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1  INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 

Voor de watertoren aan de Leidsestraat te Hillegom is een functiewijziging 

beoogd. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Eén van de 

haalbaarheidsstudies die hiervoor dient te worden uitgevoerd is toetsing aan 

de natuurwet- en regelgeving.  

Globale ligging plangebied (kaart Natuurloket en Luchtfoto Google Earth) 

 

Voorliggend onderzoek is een quick scan waarin op basis van een gebiedsana-

lyse (ruimtelijk ecologisch), beschikbare soortgegevens en een eenmalige 

veldverkenning, uitspraken worden gedaan over de mogelijke aanwezigheid 

van beschermde planten en dieren in het plangebied. Het plangebied zal be-

oordeeld worden op geschiktheid voor beschermde planten en diersoorten en 

de verwachte effecten op deze soorten. Dit resulteert in conclusies en aanbe-

velingen. Deze quick scan is uitgevoerd op basis van de momenteel geldende 

uitwerking en interpretatie van beleid en wetgeving. 

1.2 GEBIEDSBESCHRIJVING 

Het plangebied ligt aan de noordzijde van een klein industrieterrein tussen de 

kernen Lisse en Hillegom in, die respectievelijk zuidwestelijk en noordoostelijk 

liggen. Noordelijk van het plangebied liggen uitgestrekte bollenvelden. De 

watertoren is ontsloten op de drukke Leidsestraat (N208). De omgeving van 

het plangebied wordt intensief gebruikt als industrietterrein, en lijkt niet meer 

op de situatie zoals deze op de luchtfoto was. Direct naast het plangebied 

(zuid en west) liggen kleine braakliggende terreinen. Het zuidelijk gelegen 

terrein wordt voor opslag van bouwmaterialen en containers gebruikt. 
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Opvallend in deze drukke omgeving is de watergang en ecozone naast het 

plangebied. Hier ligt tussen de brede vaart, waarin (woon)boten liggen, en 

een smalle sloot, een brede, natte rietzone. 

 

Het plangebied zelf is op te delen in twee delen. Directe om de watertoren is 

het daar aanwezige riet (Phragmites australis) recent kortgemaaid en de 

grond is deels vlakgeschoven. De bodem ligt hoger dan de omliggende terrei-

nen. Langs de weg staan enkele jonge elzen (Alnus glutinosa).  

De toren zelf is een hoog opgaand gebouw uit 1925. De watertoren heeft een 

hoogte van ruim 45 meter en heeft één waterreservoir van 660 m³. De toren 

bestaat geheel uit beton. De binnenkant is in compartimenten verdeeld, 

waarbij het eerste compartiment uit een open ruimte van ongeveer 30 meter 

bestaat. Daarboven liggen lagere delen en gangen om bij het bovenste deel, 

het waterbassin te komen. De muren bestaan overal uit gladgestreken beton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tweede deel van het plangebied, waar een parkeerplaats is beoogd, werd 

ten tijde van het veldbezoek gebruikt als werkplaats voor een machinale 

steensorteermachine.  

 

 

De beoogde locatie voor de parkeerplaats en de naastgelegen ecozone 

 

Voor de watertoren is een functiewijziging naar onder andere een horeca- en 

bedrijfsbestemming beoogd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De watertoren en de beoogde nieuwe situatie 
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2  WETTELI JK  KADER  

2.1 GEBIEDSBESCHERMING 

2.1.1 Natuurbeschermingswet 1998 

Natuurgebieden of andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna 

kunnen op basis van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn worden 

aangemerkt als speciale beschermingszones (SBZ’s)in het kader van Natu-

ra2000. De verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn in Nederland 

opgenomen in de nieuwe Natuurbeschermingswet 1998 die per 1 oktober 

2005 van kracht is geworden. Hierin zijn de reeds bestaande natuurmonu-

menten al eerder opgenomen. Het is verboden projecten of andere handelin-

gen te realiseren of te verrichten die, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, 

de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten kunnen 

verslechteren, of een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waar-

voor het gebied is aangewezen.  

