

zing van de Goudgroene natuurzone wijzigen, conform artikel 

2.6.6. 

 

De kap van het bosje in het zuidwesten van het plangebied, 

eveneens onderdeel van de goudgroene natuurzone, heeft 

eveneens negatieve effecten gehad op de kenmerken en 

waarden van de goudgroene natuurzone. De ecologische 

waarde van het bosje is echter beperkt, gezien het met name 

vrij jonge populieren betrof. Geadviseerd wordt het gebied te 

laten herplanten op een bosbouwkundig verantwoorde ma-

nier, welke aansluit bij de omliggende hellingbossen. 

 

De bescherming van de Bronsgroene landschapszone is 

geregeld in paragraaf 2.7 van de Omgevingsverordening 

Limburg 2014. In het ruimtelijk plan moet worden beschreven 

hoe wordt omgegaan met de kernkwaliteiten (het groene ka-

rakter, het visueel-ruimtelijk karakter, het cultuurhistorisch 

erfgoed en het reliëf), en hoe negatieve effecten worden ge-

compenseerd. 

Toetsing beschermde houtopstanden 

De bescherming van houtopstanden, conform de Wet natuur-

bescherming, heeft betrekking op alle zelfstandige eenheden 

van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte 

van minimaal tien are of een rijbeplanting die meer dan twin-

tig bomen omvat, gelegen buiten de bebouwde kom. Wan-

neer houtopstanden worden geveld, niet vallende onder arti-

kel 4.1 van de Wet natuurbescherming, geldt een meldings-

plicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie 

(artikel 4.2 Wnb). Indien er geen bezwaar is om de houtop-

standen te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbe-

scherming om binnen 3 jaar na het vellen of tenietgaan van 

de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw 

aan te planten. Er geldt een algehele vrijstelling van de her-

plantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in het ka-

der van natuurbeheer en natuurbehoud. 

 

De reeds gekapte bomen aan de voet van de voormalige 

hoofdingang waren onderdeel van een houtopstand. Voor de 

kap was een kapmelding noodzakelijk minimaal 6 weken 

voor de kap. De herplant dient binnen 3 jaar na de kap plaats 

te vinden. Binnen 3 jaar daarna dient de niet aangeslagen 

aanplant te worden vervangen. 

 

De 500 te kappen bomen betreffen met name populieren 

welke in het aftakelstadium zijn aanbeland. Zij zijn verspreid 

over de bosstructuur aanwezig. Conform artikel 4.1 onder-

deel g heeft het onderdeel houtopstanden geen betrekking 

op het dunnen van een houtopstand. Dunnen is een bos-

bouwkundige ingreep ten behoeve van het verjongen van het 

bos. Aangezien er gekapt wordt in relatie tot een herinrichting 

van het terrein is er geen sprake van dunning. 

 

Voor de kap van de bomen dient een kapmelding te worden 

gedaan bij de provincie Limburg. Deze moet worden inge-

diend minimaal 6 weken voor de kap. Hierbij hoort ook een 

herplantplicht. De gekapte bomen dienen binnen 3 jaar na 

vellen op bosbouwkundig verantwoorde wijze te worden her-

plant. Niet aangeslagen beplanting dient binnen 3 jaar te 

worden vervangen. Indien de herplant op een andere locatie 

plaatsvindt dient een ontheffing te worden verkregen voor 

herplant op andere grond. 
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Toetsing 
soortenbescherming 
 

De Wet natuurbescherming heeft, voor wat betreft soortenbe-

scherming, betrekking op alle in Nederland in het wild voor-

komende zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, 

een aantal vissen, libellen en vlinders, enkele bijzondere en 

min of meer zeldzame ongewervelde dierensoorten en een 

aantal vaatplanten. De beschermde soorten zijn ingedeeld in 

drie categorieën: 

 

 Vogels (artikel 3.1 Wet natuurbescherming) 

