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Inleiding 

In opdracht van Gemeente Zwolle heeft Ecogroen een quickscan natuurtoets uitgevoerd. Dit onderzoek is 

noodzakelijk ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing voor de voorgenomen sloop van een houten gebouw 

aan de Händellaan in Zwolle.  

 

De Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en het EHS-beleid verplichten vooraf te toetsen of ruimtelijke 

ingrepen of activiteiten niet conflicteren met aanwezige beschermde plant- en diersoorten en habitats. In het 

voorliggende onderzoek vindt, ten behoeve van de onderbouwing van de ruimtelijke planvorming, een toetsing 

plaats aan de Flora- en faunawet en gebiedsgerichte natuurbescherming. Deze notitie betreft een samenvatting van 

de bevindingen van het onderzoek. 

 

Situatie 

Het plangebied omvat een perceel met een houten verenigingsgebouw van muziekvereniging Prins Willem 

Alexander aan de Händellaan 241 in Zwolle. Het gebouw wordt omringd door een groenstrook met struiken en 

opgaande bomen. Er zijn plannen om de bebouwing te slopen en de beplanting te verwijderen. Voor de ligging van 

het plangebied wordt verwezen naar bijlage 1. 

 

Onderzoeksmethode 

Voorliggende ecologische beoordeling is voor een belangrijk deel gebaseerd op een locatiebezoek op 10 juni 2015. 

Tijdens het veldbezoek is aandacht besteed aan de beschermde soorten binnen de Flora- en faunawet en vooral aan 

de juridisch zwaarder beschermde soorten (de zogenaamde tabel 2- en 3-soorten). In combinatie met de 

terreingesteldheid, bekende verspreidingsgegevens en expert judgement is vervolgens een uitspraak gedaan over 

(mogelijk) aanwezige beschermde soorten. 

 

Beschermde gebieden 

De plannen hebben geen schade aan Natura 2000- en EHS-gebieden tot gevolg. Een vervolgtraject in de vorm van 

een nadere toetsing in het kader van de Natuurbeschermingswet en EHS-beleid is dan ook niet noodzakelijk. 
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Beschermde soorten 

• Er zijn geen groeiplaatsen van beschermde planten of soorten van de Rode Lijst aangetroffen of te verwachten; 

• In de te slopen bebouwing en te kappen beplanting zijn geen potentiële vaste verblijfplaatsen van vleermuizen 

vastgesteld; 

• In het plangebied zijn geen potentiële verblijfplaatsen van juridisch zwaarder beschermde grondgebonden 

zoogdieren zoals Steenmarter en Eekhoorn vastgesteld;  

• In het plangebied zijn vaste verblijfplaatsen van diverse laag beschermde (Ff-wet tabel 1) grondgebonden 

zoogdiersoorten te verwachten, zoals Huisspitsmuis, Bosmuis en Egel; 

• Nestplaatsen van jaarrond beschermde vogelsoorten als Gierzwaluw en Huismus ontbreken en worden niet 

verwacht. De bomen en struiken in en in de rand van het plangebied vormen wel geschikt broedbiotoop voor 

algemene vogelsoorten zoals Merel, Houtduif, Heggenmus, Winterkoning, Roodborst, Zwartkop en Groenling; 

• Permanent oppervlaktewater ontbreekt in het plangebied waardoor aanwezigheid van vissen en voortplanting 

van amfibieën kan worden uitgesloten. Wel zijn in de strooisellaag en ruigten enkele algemene en laag 

beschermde amfibieën (Ff-wet tabel 1) zoals Kleine watersalamander, Gewone pad en Bruine kikker 

overwinterend te verwachten. 

• Verblijfplaatsen van reptielen, beschermde libellen, dagvlinders en andere ongewervelden zijn niet aangetroffen 

en worden op basis van het aangetroffen biotoop en bekende verspreidingsgegevens ook niet in het plangebied 

verwacht. 

 

Eindconclusies en aanbevelingen 

• Bij de voorgenomen sloop van de bebouwing en kap van de beplanting zijn geen negatieve effecten te 

verwachten op vaste verblijfplaatsen van vleermuizen; 

• Werkzaamheden die nestplaatsen van vogels verstoren of beschadigen dienen te allen tijde te worden 

voorkomen. Dit is voor de meeste soorten mogelijk door gefaseerd te werken en de uitvoering in elk geval te 

starten in de periode voor half maart en na eind juli of het plangebied te controleren op broedende vogels en 

nesten binnen de invloedsfeer van de plannen. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode 

gehanteerd, maar is het van belang of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum; 

• Voor aanwezige en te verwachten laag beschermde zoogdier- en amfibieënsoorten geldt, bij ruimtelijke 

ingrepen, vrijstelling van de verbodsartikelen van de Flora- en faunawet. Het nemen van verplichte 

vervolgstappen is voor deze soorten in deze situatie dan ook niet aan de orde. 
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Bijlage 1. Vooraanzicht en ligging van het plangebied 
 
De gele belijning geeft de ligging van het plangebied weer (bron luchtfoto: Bing Maps). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