2.1.2 Ecologische hoofdstructuur 

Een andere vorm van gebiedsbescherming komt voort uit aanwijzing van een 

gebied als Ecologische Hoofdstructuur. Voor dergelijke gebieden geldt dat het 

natuurbelang prioriteit heeft en dat andere activiteiten niet mogen leiden tot 

frustratie van de natuurdoelen. Anders dan bij gebieds- en soortenbescher-

ming is de status als EHS niet verankerd in de natuurwetgeving, maar dient 

het belang in de planologische afweging een rol te spelen. Dit valt onder de 

verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. 

2.2 SOORTENBESCHERMING 

2.2.1 wettelijk kader 

Soortenbescherming is altijd aan de orde. Hiervoor is de Flora- en faunawet 

bepalend. De Flora- en faunawet is gericht op het duurzaam in stand houden 

van soorten in hun natuurlijk leefgebied. Deze wet heeft de beschermingsre-

gels, zoals die ook in de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn opgenomen, 

overgenomen en voor de Nederlandse situatie toegepast.  

 

Deze bescherming is als volgt in de Flora- en faunawet opgenomen: 

• het is verboden beschermde plantensoorten te plukken, verzamelen, af te 

snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op 

enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen (artikel 8); 
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• het is verboden beschermde diersoorten te doden, te verwonden, te van-

gen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen (artikel 9), op-

zettelijk te verontrusten (artikel 10) en hun nesten, holen of andere 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen te beschadigen, te ver-

nielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren (artikel 11). 

2.2.2 procedurele gevolgen 

De procedurele consequenties zijn afhankelijk van de soorten die door de 

ingreep worden beïnvloed. Kortweg kunnen er drie beschermingsregimes 

worden onderscheiden: 

• beschermingscategorie 1:  

Een groot aantal beschermde soorten is in Nederland algemeen voorko-

mend. Denk daarbij aan soorten zoals konijn, veldmuis, egel, ree, bruine 

kikker en kleine watersalamander. Op basis van het Besluit vrijstelling be-

schermde dier- en plantensoorten uit de Flora- en faunawet mogen ruim-

telijke ingrepen worden uitgevoerd die tot effect hebben dat de verblijf-

plaatsen van deze soorten worden aangetast. 

• beschermingscategorie 2: 

Voor beschermde soorten die niet zo algemeen zijn en dus extra aandacht 

verdienen (bijvoorbeeld eekhoorn, steenmarter en wild zwijn), geldt de 

vrijstelling alleen als er een goedgekeurde gedragscode is. Organisaties 

die geen gedragscode hebben moeten, voor ingrepen die leiden tot ver-

storing of aantasting van deze soorten, een ontheffing aan te vragen. 

• beschermingscategorie 3: 

Voor ongeveer honderd zeldzame soorten (o.a. das, boommarter) geldt 

géén vrijstelling als het gaat om ruimtelijke ingrepen. Dan is meestal een 

ontheffing van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

nodig, met uitgebreide toetsing.  

 

Als een ruimtelijke ingreep rechtstreeks kan leiden tot verstoring of vernieti-

ging van bepaalde beschermde soorten of hun leefgebied, kan het project in 

strijd zijn met de Flora- en faunawet. Afhankelijk van de ingreep en de soort 

kan dan een ontheffing noodzakelijk zijn. Ontheffingen worden slechts ver-

leend wanneer er geen andere bevredigende oplossing voor de ingreep be-

staat, de ingreep vanwege dwingende redenen van groot openbaar belang 

dient plaats te vinden en de gunstige staat van instandhouding van de soort 

niet in gevaar komt. Vaak worden hierbij mitigerende en compenserende 

maatregelen gevraagd.  

Uit recente uitspraken van de Raad van blijkt dat volgens Europees beleid 

(Vogel- en Habitatrichtlijn) het verlenen van een ontheffing voor soorten van 

bijlage IV van de Habitatrichtlijn niet altijd mogelijk is. Voor vogels kan nooit 

een ontheffing worden verleend. De nieuwe beleidslijn van LNV is er daarom 

op gericht om voor deze soorten door mitigatie en compensatie, negatieve 

effecten te voorkomen. 