 Europees beschermde soorten (artikel 3.5 Wnb)  

 Nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wnb) 

 

Beschermde soorten vanuit nationaal oogpunt betreffen soor-

ten uit ‘bijlage A en B’ van de Wet natuurbescherming. Be-

schermde soorten vanuit Europees oogpunt betreffen soor-

ten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, de soorten uit Bijlage 

1 en 2 Verdrag van Bern, en Bijlage 1 Verdrag van Bonn, en 

alle in Europa inheemse vogels (Vogelrichtlijn). De drie be-

schermingsregimes kennen elk hun eigen verbodsbepa-

lingen. De verbodsbepalingen voor vogels en overige Euro-

pese soorten (categorie 1 en 2) zijn letterlijk overgenomen uit 

respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de 

andere, ‘nationaal’ beschermde soorten (categorie 3) gelden 

verbodsbepalingen die geïnspireerd zijn op de Habitatricht-

lijn, maar in sommige opzichten minder streng zijn. In tabel 1 

zijn de verbodsbepalingen per regime weergegeven. 

De Wet natuurbescherming regelt dat de provincie bevoegd 

gezag is en de lijst met te beschermen soorten kan afstem-

men op de situatie in de provincie. De soortbescherming kan 

hierdoor per provincie verschillen. In het algemeen gelden 

voor alle drie de categorieën de zogenoemde verbodsregels. 

Een ontheffing hierop wordt voor de Nationaal beschermde 

soorten (art. 3.10 Wnb) met een lichte toets verleend. Voor 

de vogels en Europees beschermde soorten geldt een zware 

toetsing. Het verschil binnen provincies zit vooral in het aan-

tal nationaal beschermde soorten met een vrijstelling bij on-

der meer ruimtelijke ontwikkelingen. Zo zijn, in tegenstelling 

tot de meeste provincies, eekhoorn, steenmarter, hazelworm 

en levendbarende hagedis vrijgesteld in bepaalde periodes in 

het jaar in Limburg. 
 

Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die niet onder de 

aangewezen bescherming vallen, of die zijn vrijgesteld van 

de ontheffingsplicht, geldt de zogenaamde ‘algemene zorg-

plicht’ (art. 1.11 Wnb). Deze zorgplicht houdt in dat de initia-

tiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan aan-

wezige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. 

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of ver-

storen in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de 

voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de 

jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en die-

ren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze be-

schermd zijn ook als er een ontheffing of vrijstelling is ver-

leend. 

Komen soorten van de hierboven genoemde beschermings-

regimes voor, dan is de eerste vraag of de voorgenomen ac-

tiviteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er 

effecten op, dan dient er gekeken te worden of er (provinci-

ale) vrijstelling verleend kan worden (al dan niet door te wer-

ken volgens een goedgekeurde gedragscode), of dat er een 

alternatieve oplossing mogelijk is waardoor er geen negatief 

effect kan plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, zal onthef-

fing aangevraagd moeten worden op basis van een geldig 

Tabel 1 Verbodsbepalingen per categorie beschermde soorten 

Vogels (artikel 3.1 Wnb)  Europees beschermde soorten  
(artikel 3.5 Wnb)  

Nationaal beschermde soorten  
(artikel 3.10 Wnb)  

Art 3.1 lid 1 
Het is verboden in het wild levende vogels 
opzettelijk te doden of te vangen 

Art 3.5 lid 1 
Het is verboden soorten in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of 
te vangen 

Art 3.10 lid 1a 
Het is verboden soorten opzettelijk te doden 
of te vangen 

Art 3.1 lid 2 
Het is verboden opzettelijk nesten, rust-
plaatsen en eieren van vogels te vernielen 
of te beschadigen, of nesten van vogels 
weg te nemen 

Art 3.5 lid 4 
Het is verboden de voortplantingsplaatsen 
of rustplaatsen van dieren te beschadigen 
of te vernielen 

