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Inleiding
De provincie Zuid Holland heeft DHV opdracht verstrekt voor het opstellen van een VO, DO en RAW-bestek voor de
vernieuwing van de Sint Sebastiaansbrug te Delft. Onderdeel van de werkzaamheden is het verrichten van diverse
onderzoeken, waaronder een ecologische quickscan.
In opdracht van DHV is door VanderHelm Milieubeheer B.V. de ecologische quickscan verricht. De resultaten van
dit onderzoek zijn opgenomen in de rapportage “ecologische quickscan Sint Sebastiaansbrug te Delft”, projectcode
DHDE120091 d.d. 2 mei 2012. In de ecologische quickscan werd geconcludeerd dat, aan de hand van het
bureauonderzoek en het veldbezoek, in het aangrenzend gebied van de brug, binnen de invloedsfeer van de
werkzaamheden, de beschermde vleermuissoorten Laatvlieger en Dwergvleermuis worden verwacht.
Om na te gaan of zich binnen het projectgebied en het direct daaraan grenzende gebied zomerverblijfplaatsen,
vliegroutes en kraam- en paarverblijfplaatsen van vleermuizen bevinden is in opdracht van Royal HaskoningDHV
door VanderHelm Milieubeheer BV een vleermuizenonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn
opgenomen in de rapportage “Aanvullend milieukundig bodemonderzoek Sint Sebastiaansbrug en omgeving te
Delft’”, kenmerk DHDE120091_AO d.d. 12 september 2012.

Resultaten onderzoek
Het aanvullend onderzoek heeft bestaan uit literatuuronderzoek naar waarnemeningen van vleermuizen nabij het
projectgebied en uit vier veldbezoeken ’s avonds of ’s nachts. Op basis van het literatuuronderzoek werden de
vleermuissoorten Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger verwacht. Tijdens de veldbezoeken werd een zeer
beperkt aantal waarnemingen gedaan van de Gewone dwergvleermuis en de Rosse vleermuis. De Rosse vleermuis
werd hoog overvliegend aangetroffen. De Gewone dwergvleermuis werd aangetroffen ter plaatse van de TU
gebouwen ter plaatse van de Professor Snijderstraat. Er zijn geen zomer-, kraam of paarverblijfplaatsen
aangetroffen.
Gezien de locaties waar de vleermuizen waar de vleermuizen zijn aangetroffen is geconcludeerd dat de
vleermuizen geen negatieve effecten zullen ondervinden als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden.

HaskoningDHV Nederland B.V.
Royal HaskoningDHV, met het hoofdkantoor in Amersfoort, is een van Europa’s toonaangevende projectmanagement-, ingenieurs- en
adviesbureaus. HaskoningDHV Nederland B.V. is onderdeel van Royal HaskoningDHV. Kamer van Koophandel nr. 56515154

DHV B.V.

Consequenties onderzoek
De werkzaamheden met betrekking tot de sloop van de St. Sebastiiansbrug en aanleg van de nieuwe St.
Sebastiaansbrug kunnen worden uitgevoerd zonder dat een ontheffing van de Flora- en Faunawet benodigd is.
Er zijn dus geen specifieke vergunningen, ontheffingen en/of maatregelen benodigd samenhangend met flora en
fauna bij de sloop en aanleg van de St. Sebastiaansbrug.
De zorgplicht zoals opgenomen in de Flora- en Faunawet geldt wel altijd en voor alle planten en dieren, of ze
beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. Daaruit
volgen een aantal aanbevelingen.
Naar aanleiding van het ecologisch onderzoek wordt geadviseerd om:

tijdens de werkzaamheden alert te zijn op het gebruik van kunstmatige verlichting, die niet gericht mag
worden op de nabij gelegen TU gebouwen;

voor de start van de werkzaamheden het projectgebied en de directe omgeving (‘invloedsfeer van de
werkzaamheden’) te controleren op broedvogels. Indien broedende vogels aanwezig zijn, is het aan de
deskundige om te bepalen of met de werkzaamheden kan worden aangevangen;

indien wordt voorzien dat de werkzaamheden tijdens het vogelbroedseizoen gaan plaatsvinden,
voorzorgsmaatregelen te nemen ter voorkoming van broedende vogels;

tijdens de werkzaamheden alert te zijn op het voorkomen van (beschermde) dieren op en rond het
projectgebied. Bij het voorkomen van (beschermde) dieren, deze de tijd te gunnen om te kunnen
vluchten;

indien men onverwachts (andere) beschermde soorten aantreft, het advies van een deskundige te
raadplegen;

bij twijfel over de aanwezigheid van beschermde soorten de hulp van een deskundige in te roepen.

Advies vervolgonderzoek
Er hoeft geen vervolgonderzoek te worden uitgevoerd.
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1. INLEIDING
VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft van de heer P. Kuilman, namens DHV Infra
Engineering Den Haag, opdracht gekregen voor het uitvoeren van een ecologisch onderzoek naar
vleermuizen ter plaatse van de Sint Sebastiaansbrug te Delft.
1.1 AANLEIDING
Aanleiding zijn de resultaten uit een voorgaand onderzoek en de geplande werkzaamheden aan de Sint
Sebastiaansbrug te Delft.
1.2 DOELSTELLING
Doel van het ecologisch onderzoek is het:
• vaststellen van de aanwezigheid van zomerverblijfplaatsen van vleermuizen;
• vaststellen van de aanwezigheid van kraamverblijfplaatsen (kraamkolonies) van vleermuizen;
• vaststellen van de aanwezigheid van paarverblijfplaatsen van vleermuizen;
• vaststellen van de aanwezigheid van vliegroutes van vleermuizen.
1.3 DESKUNDIGHEID
De medewerkers van de afdeling Ecologie van VanderHelm Milieubeheer B.V. voldoen aan ten minste
één van de door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie genoemde voorwaarden
en zijn daarmee gekwalificeerd als deskundige, zie box 1.
Box 1: Deskundigheid (Bron: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie)
Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) verstaat onder een deskundige een persoon die voor de
situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis
heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:
▪ op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
▪ op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, soortenherkenning en zorgvuldig
handelen ten opzichte van die soorten; en/of
▪ als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene
Bureaus; en/of
▪ zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de
daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals de Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom,
Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON,
SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk
gebied); en/of
▪ zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of soortenbescherming.

1.4 KWALITEITSBORGING
VanderHelm Milieubeheer B.V. is lid van het ‘Netwerk Groene Bureaus (NGB) - Brancheorganisatie voor
kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging’. De werkzaamheden die door VanderHelm Milieubeheer
B.V. worden uitgevoerd, zijn gebaseerd op het door de NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008,
aangevuld in februari 2010).
VanderHelm Milieubeheer B.V. is VCA** (versie 2008/05) gecertificeerd.
Onderhavig project is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van VanderHelm
Milieubeheer B.V. Dit kwaliteitssysteem is door Lloyd’s Register Quality Assurance gecertificeerd conform
de norm ISO 9001:2008.
1.5 VERANTWOORDING
VanderHelm Milieubeheer B.V. is een onafhankelijk adviesbureau en verklaart hierbij geen financiële of
juridische belangen te hebben bij de uitkomst van het gevoerde onderzoek.

