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1 INLEIDING  
 

1.1 Inleiding 
 

Er wordt gewerkt aan de stedelijke uitbreiding van Borne aan de oostzijde door onder meer de realisatie 
van woningbouwlocatie Bornsche Maten. Aan de zuidzijde van de Bornsche Maten is de woonwijk 
Singelwonen voorzien (zie figuur 1 voor de globale ligging en bijlage 1 voor de exacte ligging). In het kader 
van de herprocedure / herbestemming dient bekend te zijn of het gebied mogelijk waardevol is voor 
beschermde natuurwaarden in het kader van de Flora- en faunawet. Op grond hiervan heeft de gemeente 
Borne aan onderhavig bureau gevraagd om een verkennende actualiserende inventarisatie uit te voeren 
naar het voorkomen van wettelijk beschermde natuurwaarden in het kader van de Flora- en faunawet en 
om bij het eventueel voorkomen hiervan aan te geven hoe hiermee dient te worden omgegaan. In dit 
rapport worden de resultaten van deze verkenning gepresenteerd. Aangezien Singelwonen van beperkte 
omvang is, in het verleden uitvoerig is getoetst op effecten op beschermde gebieden en gelegen is in een 
woonwijk die momenteel wordt gerealiseerd, worden op voorhand effecten op beschermde gebieden in het 
kader van de Natuurbeschermingswet en de Ecologische Hoofdstructuur uitgesloten. In de voorgaande 
ruimtelijke procedure ter realisatie van de Bornsche Maten is dit reeds bevestigd.  
 
 

 

N↑ 

Figuur 1. Globale ligging van de woonwijk Singelwonen te Borne.  
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1.2 Singelwonen 
 
Singelwonen wordt aangelegd in voormalig agrarische gebied. Ter plaatse Singelwonen liggen akkers 
braak en liggen gronden braak. In figuur 2 wordt een foto-impressie gegeven.  
 
 
 

   
Figuur 2. Beeld van de geplande woonwijk Singelwonen te Borne. 

 
 

1.3 De plannen 
 
Singelwonen is het meest zuidelijke deel van Bornsche Maten langs het Bornsche Beekpark. Het is de 
overgang naar het bedrijventerrein Westermaat (Hengelo) en ligt aan de hoofdentree van Borne. Het 
streven is om een moderne en gevarieerde woonplek te realiseren, verlopend van intensief stedelijk nabij 
de hoofdontsluiting naar extensief aan de groene bufferzone. In Singelwonen komen ongeveer 200-300 
woningen. 
  
In Singelwonen worden mogelijkheden geboden voor het ‘wilde wonen’ en collectief particulier 
opdrachtgeverschap. Het wilde wonen komt neer op het realiseren van een huis naar eigen wens, zonder 
regels en beperkingen. Ook de kavelgrootte is zelf te bepalen. Het Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap houdt in dat een groepje kavelkopers gezamenlijk een architect en aannemer 
uitzoeken. Daarmee kan aanzienlijk worden bespaart op de kosten. 
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Figuur 3. Planopzet Bornsche Maten met Singelwonen te Borne. 
 

1.4 Doelstellingen van het onderzoek 
 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk 
beschermde natuurwaarden in het plangebied te verwachten zijn. Anderzijds worden de consequenties 
van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.  
 
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen 
worden beantwoord: 
1. Welke wettelijk beschermde dier- en plantensoorten komen mogelijk voor in het plangebied 

Zwarteweg? 
2. Welke verwachte wettelijk beschermde dier- en plantensoorten ondervinden nadelen van de 

plansituatie? 
3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van de plansituatie op wettelijk 

beschermde dier- en plantensoorten? 
 

1.5 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de Flora- en faunawet komen achtereenvolgens aan de orde: 
- De onderzoeksmethode. 
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten en de effecten daarop van de 

plansituatie. 
- Conclusie en aanbevelingen.  
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2 BESCHERMDE SOORTEN 
 

2.1 Flora- en faunawet 
 

In de Flora- en faunawet die per 1 april 2002 in werking is getreden, zijn regels gegeven over de 
bescherming van de in het wild levende planten- en diersoorten, mede ter uitvoering van Europese 
Richtlijnen (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn). De soortenbescherming van de Habitatrichtlijn is geïntegreerd 
in de Flora- en faunawet. Deze soortenbescherming houdt in dat handelingen zoals het doden, opzettelijk 
verontrusten, verstoren of vernietigen van vaste rust- en verblijfplaatsen, holen, nesten, eieren van dieren 
en het uitgraven, plukken en vernietigen van groeiplaatsen van planten verboden zijn.  

 
Vrijwel elke ruimtelijke ingreep gaat gepaard met verstoring, vernietiging en andere effecten op planten en 
dieren. Om toch een ruimtelijk plan tot uitvoering te kunnen brengen is, indien er effecten te verwachten 
zijn op beschermde soorten, een ontheffing noodzakelijk van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. Om ontheffing te kunnen verkrijgen moet aangetoond worden dat de voorgenomen 
ruimtelijke ingreep geen afbreuk zal doen aan de gunstige staat van instandhouding van de beschermde 
soorten die in het plangebied zijn aangetroffen. Ook mag het natuurlijk verspreidingsbeeld niet worden 
beïnvloed. Op basis van dit criterium gelden er drie beschermingsregimes, afgestemd op de mate waarin 
soorten in hun voortbestaan bedreigd zijn.  