Art 3.10 lid 1b 
Het is verboden de vaste voortplantings-
plaatsen of rustplaatsen van dieren opzette-
lijk te beschadigen of te vernielen 

Art 3.1 lid 3 
Het is verboden eieren te rapen en deze on-
der zich te hebben 

Art. 3.5 lid 3 
Het is verboden eieren van dieren in de na-
tuur opzettelijk te vernielen of te rapen 

- 

Art 3.1 lid 4 en lid 5 
Het is verboden vogels opzettelijk te storen, 
tenzij de storing niet van wezenlijke invloed 
is op de staat van instandhouding van de 
desbetreffende vogelsoort 

Art 3.5 lid 2 
Het is verboden dieren opzettelijk te versto-
ren 

- 

- Art 3.5 lid 5 
Het is verboden plantensoorten in hun na-
tuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te 
plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen 

Art 3.10 lid 1c 
Het is verboden plantensoorten in hun na-
tuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te 
plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen 
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 wettelijk belang, waarbij de gunstige staat van instandhou-

ding van beschermde soorten niet in het geding komt. De 

ontheffing kan dan onder voorwaarden worden verleend. 

 

Vogels 

In de ‘Beleidsregels ten behoeve van de passieve soortbe-

scherming onder de Wet natuurbescherming in Limburg’ van 

de provincie Limburg (6 december 2017) is een aangepaste 

lijst met jaarrond beschermde nesten gepubliceerd. Hier 

wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën vo-

gelnesten die beschermd zijn binnen de provincie Limburg. 

Van de meeste vogelsoorten zijn de nesten uitsluitend be-

schermd wanneer deze tijdens de broed- en nestperiode in 

gebruik zijn. Het gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten 

maken. Van een aantal soorten roofvogels en uilen, kolonie-

broeders en gebouw bewonende vogelsoorten (‘categorie 1-

3 soorten’) zijn de nesten en de functionele leefomgeving 

jaarrond beschermend. Ten slotte is er een categorie nesten 

van vogelsoorten die weliswaar vaak terugkeren naar de 

plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed, maar die 

over voldoende flexibiliteit beschikken om, als die broed-

plaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen (‘categorie 

4-soorten’). 

 

Binnen het plangebied zijn meerdere soorten aanwezig met 

jaarrond beschermde nesten (bosuil, havik, torenvalk, boe-

renzwaluw). 

 

Voor soorten met jaarrond beschermd nest welke in het bos 

broeden zijn de voorgenomen activiteiten redelijkerwijs be-

perkt. Omdat de activiteiten plaatsvinden op huidige paden 

en grote aantallen mensen enkel bij pieken (evenementen) 

aanwezig zijn is verstoring van een soort met jaarrond be-

schermd nest redelijkerwijs uitgesloten. Wel is direct naast 

het recent aangelegde MTB-parcours een broedende buizerd 

aangetroffen. Het nest bevindt zich in een boom welke direct 

naast het pad is gelegen. Het nest van de buizerd is niet jaar-

rond beschermd. Echter, aangezien het pad is aangelegd in 

april 2021, en het pad ruimschoots binnen de verstoringsaf-

stand van de buizerd is gelegen, hebben de activiteiten 

plaatsgevonden terwijl de buizerd reeds aan het broeden 

was. Het is zeer waarschijnlijk dat door de verstoring het 

broedsucces van de buizerd dit seizoen is verslechterd. Dit 

betreft een overtreding van de Wet natuurbescherming artikel 

3.1 lid 2. 

 

Verder is bij het verlaten flatgebouw een uitvliegende boeren-

zwaluw aangetroffen. Alvorens hier werkzaamheden kunnen 

worden uitgevoerd dient soortspecifiek onderzoek uit te wij-

zen of deze soort hier broedt. Is dit het geval dan dient een 

ontheffing te worden verkregen alvorens het nest ongeschikt 

kan worden gemaakt. 