Ecologisch onderzoek vleermuizen ter plaatse van de Sint Sebastiaansbrug te Delft
Projectcode: DHDE120541

4

2. WETTELIJKE EN BESTUURLIJKE KADERS NATUURBESCHERMING
In Nederland loopt de bescherming van natuur via twee sporen. Enerzijds is er bescherming van
natuurgebieden (gebiedsbescherming). Anderzijds is er de bescherming van flora- en faunasoorten
(soortenbescherming). In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de vigerende wet- en
regelgeving in zake de Natuurbeschermingswet 1998, Ecologische Hoofdstructuur en de Flora- en
faunawet.
2.1 GEBIEDSBESCHERMING
2.1.1 NATUURBESCHERMINGSWET 1998
De gebiedsbescherming is geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998 en de Nota Ruimte. Onder deze
bescherming vallen de volgende gebiedsoorten: Natura 2000-gebieden (dit zijn gebieden die zijn
aangewezen in het kader van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn), Beschermde Natuurmonumenten
en gebieden ter uitvoering van verdragen en andere internationale verplichtingen (zoals wetlands),
worden ook beschermd op basis van de Natuurbeschermingswet 1998.
De in dit rapport beschreven toetsing betreft het vaststellen of het projectgebied in of in de omgeving van
een beschermd natuurgebied ligt en of er sprake is van een negatief effect op de beschermde
natuurwaarden. Zo nee, dan is verder onderzoek niet nodig, zo ja, dan is een aanvullende toetsing nodig
waarbij wordt vastgesteld of er sprake is van een negatief effect.
2.1.2 ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR
Het beschermingsregime voor gebieden die vallen onder de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vloeit
voort uit het Natuurbeleidsplan uit 1991 en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Het is in de Nota Ruimte
op nationaal niveau en vervolgens door de provincies op provinciaal niveau nader uitgewerkt.
Bescherming van deze gebieden is op planologische basis en er wordt van uitgegaan van het "Nee,
tenzij‟-regime en compensatiebeginsel. Het ruimtelijk beleid voor de EHS is gericht op behoud en
ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden. Daarom geldt in de EHS het "nee, tenzij‟regime. Indien een voorgenomen ingreep de "nee, tenzij‟-afweging met positief gevolg doorloopt kan de
ingreep plaatsvinden, mits de eventuele nadelige gevolgen worden gemitigeerd en resterende schade
wordt gecompenseerd. Indien een voorgenomen ingreep niet voldoet aan de voorwaarden uit het "nee,
tenzij‟-regime dan kan de ingreep niet plaatsvinden.
2.2 SOORTENBESCHERMING
Bescherming van kwetsbare en zeldzame flora en fauna is geregeld in de Flora- en faunawet. De Floraen faunawet geldt daar waar beschermde soorten voorkomen. Daarbij is het niet van belang of dat
specifieke gebied ook wettelijk beschermd wordt. Binnen de Flora- en faunawet geldt een
beschermingsregime dat uitgaat van drie klassen (ingedeeld in tabellen) en daarnaast vogels als aparte
categorie. Afhankelijk van de status van een soort moet bij de aantasting van exemplaren bij plannen,
projecten of activiteiten een ontheffing op de Flora- en faunawet worden aangevraagd. Belangrijk voor de
toekenning hiervan is de status, maar ook of de duurzame instandhouding van de populatie wel of niet in
het geding is. Bescherming van licht naar zwaar is als volgt:
2.2.1 TABEL 1-SOORTEN
Middels de vrijstellingsregeling (AMvB art. 75) wordt in het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling
vrijstelling verleend voor Tabel 1-soorten. Derhalve hoeft voor deze soorten geen ontheffing te worden
aangevraagd. Echter voor deze soorten blijft de algemene zorgplicht van kracht.
2.2.2 TABEL 2-SOORTEN
Voor de Tabel 2-soorten kan gewerkt worden met een door het Ministerie van Economische zaken,
Landbouw en Innovatie (EL&I) goedgekeurde gedragscode of met een ontheffing. Indien aanwezige
Tabel 2-soorten geen hinder ondervinden of niet in hun voortbestaan bedreigd worden door de
werkzaamheden kan zonder een ontheffing gewerkt worden.
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2.2.3 TABEL 3-SOORTEN
Voor de Tabel 3-soorten dient in het geval van ruimtelijke ontwikkeling gewerkt te worden onder een
ontheffing. Bij werkzaamheden die vallen onder beheer & onderhoud en beheer & gebruik kan ook met
een door het Ministerie van EL&I goedgekeurde gedragscode gewerkt worden. Als aanwezige
Tabel 3-soorten geen hinder ondervinden of niet in hun voortbestaan bedreigd worden door de
werkzaamheden kan zonder een ontheffing gewerkt worden.
Als er maatregelen genomen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en
verblijfplaatsen garanderen, is een ontheffing van de Flora- en faunawet niet nodig. Om er zeker van te
zijn of de opgestelde mitigerende maatregelen voldoende zijn, kan op basis van de opgestelde
mitigerende maatregelen een ontheffing bij het Ministerie van EL&I worden aangevraagd. Indien het
Ministerie van EL&I akkoord gaat met de mitigerende maatregelen, wordt de ontheffingsaanvraag positief
afgewezen en mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2.2.4 VOGELS
Voor vogels dienen in het geval van ruimtelijke ontwikkeling mitigerende maatregelen opgesteld te
worden die ervoor zorg dragen dat de functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaatsen gegarandeerd
wordt. Wanneer dit niet mogelijk is kan, indien de volgende belangen aan de orde zijn: bescherming van
flora en fauna, veiligheid van het luchtverkeer, volksgezondheid of openbare veiligheid, een ontheffing
aangevraagd worden
2.2.5 ZORGPLICHT
In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen, zie box 2. In de zorgplicht is opgenomen dat een
ieder redelijkerwijs rekening dient te houden met alle flora en fauna. Onderstaand wordt de zorgplicht
weergegeven, zoals is opgenomen in Artikel 2 van de Flora- en faunawet.
Box 2: De zorgplicht zoals opgenomen in Artikel 2 van de Flora- en faunawet.
Lid 1:
Lid 2:

Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe
leefomgeving.
De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat
door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is 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 verwacht, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

2.1.6 VERBODEN HANDELINGEN
Naast de zorgplicht zijn een aantal verboden handelingen in de Flora- en faunawet opgenomen, zie
box 3.
Box 3: Verbodsbepalingen zoals opgenomen in de Flora- en faunawet.
Artikel 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.
Artikel 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.
Artikel 10: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.
Artikel 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 nemen of te verstoren
Artikel 13: Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van beschermde inheemse planten en dieren.

2.3 RODE LIJSTEN
Op grond van het Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus
2009 houdende vaststelling van geactualiseerde Rode Lijsten flora en fauna (Minister van LNV, 2004) zijn
gevoelige, kwetsbare, bedreigde, ernstige bedreigde en verdwenen dier- en plantensoorten opgenomen
in een nationale Rode Lijst. Aan deze soorten moet volgens het besluit bijzondere aandacht worden
besteed voor wat betreft de instandhouding. De Rode Lijst geeft de soorten van de lijst dus geen
afzonderlijke juridische beschermingsstatus, maar geeft wel aan dat er in het (soorten)beleid rekening
gehouden moet worden met de instandhouding van de betreffende soorten. Wanneer er op provinciaal
niveau beleid ten aanzien van bepaalde Rode Lijstsoorten is vastgesteld, dan dient dit beleid als
afwegingskader in de besluitvorming rond plannen die in gaan tegen dit beleid.
Ecologisch onderzoek vleermuizen ter plaatse van de Sint Sebastiaansbrug te Delft
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Op dit moment geldt in de provincie Zuid-Holland in principe het compensatiebeginsel en dient schade
toegebracht aan Rode Lijstsoorten te worden gecompenseerd. Momenteel wordt er in de praktijk geen
invulling gegeven aan het compensatiebeleid, uitzondering hierop vormen weidevogelgebieden.
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3. PROJECTLOCATIE EN VOORGENOMEN ONTWIKKELING
ONTWIKKE
3.1 HUIDIGE SITUATIE
De Sint Sebastiaansbrug verbindt het centrum van Delft met de TU-wijk
TU wijk door een overbrugging van het
Rijn-Schiekanaal.
Schiekanaal. Langs de Kanaalweg staan oude platanen nabij de brug. Aan de overzijde (Nieuwe
(
Laan)
aan) staat eveneens een aantal bomen. Een samenvatting van de projectgegevens is weergegeven in
tabel 1 en een overzicht van het projectgebied wordt weergegeven in afbeelding 1. Voor een
fotografische weergave van het projectgebied wordt verwezen naar bijlage 3.
Tabel 1: Gegevens projectgebied
Projectgebied:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Kilometerhok (Rijksdriehoekscoördinaten):

o

Sint Sebastiaansbrug
Michiel de Ruyterweg
2628
Delft
Delft
Zuid-Holland
X: 84 / Y: 447

: projectgebied

Afbeelding 1: Ligging projectgebied met begrenzing (Bron: Bingmaps)