 

Artikel 2 van de Flora- en faunawet is een zorgplichtbepaling. Iedereen dient 

voldoende zorg in acht te nemen voor de in het wild levende dieren en hun 

leefomgeving.  
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3  TOETSING 

3.1 ONDERZOEKSMETHODIEK 

Via natuurloket (www.natuurloket.nl) kan een indicatie worden verkregen van 

de beschikbaarheid van soortengegevens. De gegevens geven alleen een 

globale indicatie. Daarom is besloten geen gegevens op te vragen en het on-

derzoek vooral te baseren op de biotoopinschatting door een ecoloog.  

 

Bij het opstellen van de quick scan flora en fauna is verder gebruik gemaakt 

van bestaande atlasgegevens uit de Atlas van de Nederlandse zoogdieren 

(Broekhuizen, 1992), de Atlas van Nederlandse vleermuizen (Limpens, 1997)  

gegevens van Ravon (2007) en andere beschikbare bronnen voor versprei-

dingsgegevens. Deze gegevens geven een globale indicatie van de versprei-

ding van soorten. Bijlage 2 vermeldt de geraadpleegde bronnen.   

 

Op 18 februari 2010 heeft een ecoloog van Laneco het gebied en de directe 

omgeving verkend. Doel van deze veldverkenning was om een indruk te krij-

gen van de biotopen ter plaatse en de geschiktheid voor de verschillende 

soortengroepen te beoordelen. Het veldbezoek heeft nadrukkelijk niet de 

status van een volledige veldinventarisatie; het eenmalige veldbezoek, buiten 

het optimale onderzoeksseizoen van veel soorten, geeft slechts een globaal 

beeld van aanwezige soorten en habitats op basis van een momentopname.  

3.2 GEBIEDSBESCHERMING 

3.2.1 Natuurbeschermingswet 1998 

Alle Natura2000 gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) zijn/worden 

opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998. Zowel directe als indirecte 

(externe werking) negatieve invloeden zijn vergunningplichtig. 

Het plangebied ligt op 3,7 kilometer afstand van het Natura2000 gebied (Ha-

bitatrichtlijngebied) Kennemerland-Zuid. Dit gebied is een uitgestrekt duinge-

bied met een grote variatie aan biotopen en habitats.  

 

Toetsing 

Het plangebied aan de rand van een industrieterrein in een drukke, door men-

sen gebruikte omgeving, heeft geen enkele relatie met duingebied Kennne-

merland-Zuid. Vanwege het karakter van de ingreep zijn alleen lokaal effecten 

op aanwezige natuurwaarden te verwachten. Gezien de afstand en de afwe-

zigheid van een relatie met de waarden in het Natura2000 gebied, zijn geen 

effecten in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 te verwachten.   
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3.2.2 ecologische hoofdstructuur 

Het plangebied ligt voor een klein deel in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

van Zuid Holland. In de EHS geldt 

bij ruimtelijke ingrepen het Nee-

tenzij principe.  

De Ecologische zone waar het 

plangebied deels in ligt maakt 

deel uit van de Ecozone Keuken-

hof, onderdeel van het gebied 

Keukenhof/Lageveense Polder. De 

ecozone bestaat uit bestaande 

natuur en prioritaire nieuwe na-

tuur.  

 

Toetsing 

De geschatte oppervlakte van het deel van het plangebied wat in de EHS ligt 

is ongeveer 400 tot 500m². Dit stukje EHS, waar nu hoofdzakelijk riet staat, 

wordt omgevormd tot parkeerterrein, en verliest daarmee zijn ecologische 

waarde en potentie. Door deze bestemmingsplanwijziging wordt dit deel van 

de EHS ongeschikt voor natuurwaarden.  

 

Of een ingreep in de EHS mag plaatsvinden, hangt af van twee voorwaarden: 

• de ingreep is ‘van groot openbaar belang’;  

en 

• er zijn geen alternatieven mogelijk. 

 

Echter, op basis van de Spelregels EHS (Ministerie van LNV, 2007) kunnen 

ingrepen die niet voldoen aan het criterium groot openbaar belang toch door-

gang vinden door toepassing van twee nieuwe spelregels:  

• EHS-saldobenadering; 

• herbegrenzen EHS. 

 

De omvorming van de functie van de watertoren zal gepaard gaan met de 

verstoring en aantasting van de EHS direct om de toren. De verwachting is 

dat de meeste mogelijke vormen van ander gebruik in meer of mindere mate 

zullen leiden tot aantasting van de EHS ter plaatse. Van een alternatief is 

nauwelijks sprake omdat de toren niet verplaatst kan worden. Ook is er bij 

een dit project geen sprake van “groot openbaar belang”. Vandaar dat de 

verdere toetsing op basis van de Spelregel EHS heeft plaatsgevonden. 