 

Daarnaast zijn in het vervallen gebouw ten noorden van het 

klooster veel krijtstrepen waargenomen, waarschijnlijk van 

een uil (zie figuur 9). Er zijn veel waarnemingen bekend van 

bosuil bij dit pand. Een controle van het gebouw dient de 

aan- of afwezigheid van nest- of roestplaatsen te bepalen. 

 

Verder komen binnen het plangebied “algemene” soorten als 

merel, roodborst, heggenmus, zwartkop, winterkoning, gras-

mus, tjiftjaf, grote bonte specht en houtduif tot broeden. In-

dien het verwijderen van nestgelegenheden buiten het broed-

seizoen wordt uitgevoerd vinden er redelijkerwijs geen over-

tredingen plaats. Globaal kan voor het broedseizoen de peri-

ode maart tot half augustus worden aangehouden. Geldend 

is echter de aanwezigheid van een broedgeval op het mo-

ment van ingrijpen. Bij twijfel over de aan/afwezigheid van 

een vervroegd of verlaat broedgeval (bijvoorbeeld van een 

houtduif) dient een controle hieromtrent zekerheid te bieden. 
 

Vleermuizen 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF is het plange-

bied gelegen in een deel van Nederland waar de volgende 

vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone dwergvleer-

muis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, ge-

wone en grijze grootoorvleermuis, franjestaart, ingekorven 

vleermuis en watervleermuis. 

 

Een deel van de te kappen bomen bevatten boomholtes 

(spechtengaten; figuur 8). Bureau Meervelt geeft bij hun in-

ventarisatie aan dat er geen geschikte verblijfplaatsen voor 

vleermuizen aanwezig zijn in de te kappen bomen, mede om-

dat geen van de spechtengaten naar boven zijn uitgerot. 

Daarmee is de aanwezigheid van een geschikte verblijfplaats 

redelijkerwijs uitgesloten. 

 

Meerdere van de te slopen en te renoveren gebouwen bevat-

ten geschikte rust- en verblijfplaatsen voor een vleermuizen-

soort in de vorm van open stootvoegen, kierende dakranden 

en andere openingen naar ruimtes onder het dak of in de 

spouw. Alvorens werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd 

aan potentiële verblijfplaatsen dient protocollair onderzoek te 

worden uitgevoerd naar de aanwezigheid van vleermuizen in 

de betreffende bebouwing. Er is geen sprake van potentieel 

(essentieel) foerageergebied en/of vliegroutes, gezien het 

ontbreken van aspecten als grote hoeveelheden opgaand 

groen, oppervlaktewater en lijnvormige landschapselemen-

ten. 

 

Met betrekking foerageergebied en vliegroutes van vleermui-

zen is het aan te raden om verlichting gericht en uitschijnend 

op opgaand groen te vermijden. Dit kan worden gedaan door 

bij het verlichtingsplan rekening te houden met de locaties, 

armaturen en kleur van de verlichting. 
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Grondgebonden zoogdieren 

Het plangebied vormt geschikt habitat voor grondgebonden 

zoogdieren. Soorten als rosse woelmuis, dwergmuis, bos-

muis, bosspitsmuis, egel, vos, wezel, hermelijn en bunzing 

kunnen in het plangebied worden waargenomen. Door de 

aanwezigheid van voldoende alternatief foerageergebied be-

treft de ontwikkeling geen afname van essentieel foerageer-

gebied voor deze soorten. Daarbij geldt voor al deze soorten 

een provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. In het 

kader van de zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om tij-

dens de werkzaamheden voldoende zorg te dragen voor (in-

cidenteel) aanwezige individuen, met name een relatief trage 

soort als de egel die onder dichte beplanting verscholen kan 

zitten. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan 

dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. 

Dieren moeten de gelegenheid krijgen om het werkgebied 

zelfstandig en veilig te kunnen verlaten. Indien noodzakelijk 

dienen soorten zorgvuldig te worden verplaatst naar buiten 

het werkgebied. 