3.2 TOEKOMSTIGE SITUATIE
De huidige brug zal worden vervangen door een compleet nieuwe. Voor zover bekend zal de toekomstige
situatie niet wezenlijk anders zijn dan de huidige
huid
situatie.
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3.3 WERKZAAMHEDEN T.B.V. DE TOEKOMSTIGE SITUATIE
De bestaande brug zal worden gesloopt, waarna een nieuwe brug gerealiseerd zal worden. De nieuwe
brug zal een bascule- of tafelbrug worden. Het definitieve ontwerp voor de brug is nog niet gereed. Wel is
bekend dat de nieuwe brug iets hoger en breder zal worden dan de bestaande brug in verband met een
tram die over de brug heen zal gaan rijden, hiervoor dient ruimte gecreëerd te worden. Het is nog niet
bekend hoe de nieuwe brug geplaatst zal worden. Wel is bekend dat er in ieder geval damwandplanken
trillend zullen worden ingebracht, daarnaast zullen er waarschijnlijk heiwerkzaamheden plaats gaan
vinden.
3.4 CUMULATIEVE EFFECTEN
Er zijn geen cumulatieve effecten van andere activiteiten in hetzelfde gebied te verwachten.
3.5 PLANNING
De bouw van de brug zal vermoedelijk in het najaar van 2013 aanvangen en de uitvoeringsduur zal een
jaar bedragen.
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4. BUREAUONDERZOEK
4.1 VOORAFGAAND ONDERZOEK
1

In 2012 is door VanderHelm Milieubeheer B.V. een ecologische quickscan ter plaatse van het
projectgebied uitgevoerd. In het rapport werd het volgende geconcludeerd:
• het projectgebied niet in of nabij beschermde natuurgebieden ligt. Derhalve geen vergunning betreffende
de Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk is;
• het projectgebied niet in de Ecologische Hoofdstructuur ligt. Een ruimtelijke procedure inzake de Wet
algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) is, voor wat betreft de EHS, niet noodzakelijk;
• op circa 2,5 kilometer en verder van het projectgebied liggen echter wel EHS-gebieden. Gezien de
voorgenomen werkzaamheden wordt een negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van
de EHS-gebieden uitgesloten. Een ruimtelijke procedure inzake de Wabo is, voor wat betreft de EHS,
niet noodzakelijk;
• aan de hand van het bureauonderzoek en het veldbezoek wordt in het projectgebied de navolgende
beschermde vogelsoort verwacht:
•
meerkoet.
• aan de hand van het bureauonderzoek en het veldbezoek worden in het aangrenzende gebied van de
brug (“binnen de invloedsfeer” van de werkzaamheden) de navolgende strikt beschermde
vleermuissoorten (Tabel 3: bijlage IV Habitatrichtlijn) verwacht:
•
gewone dwergvleermuis;
•
laatvlieger;
• de zorgplicht zoals opgenomen in de Flora- en faunawet te allen tijde van toepassing is.
Naar aanleiding van de ecologische quickscan wordt geadviseerd om:
• vast te laten stellen middels een ecologisch onderzoek of vliegroutes en of vaste rust- en
verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden van
het projectgebied;
• indien wordt voorzien dat de werkzaamheden tijdens het vogelbroedseizoen gaan plaatsvinden,
voorzorgsmaatregelen te nemen ter voorkoming van broedende vogels;
• voor de start van de werkzaamheden het projectgebied en de directe omgeving (“invloedsfeer van de
werkzaamheden”) te controleren op broedvogels. Indien broedende vogels aanwezig zijn, is het aan
de deskundige om te bepalen of met de werkzaamheden kan worden aangevangen;
• tijdens de werkzaamheden alert te zijn op het voorkomen van (beschermde) dieren op en rond het
projectgebied. Bij het voorkomen van (beschermde) dieren, deze de tijd te gunnen om te kunnen
vluchten;
• indien men onverwachts (andere) beschermde soorten aantreft, een deskundige te raadplegen;
• bij twijfel over de aanwezigheid van beschermde soorten de hulp van een deskundige in te roepen.
4.2 VLEERMUIZEN IN DE LITERATUUR
Gewone dwergvleermuis
De gewone dwergvleermuis komt in Nederland en ook in de provincie Zuid-Holland algemeen voor. De
populatiegrootte in Nederland van de gewone dwergvleermuis wordt geschat op 300.000 tot 600.000
dieren. Zie hieronder de verspreidingskaart van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).

1

Rapport ‘Ecologische quickscan Sint Sebastiaansbrug te Delft’. Projectnummer: DHDE120091,
door VanderHelm Milieubeheer B.V., in opdracht van DHV.
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d.d. 2 mei 2012. Opgesteld

10

o

: projectgebied

Afbeelding 2:Verspreidingsgegevens gewone dwergvleermuis in de provincie Zuid-Holland (bron:Telmee.nl)

Laatvlieger
De laatvlieger komt in Nederland en ook in de provincie Zuid-Holland algemeen voor. De populatiegrootte
in Nederland van de laatvlieger wordt geschat op 30.000 tot 50.000 dieren. Het grootste aantal dieren
wordt in het noorden van het land gevonden, met name in het noordwesten. Zie hieronder de
verspreidingskaart van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).
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Afbeelding 3:Verspreidingsgegevens laatvlieger in de provincie Zuid-Holland (bron:Telmee.nl)
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5. VELDONDERZOEK
5.1 METHODIEK
Het ecologisch onderzoek vleermuizen is uitgevoerd op basis van het vleermuisprotocol
(24 februari 2012) van het Netwerk Groene Bureaus (NGB) en de Gegevensautoriteit Natuur (GaN). Door
middel van een batdetector (Petersson D240X) en visuele waarnemingen wordt vastgesteld of er een
zomer-, kraam-, paarverblijfplaats en/of een vliegroute van vleermuizen aanwezig zijn in het
projectgebied.
Volgens het vleermuisprotocol dient de navolgende onderzoeksinspanning te worden uitgevoerd:
• twee nachtbezoeken in de periode 1 juni tot en met 1 augustus brengen, waarvan één in de ochtend
en één in de avond. Tijdens deze inventarisatieronden zijn zomer- en/of kraamverblijfplaatsen van
gewone dwergvleermuis en laatvlieger onderzocht. Tevens zijn vliegroutes en/of foerageergebied van
gewone dwergvleermuis en laatvlieger onderzocht;
• twee avondbezoeken in de periode 15 augustus tot en met 1 november brengen, waarbij
paarverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis en laatvlieger zijn onderzocht, tevens zijn
vliegroutes en/of foerageergebied onderzocht.
5.2 RESULTATEN
5.2.1 INLEIDING
Er zijn drie onderdelen te onderscheiden in de manier waarop vleermuizen van het gebied gebruik
maken. Dit zijn verblijfplaatsen, foerageergebieden en vliegroute. Verblijfplaatsen zijn plaatsen waar één
of meerdere vleermuizen verblijven. Dit kunnen zomerverblijven, kraamkolonies, winterverblijven of
paarplaatsen zijn. De drie onderdelen (verblijfplaats, foerageergebied, vliegroute) zijn middels de Floraen faunawet beschermd.
5.2.2 LOGBOEK
De tabellen 2 en 3 bevatten respectievelijk de gegevens van het uitgevoerde veldbezoek en de
weersgesteldheid.
Tabel 2: Uitgevoerde veldbezoeken
Datum

21 juni 2012

25 juli 2012

4 september 2012

22 oktober 2012

Activiteit
Inventarisatie:

kraamverblijfplaats;

zomerverblijfplaats;

vliegroute;

foerageergebied.
Inventarisatie:

kraamverblijfplaats;

zomerverblijfplaats;

vliegroute;

foerageergebied.
Inventarisatie:

zomerverblijfplaats.

paarverblijfplaats;

vliegroute;

foerageergebied.
Inventarisatie:

paarverblijfplaats;

vliegroute;

foerageergebied.

Verwachte vleermuissoort(en)

Tijdstip
(van - tot)

Uitvoerende(n)




gewone dwergvleermuis
laatvlieger

21.30 - 00.00

F.V. van der Lans




gewone dwergvleermuis
laatvlieger

03.30 - 05.30

F.V. van der Lans




gewone dwergvleermuis
laatvlieger

20.00 - 22.30

F.V. van der Lans




gewone dwergvleermuis
laatvlieger

18.00 - 20.30

F.V. van der Lans
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Tabel 3: Weersomstandigheden*
Temperatuur
(°C)
Datum
Min.
Max.

