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Aanleiding en doelstelling
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Ten behoeve van de realisatie van een beoogd nieuw woongebied ten noorden
van Hattem is een aanvullend Waterspitsmuisonderzoek uitgevoerd in opdracht
van de gemeente Hattem (contactpersoon Dhr. R. Schlepers). Uit eerder
onderzoek1 is gebleken dat op de locatie geschikt leefgebied voor
Waterspitsmuis aanwezig is.
Het onderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen of het plangebied in gebruik
is als leefgebied van Waterspitsmuis en in hoeverre aanwezigheid van de soort
consequenties heeft voor de beoogde ontwikkelingen in het gebied.
Waterspitsmuis is een strikt beschermde soort (FFW Tabel 3) die tevens
vermeld staat op de Rode Lijst als een kwetsbare soort (zie ook bijlage II).
2

Werkwijze

t:038 423 64 64

Om na te gaan of Waterspitsmuis in het plangebied voorkomt heeft onderzoek
plaatsgevonden met inloopvallen, die in raaien (rijen) langs geschikte
leefgebieden zijn geplaatst. Op drie verschillende locaties zijn in totaal 23
vallen geplaatst (zie bijlage I). Het onderzoek heeft begin december
plaatsgevonden, in een periode zonder nachtvorst.

f:038 423 64 65

In de tabel hieronder is het toegepaste controleschema weergegeven. Hierbij is
rekening gehouden met de activiteitsperiode van muizen. In het tekstkader op
de volgende pagina staat nadere informatie bij de gebruikte methodiek.
Tabel 1: Inventarisatieschema onderzoek Waterspitsmuis.
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Activiteit
Uitzetten vallen
Prebaiten
Ochtend: Scherp zetten
Avond:
1e controle
Ochtend: 2e controle
Avond:
3e controle
Ochtend: 4e controle
Avond:
5e controle
Ochtend: 6e controle en ruimen vallen

Veeman, I & M. van der Sluis (2006). Quickscan ecologisch onderzoek Assenrade Hattem.
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AANVULLEND ONDERZOEK WATERSPITSMUIS ASSENRADE HATTEM

Prebaiten en frequent controleren
Wanneer een val is geplaatst duurt het enige tijd voordat spitsmuizen aan het vreemde
voorwerp in hun leefgebied zijn gewend. Om te voorkomen dat de eerste controles weinig
resultaat opleveren, zijn de vallen twee dagen tevoren in het veld geplaatst om te ‘prebaiten’.
Bij het gebruikte valtype (Longworth) is het mogelijk de val zodanig af te stellen dat het deurtje
niet dichtgaat als een muis de val inloopt. Dit zogenaamde ‘prebaiten’ is bedoeld om de
muizen te laten wennen aan de vallen. De vallen zijn voorzien van aas en hooi.
Een regelmatige controle van de life-traps is erg belangrijk. Wanneer de muizen te lang in de
val zitten, neemt de kans op sterfte toe. Om de kans op sterfte klein te houden zijn de vallen
twee keer per dag gecontroleerd met tussenpozen van ongeveer 12 uur.
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Resultaten
In de onderstaande tabel zijn de vangstgegevens weergegeven van de
muizenvangsessie. In het plangebied is Waterspitsmuis niet aangetroffen. Wel
zijn drie laag beschermde soorten aangetroffen: Bosmuis, Dwergmuis en
Huisspitsmuis.
Tabel 2: Overzicht maximaal aangetroffen muizen per controle geordend per raai met
vallen.

Bosmuis
Dwergmuis
Huisspitsmuis

4

Raai A
5

Raai B
1
1
1

Raai C
-

Conclusie
Ondanks gericht onderzoek naar het voorkomen van de strikt beschermde
Waterspitsmuis, is de soort niet aangetroffen. De aanwezigheid van
Waterspitsmuis kan op grond daarvan worden uitgesloten binnen het
plangebied voor Assenrade.
Het aanvragen van ontheffing annex art. 75 en het nemen van
mitigerende/compenserende maatregelen t.a.v. Waterspitsmuis is niet
noodzakelijk voor de plannen om terplekke een woonwijk te realiseren.