 

Omdat de ingreep een vrij kleine ingreep in de EHS betreft, en langs het wa-

ter een smalle strook EHS gehandhaafd wordt, is de spelregel “herbegrenzen 

EHS” van toepassing. Bij herbegrenzen van de EHS kan de provincie de huidi-

ge begrenzing van de EHS aanpassen. Het betreft voor deze ingreep ‘herbe-

grenzen om andere dan ecologische redenen’. Dit kan onder de voorwaarden: 

• dat de schade aan de natuur beperkt is;  

• dat de grenzen van de EHS zo worden aangepast dat dit leidt tot een 

versterking van de EHS. 

 

Ligging plangebied in EHS 
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De directe omgeving van de Watertoren ligt hoger dan de omliggende perce-

len. Daarnaast ligt de watertoren nabij een drukke weg en brug, en op een 

druk industrieterrein. De ecologische potentie van de omgeving van de toren 

voor een groot aantal soorten is daarmee in de huidige situatie niet erg hoog. 

Compenseren in de directe omgeving is gezien het intensieve gebruik niet erg 

zinvol.  

 

Bij de beoogde ingreep wordt een smalle strook langs de watergang niet ge-

bruikt. Ook is de onderzijde van de brug niet breder dan deze strook. Het stuk 

vormt nu ook een soort bottleneck in deze verbindingszone. 

Aanbevolen wordt deze strook zo breed mogelijk te houden en ecologisch in 

te richten. Verder moet de strook door een wilgen- of elzenhakhoutstruweel 

van enkele meters breed gescheiden worden van de parkeerplaats en de to-

ren om verstoring te minimaliseren. 

 

Verder dient het oppervlakte EHS wat verloren gaat, buiten de EHS, maar bij 

voorkeur wel aansluitend op de EHS, kwalitatief te worden gecompenseerd. 

Dit kan bijvoorbeeld door het ecologische inrichten van een oeverzone van 

een watergang. 

Verder dienen deze wijzigingen in de EHS in een streekplanherziening te wor-

den meegenomen. 

Aanbevolen wordt deze maatregelen vooraf te bespreken en goed te laten 

keuren door het bevoegd gezag (provincie Zuid-Holland). 

3.3 SOORTENBESCHERMING 

In het kader van de Flora- en faunawet moet worden getoetst of er ter plaatse 

van de ruimtelijke ingrepen sprake is/kan zijn van negatieve effecten op be-

schermde planten en dieren. De beoogde ontwikkelingen kunnen biotoopver-

lies of verstoring (indirect biotoopverlies) tot gevolg hebben. 

3.3.1 vaatplanten 

Het veldbezoek vond overigens plaats buiten het groei- en bloeiseizoen van 

planten waardoor er geen volledig beeld is van de aanwezige plantensoorten. 

Er wordt daarom een verwachting uitgesproken over het al dan niet voorko-

men van beschermde planten. 

 

Tijdens het veldbezoek was een groot deel van het plangebied in gebruik als 

sorteerplaats voor stenen. Er lagen hoge bulten met gruis, zand en stenen 

naast een machine. Er zijn niet of nauwelijks planten te zien. Beschermde 

planten worden in dit verstoorde deel niet verwacht. 

 

De zone rond de toren bevatte vooral resten van riet (Phragmites australis). 

Deze zone ligt hoger dan de omliggende gronden, en heeft lokaal een ver-

stoord karakter. Een deel van de bodem was gladgeschoven. Vanwege de 

verhoogde ligging en verstoorde situatie worden geen beschermde soorten 

rond de toren verwacht. 
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De toren zelf is onderzocht op de aanwezigheid van beschermde muurplanten. 

Deze zijn niet aangetroffen. De betonnen muren zijn te glad om een geschikt 

groeibiotoop te vormen.   