*

Overheersende
windrichting -kracht
(Bft)

Bewolking

Neerslag
(mm)

21 juni 2012

13,2

23,5

ZO 3

Zwaar bewolkt

11,2

25 juli 2012

13,4

27,6

NNW 3

Onbewolkt

0,0

4 september 2012

11,4

23,5

W2

Half bewolkt

0,0

22 oktober 2012

12,6

20,9

ONO 2

Zwaar bewolkt

0,0

Weersomstandigheden ter plaatse van weerstation Rotterdam (bron: KNMI)

5.2.3 GESCHIKTHEID PROJECTGEBIED
Het projectgebied (de brug) is niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen: dilatatievoegen zijn
dichtgekit en andere openingen zijn er niet. Als foerageergebied is het projectgebied eveneens niet
geschikt. Aangrenzende gebieden echter, zoals de begraafplaats, het Rijn-Schiekanaal en gebouwen in
de TU-wijk, zijn wel geschikt voor vleermuizen zoals de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger. Niet uit
te sluiten is dat de voorgenomen werkzaamheden aan de brug van (grote) invloed zijn op vliegroutes en
of vaste rust- en verblijfplaatsen.
5.2.4 BEVINDINGEN
Binnen het projectgebied zijn enkele vleermuizen waargenomen. Het betrof hoog overvliegende rosse
vleermuizen tijdens de bezoeken in juni en juli. Gewone dwergvleermuizen werden alle rondes gezien bij
de nabijgelegen TU gebouwen. In september werd hier sociaal gedrag waargenomen. Bij de Sint
Sebastiaansbrug, de aanbruggen over het Rijn-Schiekanaal, de begraafplaats en langs de beplanting
naast het kanaal werden geen vleermuizen waargenomen. De verwachte vleermuissoort laatvlieger is
tijdens alle bezoeken niet waargenomen. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de
waargenomen vleermuissoorten.
Tabel 4: Waargenomen vleermuissooorten
Datum
Vleermuissoort

Locatie

Aantal

Gedrag

21 juni 2012

Gewone dwergvleermuis
Rosse vleermuis

TU gebouw
Projectgebied

1
1

Foeragerend
Overvliegend

25 juli 2012

Rosse vleermuis

Projectgebied

2

Overvliegend

4 september 2012

Gewone dwergvleermuis

TU gebouw

2

Foeragerend
Sociaal gedrag

22 oktober 2012

Gewone dwergvleermuis

TU gebouw

2

Foeragerend
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6. INTERPRETATIE
In het projectgebied zelf zijn
ijn geen vleermuizen waargenomen. Wel zijn er hoog overvliegende rosse
vleermuizen vastgesteld en zitten er enkele gewone dwergvleermuizen in de nabij gelegen TU
gebouwen. Aamgenomen wordt dat de vleermuizen geen negatief effect zullen ondervinden van de
voorgenomen werkzaamheden.

Zomerverblijfplaats/
erblijfplaats/ baltsplaats gewone dwergvleermuis
Vliegroute rosse vleermuis
Afbeelding 4: Vleermuiswaarnemingen Sint Sebastiaansbrug 2012.
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft van DHV Infra Engineering Den Haag,
opdracht gekregen voor het uitvoeren van een ecologisch onderzoek naar vleermuizen ter plaatse van de
Sint Sebastiaansbrug te Delft. Aanleiding zijn de resultaten uit een voorgaand onderzoek en de geplande
werkzaamheden aan de Sint Sebastiaansbrug. Doel van het ecologisch onderzoek is het vaststellen van de
zomerverblijf-, kraamverblijf-, paarverblijfplaatsen en vliegroutes van vleermuizen.
7.1 CONCLUSIES
Op basis van het ecologisch onderzoek wordt geconcludeerd dat:
• het projectgebied niet in of nabij beschermde natuurgebieden ligt;
• het projectgebied niet in de Ecologische Hoofdstructuur ligt;
• aan de hand van het onderzoek de navolgende beschermde vleermuissoort (Tabel 3: bijlage IV
Habitatrichtlijn) in het projectgebied is vastgesteld:
• rosse vleermuis (hoog overvliegend);
• aan de hand van het onderzoek de navolgende beschermde vleermuissoort (Tabel 3: bijlage IV
Habitatrichtlijn) nabij het projectgebied, maar binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden, is
vastgesteld:
•
gewone dwergvleermuis (TU gebouwen ter plaatse van de Professor Snijderstraat);
• de aanwezige vleermuizen geen negatief effect zullen ondervinden van de voorgenomen
werkzaamheden;
• de werkzaamheden derhalve zonder ontheffing op de Flora- en faunawet uitgevoerd kunnen worden;
• de zorgplicht zoals opgenomen in de Flora- en faunawet te allen tijde van toepassing is.
7.2 AANBEVELINGEN
Naar aanleiding van het ecologisch onderzoek wordt geadviseerd om:
• tijdens de werkzaamheden alert te zijn op het gebruik van kunstmatige verlichting, die niet gericht
mag worden op de nabij gelegen TU gebouwen;
• voor de start van de werkzaamheden het projectgebied en de directe omgeving (‘invloedsfeer van de
werkzaamheden’) te controleren op broedvogels. Indien broedende vogels aanwezig zijn, is het aan
de deskundige om te bepalen of met de werkzaamheden kan worden aangevangen;
• indien wordt voorzien dat de werkzaamheden tijdens het vogelbroedseizoen gaan plaatsvinden,
voorzorgsmaatregelen te nemen ter voorkoming van broedende vogels;
• tijdens de werkzaamheden alert te zijn op het voorkomen van (beschermde) dieren op en rond het
projectgebied. Bij het voorkomen van (beschermde) dieren, deze de tijd te gunnen om te kunnen
vluchten;
• indien men onverwachts (andere) beschermde soorten aantreft, het advies van een deskundige te
raadplegen;
• bij twijfel over de aanwezigheid van beschermde soorten de hulp van een deskundige in te roepen.
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FOTO’S TER PLAATSE

Foto 1: Oostzijde van de Sint Sebastiaansbrug

Foto 2: Westzijde van de Sint Sebastiaansbrug

Foto 3: Kanaalweg parallel aan R ijn-Schiekanaal

Foto 4: Overhoek onder aan de brug

Foto 5: Gezicht vanaf brug op kanaal

Foto 6: Links brugwachtershuis op brug
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Inleiding
De provincie Zuid Holland heeft DHV opdracht verstrekt voor het opstellen van een VO, DO en RAW-bestek voor de
vernieuwing van de Sint Sebastiaansbrug te Delft. Onderdeel van de werkzaamheden is het verrichten van diverse
onderzoeken, waaronder een ecologische quickscan.
In opdracht van DHV is door VanderHelm Milieubeheer B.V. de ecologische quickscan verricht. De resultaten van
dit onderzoek zijn opgenomen in de rapportage “ecologische quickscan Sint Sebastiaansbrug te Delft”, projectcode
DHDE120091 d.d. 2 mei 2012.
Resultaten onderzoek
Op basis van de ecologische quickscan wordt geconcludeerd dat:
•
•
•
•

Het projectgebeid niet in of nabij een beschermd natuurgebied ligt. Een vergunning betreffende de
natuurbeschermingswet 1998 is dus niet nodig.
Het projectgebied vormt eveneens geen onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, waardoor een
ruimtelijke procedure inzake de wabo voor wat betreft de ecologische Hoofdstructuur niet benodigd is.
Aan de hand van het bureauonderzoek en het veldbezoek wordt in het projectgebied de, in de Flora- en
faunawet, beschermde vogelsoort meerkoet verwacht.
Aan de hand van het bureauonderzoek en het veldbezoek worden in het aangrenzend gebied van de brug,
binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden, de beschermde vleermuissoorten Laatvlieger en
Dwergvleermuis verwacht.