AANVULLEND ONDERZOEK WATERSPITSMUIS ASSENRADE HATTEM

BIJLAGE I: INVENTARISATIEKAART WATERSPITSMUIS

BIJLAGE II: WETTELIJK KADER
Flora- en faunawet
Inleiding

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Met de Flora- en faunawet (FFW) is beoogd een
geïntegreerd soortenbeschermingsregime te creëren dat voldoet aan de internationale verplichtingen.

Doordat het verkrijgen van ontheffing en vrijstelling slechts mogelijk was onder bepaalde voorwaarden,
werd de Flora- en faunawet na de inwerkingtreding al snel als belemmerend ervaren in het
maatschappelijke verkeer.

De belemmerende factoren werden met name veroorzaakt, door het afwegingskader, dat ook voor zeer

algemeen voorkomende soorten gold als b.v. Mol, Veldmuis, Bosmuis en Konijn. Dit zorgde voor onnodige
belemmeringen van werkzaamheden en veel administratieve lastendruk.
Vanaf 23 februari 2005 is een wetswijziging van kracht geworden waarbij de mogelijkheden verruimd zijn

voor het verlenen van ontheffing/ vrijstelling van de verbodsbepalingen in het kader van de FFW. Dit geldt
met name voor de algemeen voorkomende soorten.
Beschermde dier- en plantensoorten

Beschermde inheemse planten- en diersoorten zijn bij algemene maatregel van bestuur aangewezen. Het
zijn soorten die van nature in Nederland voorkomen en die in hun voortbestaan worden bedreigd of het
gevaar lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd. Ook zijn soorten aangewezen die niet

noodzakelijkerwijs in hun voortbestaan worden bedreigd, maar wel bescherming genieten ter voorkoming
van overmatige benutting.

De volgende diersoorten zijn beschermd volgens de FFW:
1) Alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren, met uitzondering van gedomesticeerde
dieren en met uitzondering van de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis;
2) Alle van nature op het Europese grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie voorkomende
soorten vogels met uitzondering van gedomesticeerde vogels;
3) Alle van nature in Nederland voorkomende soorten amfibieën en reptielen;
4) Alle van nature in Nederland voorkomende soorten vissen, met uitzondering van de soorten waarop de
Visserijwet 1963 van toepassing is.
5) Een aantal ongewervelden (o.a. insecten, libellen en kevers) die in hun voortbestaan bedreigd zijn of het
gevaar lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd.
Verbodsbepalingen

De FFW kent een groot aantal verbodsbepalingen die samenhangen met ruimtelijke ingrepen, plannen en
projecten. De verbodsbepalingen betreffende planten op hun groeiplaats zijn opgenomen in artikel 8 van de
FFW. De verbodsbepalingen betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving zijn vermeld in artikel 9 tot
en met 12 (zie kader). In hoeverre de verbodsbepalingen van toepassing zijn is afhankelijk van het
beschermingsregime waartoe de soort behoort.

Algemene verbodsbepalingen voor beschermde inheemse soorten dieren en planten. Flora- en faunawet, artikelen 8 t/m 12.
Art. 8: Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te
verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei
andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen
Art. 9: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te
vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.
Art. 10: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.
Art. 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren,
behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te
Art. 12: Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te
rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.

Drie beschermingsregimes planten- en diersoorten

Met ingang van het wijzigingsbesluit artikel 75 zijn drie verschillende beschermingsregiems van kracht,
mede afhankelijk van de zeldzaamheid van de soort en de status in Europese richtlijnen. In alle gevallen is
onverminderd de zorgplicht van toepassing:

‘Ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor
flora en fauna kunnen worden veroorzaakt, is verplicht dergelijk handelen achterwege te laten voor zover
zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem
kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of voorzover die gevolgen niet kunnen
worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of na te laten.’
Tabel 1 ‘Algemene soorten’

Onder deze groep vallen o.a. alle algemeen voorkomende beschermde zoogdieren, amfibieën en

vaatplanten (in totaal 43 soorten). Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig
beheer en onderhoud, bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor deze

soorten voor overtreding van de artikelen 8 t/m 12 van de FFW en hoeft geen ontheffing aangevraagd te
worden.