3.3.2 grondgebonden zoogdieren 

Volgens verspreidingsgegevens (Broekhuizen, 1992) komen verschillende 

algemeen voorkomende beschermde soorten zoogdieren in de omgeving van 

het plangebied voor. Gezien de aanwezige biotopen met enige dekking in de 

vorm van rietresten en een elzensingel, kunnen soorten als egel (Erinaceus 

europeus), mol (Talpa europea), en verschillende soorten muizen en spits-

muizen voorkomen. Verblijfplaatsen van deze algemeen voorkomende be-

schermde soorten mogen op basis van een algemene vrijstelling, zonder pro-

cedurele gevolgen worden aangetast. 

 

Van de meer strikt beschermde soorten worden alleen waterspitsmuis (Ne-

omys fodiens) en noordse woelmuis (Microtus oeconomus), in de omgeving 

verwacht. Beide soorten leven vooral in natte overgangszones nabij water-

gangen. Het ene deel van het plangebied is door industriële activiteiten geheel 

ongeschikt voor deze soorten. De omgeving van de toren ligt hoger dan de 

omliggende rietzones, is geheel kaalgemaaid en geschoven en wordt gebruikt 

als opslagterrein voor bouwmaterialen. Daarom worden deze soorten ook daar 

niet verwacht. Negatieve effecten op zoogdieren worden daarom ook niet 

verwacht. 

3.3.3 vleermuizen 

Vleermuizen zijn globaal op te delen in gebouwbewonende soorten en boom-

bewonende soorten. Er zijn echter ook soorten die van beide elementen ge-

bruik maken.  

 

Ook is er onderscheid te maken in zomer- en winterverblijfplaatsen van de 

verschillende soorten. Sommige soorten verblijven het gehele jaar in gebou-

wen (spouwmuren, achter gevelbetimmeringen enz) of bomen (in holten, 

achter de bast). Een groot aantal soorten, ook soorten die ’s zomers in boom-

holten verblijven, overwintert echter weer in ruimtes met stabiele temperatu-

ren zoals bunkers, grotten en kelders.  

Alle vleermuizen zijn strikt (tabel 3) beschermd door de Flora- en faunawet. 

 

Tijdens het veldbezoek in februari 2010 is de toren onderzocht op de aanwe-

zigheid van overwinterende vleermuizen. Omdat het tot ver in februari zelfs 

overdag rond het vriespunt bleef, geeft deze inventarisatie een goed beeld 

van het gebruik door vleermuizen in de winter. 

Tijdens deze onderzoeksronde zijn geen overwinterende vleermuizen aange-

troffen in de toren. Ook andere sporen van verblijf van vleermuizen in de 

toren zijn niet gevonden. De muren zijn binnenin bijna geheel glad, en hoewel 

de temperatuur in de toren vrij stabiel lijkt, ligt de toren in een relatief open 

omgeving met veel windinvloeden. De toren is daarmee al minder geschikt als 

winterverblijf. Op basis van deze constateringen worden ook geen overwinte-

rende vleermuizen in de toren verwacht. 
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Echter, op basis van dit veldbezoek kan een zomerverblijf niet geheel op 

voorhand worden uigesloten. Vleermuizen hebben slechts een zeer beperkte 

ruimte nodig om een verblijfplaats te bereiken. Een kleine holte is vaak wel 

genoeg. Omdat de toren erg hoog is, en aan de buitenzijde veel randen en 

overstekken aanwezig zijn, kan de aanwezigheid van een kleine holte niet 

geheel worden uitgesloten. De functieverandering kan in dat geval leiden tot 

aantasting van verblijfplaatsen. Nader onderzoek kan de aanwezigheid van 

vleermuizen aantonen, dan wel uitsluiten. Het kan dan gaan om gebouwbe-

wonende soorten als gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), laat-

vlieger (Eptesicus serotinus) en meervleermuis (Myotis dasycneme) (Limpens 

1997).  

 

Vanwege de afwezigheid van geschikte bomen worden geen boombewonende 

soorten verwacht. 

 

Omdat de soorten vaak jarenlang gebruik maken van vaste aanvliegroutes 

tussen verblijfsplaats en foerageergebied, kan het behoud van lijnelementen 

cruciaal zijn voor de instandhouding van het leefgebied. Direct naast het 

plangebied ligt een brede watergang die als vliegroute gebruikt kan worden 

door meervleermuis en watervleermuis (Myotis daubentonii). Om effecten te 

voorkomen dient lichtuitstraling op de watergang te worden voorkomen. Dit 

kan door het gebruik van aangepaste armaturen met gebundeld licht en de 

plaatsing van een singel langs de watergang. 