 

Volgens de verspreidingsgegevens komen in de omgeving 

van het plangebied ook de niet vrijgestelde soorten steen-

marter, eekhoorn, das, hamster en bever voor. Van de steen-

marter gaan geen potentiele verblijfplaatsen verloren. Daar-

naast blijft er voldoende leefgebied aanwezig. Van de eek-

hoorn is in een van de te kappen bomen een eekhoornnest 

aanwezig. Zoals beschreven door Bureau Meervelt is deze 

soort deels vrijgesteld in de provincie Limburg. De kap van 

de betreffende boom met het eekhoornnest kan daarmee 

worden uitgevoerd in de periode van maart-april en juli t/m 

november. Voor de das zijn de burchten door Bureau Meer-

velt goed in kaart gebracht, en kan er voldoende afstand wor-

den gehouden tot de betreffende burchten. Voor de hamster 

en bever is binnen het plangebied geen geschikt leefgebied 

aanwezig. De aanwezigheid van andere strenger be-

schermde grondgebonden zoogdiersoorten zijn op basis van 

de verspreidingsgegevens en/of het ontbreken van geschikt 

habitat eveneens redelijkerwijs uitgesloten. 

 

Reptielen 

Volgens verspreidingsgegevens van RAVON zijn in de om-

geving van het plangebied waarnemingen bekend van de le-

vendbarende hagedis en hazelworm. Bij ruimtelijke ingrepen 

kan het verwijderen van leefgebied aan de orde zijn. 

 

Amfibieën 

In de omgeving van het plangebied zijn algemene soorten 

bekend als bruine kikker, gewone pad, bastaardkikker en 

kleine watersalamander. Volgens de verspreidingsgegevens 

zijn in de omgeving van het plangebied ook waarnemingen 

van de niet vrijgestelde rugstreeppad bekend. Het plange-

bied bevat echter geen geschikt voortplantingswater, waar-

door de aanwezigheid van de meeste van deze soorten bin-

nen het plangebied redelijkerwijs is uitgesloten. Met betrek-

king tot een incidenteel passerend individu van een alge-

mene (vrijgestelde) soort is enkel de zorgplicht van toepas-

sing. 

 

Vissen 

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater binnen het 

plangebied kan deze soortgroep buiten beschouwing worden 

gelaten. 

 

Ongewervelde diersoorten 

In de ruime omgeving van het plangebied zijn waarnemingen 

bekend van grote vos, grote weerschijnvlinder, iepenpage, 

kleine ijsvogelvlinder, veldparelmoervlinder, teunisbloempijl-

staart en vliegend hert. Al deze soorten stellen zeer speci-

fieke eisen aan hun habitat. Van enkele soorten is de waard-

plant zeer belangrijk. Dit betreft de boswilg (grote weerschijn-

vlinder), iep (iepenpage) en kamperfoelie (kleine ijsvogelvlin-

der).Verwijderen van deze planten mag niet zonder meer 

worden gedaan. De grote vos en teunisbloempijlstaart betref-

fen trekvlinders welke incidenteel worden waargenomen en 

zich hier niet gevestigd hebben. Voor veldparelmoervlinder is 

binnen het plangebied geen geschikt leefgebied aanwezig. 

Het vliegend hert vereist volgroeide en oude bossen en bos-

randhabitats met voldoende warme plekken en eikenhout in 

alle stadia. Ondanks dat er geen populatie bekend is en het 

aandeel eiken relatief laag is, is de aanwezigheid van deze 

soort niet volledig uitgesloten. De bos- en bosrandstructuur 

blijft echter volledig intact waardoor een overtreding is uitge-

sloten. Aanwezigheid van de overige beschermde ongewer-

velden is vanwege de verspreiding en/of aanwezig habitat 

uitgesloten. 