Consequenties onderzoek
In het algemeen geld dat de zorgplicht zoals opgenomen in de Flora- en faunawet ten allen tijde van toepassing is.
In de Flora- en Faunawet is met betrekking tot de zorgplicht vermeld dat:
Artikel 2, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor
hun directe leefomgeving.
Artikel 2, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan

DHV Groep is een internationaal advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika.
DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep. Kamer van Koophandel nr. 31034767.
Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

DHV B.V.

vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt,
verplicht is 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,
voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze
beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend.
Bij dit project kan aan de zorgplicht worden voldaan door de volgende maatregelen te nemen:
•

indien wordt voorzien dat de werkzaamheden tijdens het vogelbroedseizoen gaan
plaatsvinden,voorzorgsmaatregelen te nemen ter voorkoming van broedende vogels

•

voor start van de werkzaamheden het projectgebied en de directe omgeving (invloedsfeer van de
werkzaamheden”) controleren op broedvogels. Indien broedvogels aanwezig zijn, is het aan een
deskundige om te bepalen of met de werkzaamheden kan worden gestart
tijdens de werkzaamheden alert te zijn op de aanwezigheid van (beschermde) dieren op en rond het
projectgebied. Indien (beschermde) dieren op en rond het projectgebied voorkomen, dan moet deze de tijd
gegund worden om te vluchten.
Indien er onverwachts (andere) beschermde soorten worden aangetroffen, dan dient een deskundige
geraadpleegd te worden.
Indien er twijfel is over de aanwezigheid van beschermde soorten, dan dient de hulp van een deskundige
ingeroepen te worden.

•

•
•

Verder wordt aanbevolen om vast te laten stellen of er vliegroutes en/of vaste verblijfplaatsen van vleermuizen
aanwezig zijn in het aangrenzende gebied, binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden. Dit kan door middel van
aanvullend onderzoek waarbij kan worden vastgesteld of het projectgebied onderdeel vormt van een belangrijke
vliegroute voor vleermuizen. Indien blijkt dat het projectgebied onderdeel vormt van een vliegroute voor
vleermuizen, de vliegroute voor vleermuizen van wezenlijk belang is en er geen alternatieve vliegroute in de directe
omgeving is, dan leidt dit ertoe dat in het kader van de zorgplicht er ’s nachts geen werkzaamheden aan de brug
kunnen plaats vinden. Het is dus van belang om duidelijkheid te krijgen over de eventuele aanwezigheid van
verblijfsplaatsen en/of een vliegroute voor vleermuizen zodat in geval er sprake is van een vliegroute in het bestek
daaruit voortvloeiende beperkingen aan de aannemer kunnen worden meegegeven.
Advies vervolgonderzoek
Naar aanleiding van de ecologische quickscan wordt geadviseerd nader onderzoek te laten doen naar
verblijfplaatsen en vliegroutes van vleermuizen binnen het projectgebied en het daaraan grenzend gebied.
Het nader onderzoek bestaat uit nader bureau-onderzoek en een aantal veldinspecties om de aanwezigheid van
zomer- en kraamverblijfplaatsen, vliegroutes en paarverblijfplaatsen vast te kunnen stellen. Het onderzoek moet
uitgevoerd worden in de periode mei tot en met september.
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1. INLEIDING
VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft van DHV Infra Engineering Den Haag,
opdracht gekregen voor het uitvoeren van een ecologische quickscan ter plaatse van de Sint
Sebastiaansbrug te Delft.
1.1 AANLEIDING
Aanleiding tot deze ecologische quickscan zijn de geplande werkzaamheden binnen het projectgebied
die mogelijk een nadelige invloed hebben op aanwezige (beschermde) soorten flora en fauna. Vanwege
het verstorende karakter van de werkzaamheden op de aanwezige natuur, wordt de initiatiefnemer van
het project gehouden aan de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Deze wetgevingen
verplichten de initiatiefnemer om de natuurwaarden binnen het gebied in kaart te brengen. Hierbij dient te
worden onderzocht of aanwezige beschermde habitats en beschermde soorten flora en fauna nadelig
worden beïnvloed door de werkzaamheden.
1.2 DOELSTELLING
Doel van deze ecologische quickscan is meerledig, namelijk:
▪ het verkrijgen van inzicht betreffende de aanwezigheid van beschermde natuurgebieden in of nabij
het projectgebied. Door de bureaustudie wordt vastgesteld of een negatief effect verwacht wordt op
eventueel aanwezige beschermde natuurgebieden;
▪ het verkrijgen van inzicht betreffende de aanwezigheid van beschermde flora- en faunasoorten in of
nabij het projectgebied. Door de bureaustudie en het veldbezoek worden aanwijzingen verkregen
voor de te verwachten soorten binnen het projectgebied en worden soorten vastgesteld.
1.3 DESKUNDIGHEID
De medewerkers van de afdeling Ecologie van VanderHelm Milieubeheer B.V. voldoen aan tenminste
één van de door het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie genoemde voorwaarden
en zijn daarmee gekwalificeerd als deskundige, zie box 1.
Box 1: Deskundigheid (Bron: Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie)
Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) verstaat onder een deskundige een persoon die voor de
situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis
heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:
▪ op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
▪ op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, soortenherkenning en zorgvuldig
handelen ten opzichte van die soorten; en/of
▪ als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene
Bureaus; en/of
▪ zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de
daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals de Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom,
Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON,
SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk
gebied); en/of
▪ zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of soortenbescherming.