3.3.4 vogels 

Tijdens het veldbezoek zijn alleen merels (Turdus merula) waargenomen in en 

nabij het plangebied. Verder is er een nest van zwarte kraai (Corvus corone) 

aanwezig in een van de rondgangen van de toren. De vogels komen via een 

kleine opening boven de ingang binnen, en hebben in de gang rond het bassin 

een nest van een halve meter hoog gebouwd.  

Alle vogelsoorten zijn beschermd. Het betreft dan met name de actieve 

broedplaatsen en vaste verblijfplaatsen van deze soorten. Voor de meeste 

vogels loopt dit broedseizoen van half maart tot half juli. 

 

Daarnaast is van een aantal vogelsoorten de nesten en nestlocaties (verblijf-

plaatsen) het gehele jaar door beschermd. Er is tijdens het veldbezoek ge-

zocht naar sporen van aanwezigheid van deze soorten (waaronder uilen, 

huismus, verschillende roofvogels e.d.). Deze zijn echter niet gevonden. Jaar-

rond beschermde vogels worden in het plangebied niet verwacht. 

3.3.5 amfibieën 

Amfibieën stellen een aantal eisen aan hun leefomgeving. Hierbij kan onder-

scheid gemaakt worden tussen hun voortplantingsplaats, meestal een poel of 

ondiep watertje zonder vissen, en hun landbiotoop. De meer algemene soor-

ten stellen weinig eisen aan hun leefomgeving. De meer strikt beschermde 

soorten stellen ook strikte eisen aan hun leefomgeving. 
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In het plangebied zelf zijn geen potentiële voortplantingselementen aanwezig. 

Nabij het plangebied liggen een brede vaart en een sloot die beide permanent 

watervoerend zijn. Voor de strikt soorten zijn dit geen geschikte voortplan-

tingselementen. Strikt beschermde soorten worden in de huidige situatie 

daarom uitgesloten. Wel kunnen algemeen voorkomende soorten die in de 

omgeving voorkomen (Ravon, 2007) zoals bruine kikker (Rana temporaria), 

gewone pad (Bufo bufo), bastaard kikker (Rana esculenta) en meerkikker 

(Rana ridibunda) voorkomen in en nabij het plangebied. Verblijfplaatsen van 

deze soorten mogen op basis van een algemene vrijstelling worden aangetast. 

 

Een aandachtspunt betreft echter het voorkomen van de rugstreeppad (Bufo 

calamita) in de omgeving. In de huidige situatie is het plangebied niet ge-

schikt. Als het plangebied echter langere tijd braak blijft liggen, kan deze 

pionierssoort het plangebied koloniseren. In bijlage 3 worden enkele maatre-

gelen aanbevolen om kolonisatie te voorkomen. 

3.3.6 reptielen 

Hoewel in de duinen verschillende soorten reptielen voor kunnen komen 

(Ravon, 2007), is de ringslang (Natrix natrix) de enige reptielensoort die in 

het natte laagland leeft. Het dier leeft in en nabij waterelementen, en plant 

zich voort door eiafzet in broeihopen. De rietruigte en de bomen nabij de 

watergang zijn een geschikt biotoop voor dit dier. Het plangebied wordt ech-

ter intensiever gebruikt, en ligt hoger dan de omgeving, en zal daarom geen 

belangrijk onderdeel van het leefgebied uitmaken. De functieverandering van 

het plangebied heeft ook geen gevolgen voor het gebruik van de omgeving 

voor deze soort. Negatieve effecten die leiden tot procedurele gevolgen zijn 

daarom ook niet te verwachten. 

3.3.7 vissen 

Omdat er in het plangebied geen permanent watervoerende elementen aan-

wezig zijn, kan de aanwezigheid van vissen worden uitgesloten. De beide 

watergangen nabij het plangebied worden niet aangetast in de plannen. 

3.3.8 insecten (vlinders, libellen, sprinkhanen) en overige soortengroepen  

Slechts een beperkt aantal van de zeer soortenrijke groep van de insecten is 

beschermd. De habitateisen van beschermde soorten binnen deze groep zijn 

vaak zeer locatiespecifiek en gebonden aan zeer bijzondere biotopen. Bijzon-

dere biotopen zijn in het plangebied niet aanwezig. Beschermde insecten wor-

den daarom uitgesloten. 