 

Vaatplanten  

In de directe omgeving van het plangebied zijn beschermde 

soorten bekend als grote leeuwenklauw en wolfskers. Het 

onderzoek van Bureau Meervelt geeft aan dat beide soorten 

in het plangebied aanwezig kunnen zijn, met name aan de 

zijde van de extensiever beheerde (hamster)akkers (grote 

leeuwenklauw) en open bosgebieden (wolfskers). Bij ruimte-

lijke ontwikkelingen op deze locaties is de uitvoer van een in-

ventarisatie noodzakelijk. 
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Conclusie 
De conclusie is in dit geval tweeledig. Allereerst zullen de 

vragen (welke in de beoordeling reeds behandeld zijn) beant-

woord worden. Daarna zal beschreven worden welke maat-

regelen en onderzoeken noodzakelijk zijn om de activiteiten 

in het vervolg doorgang te kunnen verlenen. 

Beantwoording vragen 

- Welke natuur- en landschapswaarden zijn aanwezig? 

Binnen de goudgroene natuurzone zijn met name de oude 

hellingbossen zeer waardevol. Daarnaast is er een diversiteit 

aan al dan niet beschermde soorten welke op verschillende 

locaties binnen het plangebied (mogelijk) verblijven. 

- Voor de kap van 500 bomen is een vergunning aange-

vraagd, aan welke eisen moet de herplant voldoen? 

De herplant dient op bosbouwkundig verantwoorde wijze te 

worden herplant. Hierbij moet de duurzame instandhouding 

van het bos in acht worden genomen. De provincie kan hier 

eisen aan stellen. Er kan gedacht worden aan het enkel plan-

ten van inheemse beplanting, en soorten die passen bij de 

lokale omstandigheden. 

- Er is illegaal in het gebied een nieuwe MTB-route aange-

legd. Welke natuurwaarden en landschapswaarden zijn 

hierdoor verloren gegaan. Kunnen deze worden hersteld 

en zo ja hoe? 

De kenmerken en waarden van de Goudgroene natuurzone, 

zijnde rust, openheid, reliëf en oppervlakte, zijn in meer of 

mindere mate aangetast. De schade is te herstellen door de 

paden af te sluiten en de bosgrond terug te plaatsen. Waar 

nodig dienen maatregelen genomen te worden om erosie te-

gen te gaan. 

- Er zijn MTBroutes aangelegd in het gebied. Hebben 

deze gevolgen voor de natuur- en landschapswaarden 

en kan door deze weg te halen de natuurwaarden wor-

den hersteld of zijn er maatregelen nodig/mogelijk/ge-

wenst om verdere aantasting van het landschap te voor-

komen. 

Ook bij de langer aanwezige MTB-routes zijn de kenmerken 

en waardes aangetast. Deze zijn aangelegd in een deel van 

het bos waar reeds wandelpaden aanwezig waren, waardoor 

de rust in mindere mate is aangetast. Ook de openheid heeft 

zich hier al deels hersteld, omdat de ondergroei buiten de pa-

den weer is hersteld. Hier zijn echter de effecten van erosie 

het duidelijkst zichtbaar, en ook moeilijker te herstellen. Hier-

voor adviseren wij het oordeel te vragen van een deskundige 

mbt bodemsystemen. 

- Welke randvoorwaarden moet de gemeente opleggen 

om verdere aantasting van de natuur- en landschaps-

waarden te voorkomen. De initiatiefnemer wil in de 

goudgroene natuur en het bronsgroene landschap eve-

nementen (> 10.000 bezoekers) houden maar ook follies 

bouwen en gebruiken voor bijvoorbeeld horeca. 

Zeer grote evenementen zijn niet gunstig voor de rust en 

stilte in de goudgroene natuurzone. Echter kunnen piekmo-

menten, waarbij men op de aanwezige paden en wegen blijft 

niet veel kwaad. Aan te raden is om het aantal grote en zeer 

grote evenementen te beperken tot één of enkele per jaar. 