1.4 VOLLEDIGHEID ONDERZOEK
Weliswaar wordt naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek gestreefd, maar men
dient er rekening mee te houden dat het een ecologisch onderzoek betreft naar de aanwezige
beschermde habitats en beschermde flora en fauna. Het onderzoek en gebaseerd is op een bureaustudie
en een éénmalig veldbezoek. Voor een volledige inventarisatie van alle aanwezige flora en fauna ter
plaatse van het projectgebied dient een inventarisatie over een langere periode te worden uitgevoerd.
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1.5 KWALITEITSBORGING
VanderHelm Milieubeheer B.V. is lid van het ‘Netwerk Groene Bureaus (NGB) - Brancheorganisatie voor
kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging’. De werkzaamheden die door VanderHelm Milieubeheer
B.V. worden uitgevoerd, zijn gebaseerd op het door de NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008,
aangevuld in februari 2010).
VanderHelm Milieubeheer B.V. is VCA** (versie 2008/05) gecertificeerd.
Onderhavig onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van VanderHelm
Milieubeheer B.V. Dit kwaliteitssysteem is door Lloyd’s Register Quality Assurance gecertificeerd conform
de norm ISO 9001:2008.
1.6 VERANTWOORDING
VanderHelm Milieubeheer B.V. is een onafhankelijk adviesbureau en verklaart hierbij geen financiële of
juridische belangen te hebben bij de uitkomst van het gevoerde onderzoek.
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2. WETTELIJKE EN BESTUURLIJKE KADERS NATUURBESCHERMING
In Nederland loopt de bescherming van natuur via twee sporen. Enerzijds is er bescherming van
natuurgebieden (gebiedsbescherming). Anderzijds is er de bescherming van flora- en faunasoorten
(soortenbescherming). In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de vigerende wet- en
regelgeving in zake de Natuurbeschermingswet 1998, Ecologische Hoofdstructuur en de Flora- en
faunawet.
2.1 GEBIEDSBESCHERMING
2.1.1 NATUURBESCHERMINGSWET 1998
De gebiedsbescherming is geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998 en de Nota Ruimte. Onder deze
bescherming vallen de volgende gebiedsoorten: Natura 2000-gebieden (dit zijn gebieden die zijn
aangewezen in het kader van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn), Beschermde Natuurmonumenten
en gebieden ter uitvoering van verdragen en andere internationale verplichtingen (zoals wetlands),
worden ook beschermd op basis van de Natuurbeschermingswet 1998.
De in dit rapport beschreven toetsing betreft het vaststellen of het projectgebied in of in de omgeving van
een beschermd natuurgebied ligt en of er sprake is van een negatief effect op de beschermde
natuurwaarden. Zo nee, dan is verder onderzoek niet nodig, zo ja, dan is een aanvullende toetsing nodig
waarbij wordt vastgesteld of er sprake is van een negatief effect.
2.1.2 ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR
Het beschermingsregime voor gebieden die vallen onder de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vloeit
voort uit het Natuurbeleidsplan uit 1991 en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Het is in de Nota Ruimte
op nationaal niveau en vervolgens door de provincies op provinciaal niveau nader uitgewerkt.
Bescherming van deze gebieden is op planologische basis en er wordt van uitgegaan van het "Nee,
tenzij‟-regime en compensatiebeginsel. Het ruimtelijk beleid voor de EHS is gericht op behoud en
ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden. Daarom geldt in de EHS het "nee, tenzij‟regime. Indien een voorgenomen ingreep de "nee, tenzij‟-afweging met positief gevolg doorloopt kan de
ingreep plaatsvinden, mits de eventuele nadelige gevolgen worden gemitigeerd en resterende schade
wordt gecompenseerd. Indien een voorgenomen ingreep niet voldoet aan de voorwaarden uit het "nee,
tenzij‟-regime dan kan de ingreep niet plaatsvinden.
2.2 SOORTENBESCHERMING
Bescherming van kwetsbare en zeldzame flora en fauna is geregeld in de Flora- en faunawet. De Floraen faunawet geldt daar waar beschermde soorten voorkomen. Daarbij is het niet van belang of dat
specifieke gebied ook wettelijk beschermd wordt. Binnen de Flora- en faunawet geldt een
beschermingsregime dat uitgaat van drie klassen (ingedeeld in tabellen) en daarnaast vogels als aparte
categorie. Afhankelijk van de status van een soort moet bij de aantasting van exemplaren bij plannen,
projecten of activiteiten een ontheffing op de Flora- en faunawet worden aangevraagd. Belangrijk voor de
toekenning hiervan is de status, maar ook of de duurzame instandhouding van de populatie wel of niet in
het geding is. Bescherming van licht naar zwaar is als volgt:
2.2.1 TABEL 1-SOORTEN
Middels de vrijstellingsregeling (AMvB art. 75) wordt in het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling
vrijstelling verleend voor Tabel 1-soorten. Derhalve hoeft voor deze soorten geen ontheffing te worden
aangevraagd. Echter voor deze soorten blijft de algemene zorgplicht van kracht.
2.2.2 TABEL 2-SOORTEN
Voor de Tabel 2-soorten kan gewerkt worden met een door het Ministerie van Economische zaken,
Landbouw en Innovatie (EL&I) goedgekeurde gedragscode of met een ontheffing. Indien aanwezige
Tabel 2-soorten geen hinder ondervinden of niet in hun voortbestaan bedreigd worden door de
werkzaamheden kan zonder een ontheffing gewerkt worden.
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2.2.3 TABEL 3-SOORTEN
Voor de Tabel 3-soorten dient in het geval van ruimtelijke ontwikkeling gewerkt te worden onder een
ontheffing. Bij werkzaamheden die vallen onder beheer & onderhoud en beheer & gebruik kan ook met
een door het Ministerie van EL&I goedgekeurde gedragscode gewerkt worden.
Indien aanwezige Tabel 3 soorten geen hinder ondervinden of niet in hun voortbestaan bedreigd worden
door de werkzaamheden kan zonder een ontheffing gewerkt worden.
Indien er maatregelen genomen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en
verblijfplaatsen garanderen, is een ontheffing van de Flora- en faunawet niet nodig. Om er zeker van te
zijn of de opgestelde mitigerende maatregelen voldoende zijn, kan op basis van de opgestelde
mitigerende maatregelen een ontheffing bij het Ministerie van EL&I worden aangevraagd. Indien het
Ministerie van EL&I akkoord gaat met de mitigerende maatregelen, wordt de ontheffingsaanvraag positief
afgewezen en mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2.2.4 VOGELS
Voor vogels dienen in het geval van ruimtelijke ontwikkeling mitigerende maatregelen opgesteld te
worden die ervoor zorg dragen dat de functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaatsen gegarandeerd
wordt. Wanneer dit niet mogelijk is kan, indien de volgende belangen aan de orde zijn: bescherming van
flora en fauna, veiligheid van het luchtverkeer, volksgezondheid of openbare veiligheid, een ontheffing
aangevraagd worden
2.2.5 ZORGPLICHT
In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen, zie box 2. In de zorgplicht is opgenomen dat een
ieder redelijkerwijs rekening dient te houden met alle flora en fauna. Onderstaand wordt de zorgplicht
weergegeven, zoals is opgenomen in Artikel 2 van de Flora- en faunawet.
Box 2: De zorgplicht zoals opgenomen in Artikel 2 van de Flora- en faunawet.
Lid 1:
Lid 2:

Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe
leefomgeving.
De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat
door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is 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 verwacht, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

2.2.6 VERBODEN HANDELINGEN
Naast de zorgplicht zijn een aantal verboden handelingen in de Flora- en faunawet opgenomen, zie
box 3.
Box 3: Verbodsbepalingen zoals opgenomen in de Flora- en faunawet.
Artikel 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.
Artikel 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.
Artikel 10: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.
Artikel 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 nemen of te verstoren
Artikel 13: Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van beschermde inheemse planten en dieren.

2.3 RODE LIJSTEN
Op grond van het Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus
2009 houdende vaststelling van geactualiseerde Rode Lijsten flora en fauna (Minister van LNV, 2004) zijn
gevoelige, kwetsbare, bedreigde, ernstige bedreigde en verdwenen dier- en plantensoorten opgenomen
in een nationale Rode Lijst. Aan deze soorten moet volgens het besluit bijzondere aandacht worden
besteed voor wat betreft de instandhouding. De Rode Lijst geeft de soorten van de lijst dus geen
afzonderlijke juridische beschermingsstatus, maar geeft wel aan dat er in het (soorten)beleid rekening
gehouden moet worden met de instandhouding van de betreffende soorten. Wanneer er op provinciaal
niveau beleid ten aanzien van bepaalde Rode Lijstsoorten is vastgesteld, dan dient dit beleid als
afwegingskader in de besluitvorming rond plannen die in gaan tegen dit beleid.
Ecologische quickscan Sint Sebastiaansbrug te Delft
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Op dit moment geldt in de provincie Zuid-Holland in principe het compensatiebeginsel en dient schade
toegebracht aan Rode Lijstsoorten te worden gecompenseerd. Momenteel wordt er in de praktijk geen
invulling gegeven aan het compensatiebeleid, uitzondering hierop vormen weidevogelgebieden.
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3. OMSCHRIJVING PROJECTGEBIED EN VOORGENOMEN ONTWIKKELING
3.1 HUIDIGE SITUATIE
De Sint Sebastiaansbrug verbindt het centrum van Delft met de TU-wijk door een overbrugging van het
Rijn-Schiekanaal. Langs de Kanaalweg staan oude platanen nabij de brug. Aan de overzijde (Nieuwe
laan) staat eveneens een aantal bomen. Zie bijlage 3 met foto’s op de projectlocatie. Een samenvatting
van de projectgegevens is weergegeven in tabel 1.
Tabel 1: Gegevens projectgebied
Projectgebied:
Straat:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Kilometerhok (Rijksdriehoekscoördinaten):

o

Sint Sebastiaansbrug,
weerszijden brug
Sint Sebastiaansbrug
Delft
Delft
Zuid-Holland
X: 84 / Y: 447

aanbruggen,

Rijn-Schiekanaal,

bomen

aan

: Projectgebied

Afbeelding 1: Ligging projectgebied met begrenzing (Bron: Googlemaps)

3.2 TOEKOMSTIGE SITUATIE
De huidige brug zal worden vervangen door een compleet nieuwe. Voor zover bekend zal de toekomstige
situatie dan ook niet anders zijn dan de huidige.
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3.3 WERKZAAMHEDEN T.B.V. DE TOEKOMSTIGE SITUATIE
De bestaande brug zal worden gesloopt, waarna een nieuwe brug gerealiseerd zal worden. De nieuwe
brug zal een basculebrug worden. Het definitieve ontwerp voor de brug is nog niet gereed. Wel is bekend
dat de nieuwe brug iets hoger en breder zal worden dan de bestaande brug in verband met een tram die
over de brug heen zal gaan rijden, hiervoor dient ruimte gecreëerd te worden. Het is nog niet bekend hoe
de nieuwe brug geplaatst zal worden, niet uit te sluiten is dat diverse heiwerkzaamheden plaats zullen
gaan vinden.
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4. BUREAUONDERZOEK
4.1 METHODIEK
Het onderzoek is gebaseerd op de ethische code van het Netwerk Groene Bureaus - Branchevereniging
voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging (juni 2008 en februari 2010).
4.1.1 BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN
Aan de hand van gegevens van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
wordt bepaald of er beschermde natuurgebieden aanwezig zijn in of nabij het projectgebied.
4.1.2 ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR
Aan de hand van gegevens van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
wordt bepaald of er gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur aanwezig zijn in of nabij het
projectgebied.
4.1.3 FLORA EN FAUNA
Ten behoeve van de bureaustudie zijn verscheidene verspreidingsatlassen, verspreidingskaarten en
jaarverslagen geraadpleegd. De informatie uit deze atlassen is niet altijd actueel en veelal op uurhok
weergegeven (5 x 5 km). Hierdoor kunnen deze gegevens voor het projectgebied uitsluitend als richtlijn
worden toegepast en tijdens het veldbezoek worden getoetst.
4.2 RESULTATEN
4.2.1 BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN
In en nabij het projectgebied zijn geen beschermde natuurgebieden gebieden aanwezig, zie afbeelding 2.