 

Ook overige beschermde soorten zoals mollusken, tweekleppigen en kreeften 

zijn uit te sluiten in het plangebied. 
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4  CONCLUSIE 

Voor de watertoren te Hillegom is een functiewijziging voorgenomen.  

Voor deze ingreep plaatsvindt, moeten de gevolgen voor beschermde natuur-

waarden en de consequenties met betrekking tot de natuur wet- en regelge-

ving in beeld zijn gebracht. 

4.1 GEBIEDSBESCHERMING 

4.1.1 Natuurbeschermingswet 1998 

Op 3,7 kilometer afstand van het plangebied ligt het Natura2000 gebied Ken-

nemerland-Zuid. Gezien de afstand, de afwezigheid van een relatie tussen de 

gebieden en aangezien de effecten op natuurwaarden lokaal van aard zullen 

zijn, kunnen effecten op dit gebied worden uitgesloten. Het plan heeft daar-

mee geen gevolgen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. 

4.1.2 ecologische hoofdstructuur 

Het plangebied ligt wel in de EHS en maakt onderdeel uit van de Ecozone 

Keukenhof (Keukenhof/Lageveense Polder). De ecozone bestaat uit bestaande 

natuur en prioritaire nieuwe natuur. Bij deze ingreep worden parkeerplaatsen 

in een klein deel van de EHS gerealiseerd. Omdat er geen alternatief is, maar 

ook geen sprake is van groot openbaar belang, is getoetst op basis van de 

Spelregels EHS (LNV, 2007).  

Omdat de waarden en potentie van de EHS op deze locatie worden aangetast, 

dienen mitigerende en compenserende maatregelen te worden genomen. 

Deze worden in paragraaf 4.3 behandeld. 

4.2 SOORTENBESCHERMING 

In het kader van de Flora- en faunawet dient te worden nagegaan of vaste 

rust- en verblijfsplaatsen of belangrijke onderdelen van leefgebied van soor-

ten door de ingreep worden aangetast. Invloeden die leiden tot een vermin-

derde geschiktheid als bijvoorbeeld foerageergebied zijn niet ontheffingsplich-

tig, tenzij het een zodanig belang betreft dat bij het wegvallen van deze func-

tie ook vaste rust- en verblijfsplaatsen niet langer kunnen functioneren.  

 

De meeste van de mogelijk aanwezige soorten zijn beschermd en vallen onder 

het lichte beschermingsregime van de Flora- en faunawet. Hiervoor geldt dat 

aantasting van vaste rust- en verblijfplaatsen op basis van een vrijstelling 

mogelijk is, zonder dat er sprake is van procedurele consequenties.  

 

Een aantal van de mogelijk voorkomende soorten zijn meer strikt beschermde 

soorten. 

Hoewel tijdens het veldbezoek de aanwezigheid van winterverblijven van 

vleermuizen kon worden uitgesloten, kan de aanwezigheid van zomerverblij-

ven en paarplaatsen van vleermuizen niet op voorhand worden uitgesloten.  
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Verder dient rekening gehouden met broedende vogels door buiten het broed-

seizoen te starten met werkzaamheden. 

Daarnaast wordt aanbevolen maatregelen te nemen als het plangebied lange-

re tijd braak blijft liggen om kolonisatie door de rugstreeppad te voorkomen. 

4.3 CONSEQUENTIES  

Natuurbeschermingswet 1998 

Er zijn geen procedurele gevolgen in het kader van de Natuurbeschermings-

wet 1998 te verwachten .  

 

EHS 

Omdat in het plan in de EHS gebouwd word, en dit stuk EHS effectief verloren 

gaat als onderdeel van de EHS, dienen maatregelen genomen te worden: 

- Tussen de parkeerplaatsen en de watergang dient een hakhoutsingel van 

els of wilg van enkele meters (mimimaal 2) te worden geplaatst; 

- Elders moet buiten de EHS, maar wel aansluitend aan de EHS, kwalitatief 

te worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door het natuurvriendelijk inrich-

ten van een oeverzone. Het oppervlak hiervan dient minimaal hetzelfde te 

zijn als het verloren gegane oppervlak; 

- Deze wijzigingen dienen bij een streekplanwijziging te worden overgeno-

men; 

- Het bevoegd gezag moet de voorgestelde maatregelen goedkeuren. 