Kleinere evenementen met minder mensen en zonder ver-

sterkt geluid kunnen met grotere frequentie plaatsvinden. In 

verband met nachtactiviteit door de das zijn frequente nach-

telijke evenementen eveneens niet wenselijk, hier dient ook 

een maximum aan te worden gesteld. Daarnaast kan een al-

ternatievenoverweging worden vereist, waarbij de locatie, 

werkwijze en planning (zowel in seizoen als binnen de dag) 

van (deel)evenementen moet worden gemaakt. Dit moet 

waarborgen dat zoveel mogelijk activiteiten buiten de goud-

groene natuurzone plaatsvinden, en de effecten van de acti-

viteiten zo minimaal mogelijk zijn. De bouw van de follies, 

met kleinschalige horeca, binnen de goudgroene natuurzone 

is mogelijk als kleinschalige ontwikkeling. Dit betreft een her-

begrenzing van de goudgroene natuurzone. Deze moet ge-

paard gaan met een versterking van de kenmerken en waar-

den van de goudgroene natuurzone, en zonder afname van 

oppervlakte. De uitwerking hiervan dient te worden beschre-

ven in een compensatieplan. Het gebruik van verlichting en 

geluid dient te worden beperkt. 

Maatregelen en vervolg 

Gelet op de (potentiële) ecologische waarden dient het be-

paalde in de Wet natuurbescherming in acht wordt genomen: 

- Een AERIUS-berekening dient de toename in stikstofde-

positie op Natura 2000-gebieden te bepalen; 

- Met betrekking tot de goudgroene natuurzone wordt ge-

adviseerd de aangetaste kenmerken en waarden waar 

mogelijk te herstellen; 

- Met betrekking tot de bronsgroene landschapszonde 

dient in het ruimtelijk plan te worden beschreven hoe 

wordt omgegaan met de kernkwaliteiten; 

- Met betrekking tot de te kappen bomen is het noodzake-

lijk een kapmelding te doen bij de provincie Limburg en 

de bomen binnen 3 jaar te herplanten. Voor herplant op 

andere grond is een ontheffing noodzakelijik; 

- Om verdere overtreding van de Wet natuurbescherming 

met betrekking tot de broedende buizerd te voorkomen 

is het noodzakelijk het nieuwe MTB-parcours per direct 

te sluiten tot na het broedseizoen; 

- Met betrekking tot bosuil en boerenzwaluw dienen de 

betreffende panden nader onderzocht te worden op aan-

wezigheid van nesten; 

- Met betrekking tot potentiële verblijfplaatsen van vleer-

muizen dienen geschikte te slopen of te renoveren ge-

bouwen te worden onderzocht op aanwezigheid van een 

verblijfplaats; 

- Met betrekking tot grote weerschijnvlinder, iepenpage en 

kleine ijsvogelvlinder kan het verwijderen van boswilg, 
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iep en kamperfoelie niet zonder meer plaatsvinden. In-

dien deze worden verwijderd dient vooraf een soort-spe-

cifiek onderzoek te worden uitgevoerd; 

- Ten aanzien van vleermuizen wordt geadviseerd het ver-

lichtingsplan zo in te richten dat licht gericht of uitstra-

lend op opgaand groen zoveel mogelijk wordt vermeden, 

door aanpassingen in locaties, armaturen en kleur van 

de verlichting; 

- Ten aanzien van broedvogels dient, om overtreding op 

voorhand redelijkerwijs te voorkomen, het verwijderen 

van nestgelegenheid buiten het broedseizoen te worden 

uitgevoerd, of een controle moet de aanwezigheid van 

een broedgeval kunnen uitsluiten; 

- In het kader van de algemene zorgplicht is het noodza-

kelijk om voldoende zorg te dragen voor aanwezige indi-

viduen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke ge-

daan dient te worden om het doden van individuen te 

voorkomen. 

 