Tabel 2 ‘Overige soorten (gedragscode)’

Onder deze groep vallen een aantal minder algemene soorten (in totaal 101) en vogels. Als iemand
activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud, bestendig gebruik of

ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor deze soorten voor overtreding van de artikelen 8 t/m
12 van de FFW, mits de activiteiten worden uitgevoerd op basis van een gedragscode. De gedragscode moet
door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring door de minister van
LNV. De gedragscode geeft richtlijnen aan om schade aan de soort te voorkomen of te minimaliseren
(Artikel 16c wijzigingsbesluit).

Voorheen was nooit vrijstelling mogelijk voor van nature voorkomende vogelsoorten. Nu kan alleen
vrijstelling verkregen worden indien:
• sprake is van belang a) t/m d);
• sprake is van onopzettelijk verstoren (artikel 10) in geval van bij de wet genoemde belangen, en er
geen wezenlijke invloed (significante effecten) is;
• In geval van belang g), behalve in de periode 15 maart-15 juli.

Tabel 3 ‘Soorten van Bijlage I AMvB Artikel 75 / soorten van Habitatrichtlijn Bijlage IV’

Onder de eerste groep vallen met name soorten die een kwetsbare status hebben (in totaal 37 soorten) en
vogels (in geval niet gewerkt wordt met een gedragscode). Ze hebben een vergelijkbare bescherming als
soorten van Habitatrichtlijn Bijlage IV.

Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling, is voor deze soorten
ontheffing van de artikelen 8 t/m 12 van de FFW altijd noodzakelijk. De ontheffingsaanvraag wordt getoetst
aan drie criteria:
1. er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang2;
2. er is geen alternatief;
3. de activiteiten doen geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.
De laatste twee criteria worden in het wijzigingsbesluit samengevat als ‘zorgvuldig handelen’, waarbij elke
vorm van schade aan de soort voorkomen moet worden. Aan alle drie criteria moet gelijktijdig voldaan
worden.

Voor activiteiten in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig
gebruik, is het niet mogelijk voor artikel 10 van de FFW een ontheffing te verkrijgen. Voor de artikelen 8, 9,
11 en 12 geldt wel een vrijstelling, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister
van LNV goedgekeurde gedragscode.

Rode lijsten

De Minister van LNV heeft ter uitvoering van de bepalingen in artikelen 1 en 3 van het Verdrag van Bern een

aantal Rode lijsten voor bedreigde en kwetsbare soorten dieren en planten gepubliceerd3. Voor Rodelijstsoorten heeft de overheid zich verplicht onderzoek en werkzaamheden te bevorderen die nodig zijn voor
bescherming en beheer. Het voorkomen van een soort op de Rode Lijst heeft geen wettelijke

beschermingsstatus tot gevolg. Opname op de Rode Lijst zegt alleen iets over de zeldzaamheid en
populatieontwikkelingen van de betreffende soorten.
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a) de bepalingen inzake de gemeenschappelijke markt en een vrij verkeer van goederen van het Verdrag tot oprichting

van de Europese Gemeenschap; b) de bescherming van flora en fauna; c) de veiligheid van het luchtverkeer; d) de
volksgezondheid of openbare veiligheid; e) dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen
van sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten; f) het voorkomen van ernstige schade
aan vormen van eigendom, anders dan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren; g) belangrijke overlast
veroorzaakt door dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort; h) de uitvoering van werkzaamheden in het

kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en in de bosbouw; i) bestendig gebruik; j) de uitvoering van
werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.
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Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van TRCJZ/2004/5727, houdende vaststelling van

Rode Lijsten flora en fauna