 

Flora- en faunawet 

Om de gevolgen van deze ingreep voor strikt beschermde soorten uit de Flo-

ra- en faunawet te kunnen bepalen, dient nader onderzoek te worden gedaan 

naar de functie van het plangebied (en dan met name de bebouwing) voor 

• Vleermuizen; gebouwbewonende soorten (laatvlieger, gewone dwerg-

vleermuis en meervleermuis). Nader onderzoek naar kraamkolonies kan 

van half juni tot eind juli. Onderzoek naar paarverblijven kan in augus-

tus/september worden uitgevoerd (periodes conform vleermuisprotocol 

NGB, 2009) 

Het gebruik van het projectgebied door deze soorten kan door middel van 

meerdere inventarisatieronden (minimaal twee) in beeld worden gebracht.  

 

Om effecten op vliegroutes van vleermuizen over de nabijgelegen vaart te 

voorkomen, dient lichtuitstraling te worden beperkt, en wordt aanbevolen 

aangepaste armaturen te gebruiken. 

 

Verder zijn twee voorwaarden uit de Flora- en faunawet altijd van toepassing: 

• de start van werkzaamheden (kappen, rooien, slopen en grondbewerking) 

dient buiten het broedseizoen van vogels (globaal half maart tot half juli) 

plaats te vinden om directe verstoring van broedvogels en het broedsuc-

ces te voorkomen. Alleen als op basis van een gericht onderzoek wordt 

aangetoond dat er geen vogels broeden, mag van deze voorwaarde wor-

den afgeweken. 
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• op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora- en faunawet 

dient bij de uitvoering van de werkzaamheden voldoende zorg in acht te 

worden genomen voor de in het wild levende dieren en hun leefomgeving. 

Verstoring moet worden beperkt en dieren moeten de gelegenheid hebben 

om uit te wijken en mogen niet opzettelijk worden gedood. Dit kan door: 

• voortijdig maaien van het plangebied zodat dieren wegtrekken; 

• het beperken van verlichting tijdens de avonduren in zomer, voor-

jaar en herfst ten behoeve van vleermuizen en andere nachtdieren; 

• het slopen en rooien starten buiten het voortplantingsseizoen en het 

winter(slaap)seizoen. Zodat het plangebied ongeschikt is voor die-

ren. 

4.4 AANBEVELINGEN 

Aanbevolen wordt maatregelen te nemen om kolonisatie van het plangebied 

door de rugstreeppad te voorkomen als het plangebied langere tijd braak blijft 

liggen. Deze dieren zoeken vergraafbare grond op als verblijfplaats. Te nemen 

maatregelen worden omgeschreven in bijlage 3. 
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BIJLAGE 1:  GEGEVENS NATUURLOKET  
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BI JLAGE  3  MAATREGELEN RUGSTREEPPAD  

Rugstreeppadden overwinteren in braakliggende en opgespoten, vergraafbare 

(zandige) terreinen. Bij grondwerkzaamheden en als zand wordt opgespoten, 

wordt het terrein wel geschikt voor deze strikt beschermde soort. In het kader 

van de zorgplicht wordt daarom aanbevolen het terrein niet langer dan strikt 

noodzakelijk braak te laten liggen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de 

periode augustus-april. 

Maatregelen om kolonisatie door de rugstreeppad te voorkomen zijn: 

• afdekken of dempen van natte plekken; 

• inzaaien van het plangebied met gras; 

of 

• paddenschermen plaatsen, als de bouw langere tijd wordt stil gelegd in 

braakliggende toestand; 

• ingangen van de projectlocatie kunnen bij de plaatsing van een padden-

scherm voorzien worden van een paddenrooster. Een paddenrooster be-

staat uit twee balken of bijvoorbeeld spoorstaven op tien centimeter van 

elkaar met daartussen een ruimte waardoor de dieren zijdelings kunnen 

wegkomen naar buiten het paddenscherm. Een dergelijk rooster hindert 

het verkeer niet. 

 