o

: Projectgebied

Afbeelding 2: Projectgebied in relatie tot de beschermde natuurgebieden (bron: Ministerie van EL&I)
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4.2.2 ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR
Het projectgebied is niet in of nabij gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gelegen. Wel
bevinden zich enkele EHS-gebieden in de omgeving van het projectgebied. Deze liggen op een afstand
van respectievelijk 2,5 en 3,0 km, zie afbeeling 3.

o

: Projectgebied

Afbeelding 3: Projectgebied in relatie tot de Ecologische Hoofdstructuur (bron: Ministerie van EL&I)

4.2.3 FLORA EN FAUNA
Uit geraadpleegde literatuur en bronnen blijkt dat beschermde flora en fauna te verwachten zijn. Een
overzicht van de beschermde soorten die op basis van literatuur voor kunnen komen in het projectgebied
is opgenomen in tabel 2.
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Tabel 2: Verwachte beschermde flora- en faunasoorten uit verspreidingsatlassen
Soortgroep

Vleermuizen

Vogels

▪
▪
▪
▪
▪

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Beschermde status

gewone dwergvleermuis

Pipistrellus pipistrellus

Ff 3 / IV HR

laatvlieger

Eptesicus serotinus

Ff 3 / IV HR

ruige dwergvleermuis

Pipistrellus nathusii

Ff 3 / IV HR

huismus

Passer domesticus

V + B - cat. 2

spreeuw

Sturnus vulgaris

V + B - cat. 5

Ff 1, 2 en 3: beschermde soorten uit Flora- en faunawet: Tabel 1, 2 en 3
I AMvB: bijlage 1 van de Algemene Maatregel van bestuur
IV HR: soorten opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn
V: alle inheemse vogels zijn beschermd
B: vogels met een vaste rust- en verblijfplaats
▪
Cat 2: categorie 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;
▪
Cat 5: categorie 5 - nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben
gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats
verloren is gegaan, zich elders te vestigen.
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5. VELDONDERZOEK
5.1 METHODIEK
Het veldbezoek is erop gericht om te bevestigen of de beschermde flora- en faunasoorten, waarvan op
voorhand gedacht wordt dat deze aanwezig zijn, ook daadwerkelijk verwacht worden en of nog meer
beschermde soorten verwacht worden. Tevens wordt een algemene beoordeling gemaakt ten aanzien
van de geschiktheid van het gebied en indien relevant, de direct aanliggende terreinen als leefgebied
voor de diverse beschermde soorten en soortengroepen geschikt zijn. Voor de algemene beoordeling is
gelet op biotoopkenmerken. Het veldbezoek is uitgevoerd door een medewerker van de afdeling Ecologie
van VanderHelm Milieubeheer B.V. Het onderzoek is gebaseerd op de ethische code van het Netwerk
Groene Bureaus - Branchevereniging voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging (versie juni
2008, aangevuld in februari 2010).
5.2 LOGBOEK
De tabellen 3 en 4 bevatten respectievelijk de gegevens van het uitgevoerde veldbezoek en de
weersgesteldheid.
Tabel 3: Uitgevoerd veldbezoek
Datum

Activiteit

Soortgroep

05-04-2012

Ecologische quickscan

Bomen, vaatplanten, vissen,
vogels, zoogdieren

Tabel 4: Weersomstandigheden*
Temperatuur
(°C)
Datum
Min.
Max.
*

Windrichting en - kracht
(overheersend)

05-04-2012
0,8
8,7
NO 3
Weersomstandigheden ter plaatse van weerstation Rotterdam (bron: KNMI)

Tijdstip (vanaf)
(uur)

Uitvoerende(n)

9.00

F. van der Lans

Bewolking

Neerslag
(mm)

Zwaar bewolkt

0,0

5.3 RESULTATEN
5.3.1 FLORA
Het projectgebied biedt weinig ruimte voor plantensoorten, omdat vrijwel alles verhard is. De brug zelf is
niet geschikt voor muurplanten. In gazons en boomspiegels staan een aantal algemene plantensoorten,
zoals klimopereprijs, speenkruid. Voor beschermde soorten is geen geschikt habitat aangetroffen binnen
het projectgebied.
5.3.2 GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN
Voor algemeen beschermde grondgebonden zoogdieren (Tabel 1-soorten), zoals veldmuis, huismuis en
mol is geen geschikt habitat aanwezig. Voor zwaarder beschermde soorten (Tabel 2 en 3) is geen
geschikt habitat aangetroffen binnen het projectgebied.
5.3.3 VLEERMUIZEN
De brug is niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen: dilatatievoegen zijn dichtgekit en andere
openingen zijn er niet. Als foerageergebied is het projectgebied eveneens niet geschikt. Aangrenzende
gebieden echter, zoals de begraafplaats, het Rijn-Schiekanaal en gebouwen in de TU-wijk, zijn wel
geschikt voor vleermuizen zoals de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger.
5.3.4 AMFIBIEËN EN REPTIELEN
Er is geen geschikt habitat aanwezig voor amfibieen en reptielen.
5.3.5 VISSEN
Het Rijn-Schiekanaal is geschikt voor algemene vissoorten. Tijdens het veldbezoek zijn baars, brasem en
ruisvoorn vastgesteld. Beschermde vissoorten worden niet verwacht.
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5.3.6 VOGELS
Vogels die op de lijst met jaarrond beschermde nesten zijn opgenomen (Aangepaste lijst jaarrond
beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijk ingreep) en afhankelijk zijn van
gebouwen zouden in het projectgebied voor kunnen komen.
Er zijn geen sporen aangetroffen van broedende vogels, nesten, of territoriaal gedrag. De meerpalen
onder de brug zijn geschikt voor broedende meerkoeten, waar een paartje van aanwezig is.
5.3.7 OVERIGE SOORTEN
Overige beschermde soorten worden aan de hand van het locatiebezoek niet verwacht.
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6. INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN
6.1 NATUURBESCHERMINGSWET 1998
In en nabij het projectgebied zijn geen beschermde gebieden aanwezig. De Natuurbeschermingswet
1998 is niet van toepassing op het projectgebied.
6.2 ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR
In het projectgebied zijn geen delen van de Ecologische Hoofdstructuur aanwezig. In de omgeving van
het projectgebied zijn onderdelen van de Ecologische Hoofdstructuur aanwezig. Gezien de voorgenomen
werkzaamheden en de afstand (minimaal 2 kilometer) tot de EHS wordt een negatief effect op de wezenlijke
kenmerken en waarden van de EHS-gebieden uitgesloten.
6.3 FLORA- EN FAUNAWET
6.3.1 FLORA
Voor wat betreft de aangetroffen beschermde plantensoorten die in het projectgebied voorkomen zijn
geen aanvullende maatregelen nodig om te voldoen aan de Flora- en faunawet.
6.3.2 GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN
Er worden op basis van de bureaustudie en veldinventarisatie geen beschermde Tabel 1, 2 en 3 soorten
verwacht in het projectgebied.
6.3.3 VLEERMUIZEN
In het projectgebied worden geen beschermde vleermuissoorten verwacht. De aangrenzende gebieden
zijn echter wel geschikt. Niet uit te sluiten is dat de voorgenomen werkzaamheden aan de brug van
(grote) invloed zijn op vliegroutes en of vaste rust- en verblijfplaatsen.
6.3.4 AMFIBIEËN EN REPTIELEN
Er worden op basis van de bureaustudie en veldinventaristaie geen beschermde soorten verwacht in het
projectgebied.
6.3.5 VISSEN
Voor wat betreft de niet beschermde vissen die in de watergang voorkomen, zijn geen aanvullende
maatregelen nodig.
6.3.6 VOGELS
Alle inheemse vogels in Nederland zijn beschermd. Voor vogels geldt dat alleen een ontheffing wordt
verleend voor een wettelijk belang zoals beschreven in de Vogelrichtlijn. Deze belangen zijn a)
bescherming van flora en fauna, b) veiligheid van het luchtverkeer en c) volksgezondheid of openbare
veiligheid. Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden gedood of verontrust, of
waardoor nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen worden verstoord, zijn verboden. Tijdens de planning en
gedurende de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels.
Verstoring van broedende vogels dient te worden voorkomen. Voor de meeste vogelsoorten kan dit door
de werkzaamheden buiten de broedperiode van aanwezige soorten uit te voeren. Grofweg kan gesteld
worden dat het broedseizoen loopt van half maart tot half juli. Juridisch gezien is echter geen sprake van
een broedseizoen maar is van belang of een broedende vogel aanwezig is, zie box 4.
Box 4: Flora- en faunawet en broedseizoen
In het kader van de Flora- en faunawet wordt geen standaardperiode voor het broedseizoen gehanteerd. Van belang is of er een
broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Verblijfplaatsen (nesten) van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken,
zijn jaarrond beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent, of keert elk jaar terug naar hetzelfde
nest. De meeste vogels maken echter elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze
vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en
faunawet. Voor deze soorten is buiten het broedseizoen geen ontheffing nodig. Voor het verwijderen van verblijfplaatsen van
soorten die hun verblijfplaats het hele jaar door gebruiken is te allen tijde een ontheffing op de Flora- en faunawet vereist.
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Het projectgebied heeft beperkt geschikt biotoop voor (broedende) vogels, er worden geen broedende
vogels verwacht op of onder de brug. Indien tijdens het broedseizoen werkzaamheden worden
uitgevoerd, dient rekening te worden gehouden met eventueel aanwezige broedvogels. Deze
broedvogels worden krachtens artikel 9, 10 en 11 van de Flora- en faunawet beschermd.
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft van DHV Infra Engineering Den Haag
opdracht gekregen voor het uitvoeren van een ecologische quickscan ter plaatse van de Sint
Sebastiaansbrug te Delft. Aanleiding van deze ecologische quickscan zijn de voorgenomen
werkzaamheden binnen het projectgebied. Deze werkzaamheden hebben een nadelige invloed op de
aanwezige flora en fauna. Doel is het verkrijgen van inzicht betreffende de aanwezigheid van beschermde
habitats en of soorten binnen het projectgebied en de mogelijke negatieve invloed van de
werkzaamheden.
7.1 CONCLUSIES
Op basis van de ecologische quickscan wordt geconcludeerd dat:
▪ het projectgebied niet in of nabij beschermde natuurgebieden ligt. Derhalve geen vergunning betreffende
de Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk is;
▪ het projectgebied niet in de Ecologische Hoofdstructuur ligt. Een ruimtelijke procedure inzake de Wet
algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) is, voor wat betreft de EHS, niet noodzakelijk;
▪ op circa 2,5 kilometer en verder van het projectgebied liggen echter wel EHS-gebieden. Gezien de
voorgenomen werkzaamheden wordt een negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van
de EHS-gebieden uitgesloten. Een ruimtelijke procedure inzake de Wabo is, voor wat betreft de EHS,
niet noodzakelijk;
▪ aan de hand van het bureauonderzoek en het veldbezoek wordt in het projectgebied de beschermde
vogelsoort meerkoet verwacht;
▪ aan de hand van het bureauonderzoek en het veldbezoek worden in het aangrenzende gebied van de
brug (“binnen de invloedsfeer” van de werkzaamheden) de strikt beschermde soorten gewone
dwergvleermuis en laatvlieger (Tabel 3-soort) verwacht;
▪ de zorgplicht zoals opgenomen in de Flora- en faunawet te allen tijde van toepassing is.
7.2 AANBEVELINGEN
Naar aanleiding van de ecologische quickscan wordt geadviseerd om:
▪ vast te laten stellen middels een ecologisch onderzoek of vliegroutes en of vaste rust en
verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden van
het projectgebied;
▪ indien wordt voorzien dat de werkzaamheden tijdens het vogelbroedseizoen gaan plaatsvinden,
voorzorgsmaatregelen te nemen ter voorkoming van broedende vogels;
▪ voor de start van de werkzaamheden het projectgebied en de directe omgeving (“invloedsfeer van de
werkzaamheden”) te controleren op broedvogels. Indien broedende vogels aanwezig zijn, is het aan
de deskundige om te bepalen of met de werkzaamheden kan worden aangevangen;
▪ tijdens de werkzaamheden alert te zijn op het voorkomen van (beschermde) dieren op en rond het
projectgebied. Bij het voorkomen van (beschermde) dieren, deze de tijd te gunnen om te kunnen
vluchten;
▪ indien men onverwachts (andere) beschermde soorten aantreft, een deskundige te raadplegen;
▪ bij twijfel over de aanwezigheid van beschermde soorten de hulp van een deskundige in te roepen.

Ecologische quickscan Sint Sebastiaansbrug te Delft
Projectcode: DHDE120091

18

REFERENTIELIJST
Eggelte, H. , 2006. Veldgids Nederlandse flora, vierde druk. KNNV.
Europese Habitat Richtlijn, 1992. 92/43/EEG
KNNV, 1999. Veldgids Diersporen, Sporen van gewervelde landdieren. Annemarie van Diepenbeek,
uitgeverij
e
Lange, R., P. Twisk, A. van Winden en A. van Diepenbeek, VZZ, 2 druk 2003. Zoogdieren van WestEuropa. uitgeverij KNNV,
Lenders, H.J.R., C.C.H. Marijnissen en R.P.W.H. Felix, 1993. Waarnemen en herkennen van Amfibieën
e
en Reptielen in het veld. RAVON, 4 geheel herziene druk
e
Meijden, R. van der, 23 druk 2004. Heukels’ Flora van Nederland, uitgeverij Wolters-Noordhoff
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. www.minlnv.nl
Natuurbeschermingswet, 1998
Nie, H.W. de, 1996. Atlas van de Nederlandse Zoetwatervissen.
Provincie Zuid-Holland. http://geo.zuid-holland.nl
Staatsblad, nr. 402, 1998. Flora- en Faunawet (Wet van 25 mei 1998, houdende regels ter bescherming
van in het wild levende planten- en diersoorten);
Staatsblad, nr. 501, 2004. Besluit van 10 september 2004 houdende wijzigingen van een aantal,
algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en
faunawet en enkele andere wijzigingen.
Staatscourant nr. 220, 2001. Bekendmaking lijsten beschermde soorten.
Staatscourant nr. 51, 2002. Regeling aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet.
Tabellen soorten Flora- en faunawet, 2005.
Vogelrichtlijn, 1979. 79/409/EEG
Vrijstellingsregeling, AMvB “artikel 75”. Besluit houdende wijzigingen van een aantal algemene
maatregelen van bestuur in verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en Faunawet en
enkele andere wijzigingen
Waarnemingen van flora en fauna. www.waarneming.nl

Ecologische quickscan Sint Sebastiaansbrug te Delft
Projectcode: DHDE120091

19

BIJLAGE 1

REGIONALE SITUATIEKAART PROJECTGEBIED
PROJEC

= Projectgebied

Ecologische quickscan Sint Sebastiaansbrug te Delft
Projectcode: DHDE120091

Bijlage

BIJLAGE 2

TEKENING TOEKOMSTIGE SITUATIE

Ecologische quickscan Sint Sebastiaansbrug te Delft
Projectcode: DHDE120091

Bijlage

BIJLAGE 3

FOTO’S TER PLAATSE

Foto 1: oostzijde van de Sint Sebastiaansbrug

Foto 2: westzijde van de Sint Sebastiaansbrug

Foto 3: Kanaalweg parallel aan ijn-Schiekanaal

Foto 4: overhoek onder aan de brug

Foto 5: gezicht vanaf brug op kanaal

Foto 6: links brugwachtershuis op brug
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