 
Algemeen voorkomende soorten (categorie 1: lichte bescherming) 
Voor algemeen voorkomende soorten zoals haas, egel, veldmuis, bruine kikker of gewone pad geldt sinds 
begin 2005 dat er een algemene vrijstelling is. Deze soorten zijn zo algemeen, dat zelfs als ze een keer 
geschaad worden, het voortbestaan van de soort niet in gevaar komt. Voor deze soorten hoeft geen 
ontheffing te worden aangevraagd als zij worden geschaad op voorwaarde dat met deze soorten goed 
omgegaan wordt: zij mogen niet onnodig gedood of gewond worden en activiteiten dienen buiten de 
kritieke periode plaats te vinden (zorgplicht).  
 
Minder algemeen voorkomende soorten (categorie 2: matige bescherming) 
Voor soorten die minder algemeen voorkomen als eekhoorn, steenmarter, levendbarende hagedis en 
diverse soorten orchideeën geldt dat een ontheffing vereist blijft bij ruimtelijke ingrepen omdat zij minder 
algemeen zijn en dus extra aandacht verdienen. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden als wordt 
gewerkt volgens een door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde 
gedragscode. In zo’n gedragscode geeft een sector of initiatiefnemer zelf aan welke gedragslijnen men 
volgt om het schaden van beschermde soorten zo veel mogelijk te voorkomen. Bij het hebben van een 
gedragscode voor de minder algemeen voorkomende soorten is alleen nog een ontheffing nodig voor 
werkzaamheden die voortaan anders dan voorheen (gedragscode) uitgevoerd worden.  

 
Strikt beschermde soorten (categorie 3: strikte bescherming) 
Voor soorten die in bijlage IV van de Habitatrichtlijn staan en in bijlage 1 van het vrijstellingsbesluit 
beschermde planten en dieren (o.a. ringslang, hazelworm, boommarter, das, noordse woelmuis, otter en 
vleermuizen) geldt dat uitgebreid getoetst dient te worden op het criterium “de gunstige staat van 
instandhouding” en “het natuurlijk verspreidingsbeeld mag niet worden beïnvloed”. Een ontheffing wordt 
slechts verleend wanneer er sprake is van een in de wet genoemd belang en er geen andere 
bevredigende oplossing voor de ingreep bestaat.  
 
Tussen de soortbescherming en de bestemmingsplanprocedure is geen formele relatie. In het kader van 
de bestemmingsplanprocedure ((oude (Wet Ruimtelijke Ordening) moet duidelijk zijn of, indien een 
ontheffing nodig is, deze zal worden verkregen. Hoewel er dus geen formele koppeling bestaat tussen de 
bestemmingsplanprocedure en de Flora- en faunawet, blijkt uit jurisprudentie van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak dat een plan niet mag worden goedgekeurd als geen ontheffing verkregen kan 
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worden. Ook onder de huidihe Wet ruimtelijke oOrdening (Wro) geldt voor soorten van het lichtste regime 
geldt een algemene vrijstelling en voor soorten van het middelste regime is het in de praktijk mogelijk om 
ontheffing te verkrijgen. Dit betekent dat in het kader van de bestemmingsplanprocedure, ook onder de 
nieuwe Wro formeel alleen rekening gehouden dient te worden met soorten van het strengste regime.  
 
Sinds september 2009 beoordeeld LNV een ontheffingsaanvraag op basis van functieverlies. In 
aanmerking komen soorten voor een ontheffing als met (vooraf uitgevoerde) maatregelen de soort 
aangetast blijft worden. Uiteraard moet dan ook weer een in de wet genoemd belang aanwezig zijn. 
Daarbij is gekomen dat het aantal vogels dat vaste rust- en verblijfplaatsen sinds 2009 is uitgebreid. Dit 
houdt in dat de nestplaatsen van deze vogels ook buiten het broedseizoen zijn beschermd.  
 

2.2 Rode lijst 
 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel is 
2009 herzien. Bij aantasting van door de Flora- en faunawet beschermde, en op de Rode lijst geplaatste 
soorten zal goed moeten worden bekeken of de 'gunstige staat van instandhouding' van die soorten niet in 
gevaar komt. Daarnaast mag het natuurlijk verspreidingsbeeld niet veranderen. Andere bedreigde soorten 
van de Rode lijst zijn alleen meer impliciet beschermd via de zogenaamde zorgplicht. Er is geen directe 
relatie tussen de gepubliceerde Rode Lijsten en de Flora- en faunawet: een soort geniet alleen 
bescherming als deze benoemd is als beschermde soort in de Flora- en faunawet.  

 
Alleen op basis van 'gunstige staat van instandhouding' kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten 
"zwaardere" randvoorwaarden gelden dan voor algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen 
voorkomende soorten die niet afnemen in aantal (geen Rode lijstsoort) relatief eenvoudig zijn om aan te 
tonen dat de "gunstige staat van instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt 
verspreidingsbeeld en die afnemen in aantal (soorten die wél op de Rode lijst staan) is een uitbreide 
effectenstudie wenselijk, ondanks dat zij niet zijn beschermd. Voor deze soorten geldt namelijk de 
zorgplicht (artikel 2 van de Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in 
acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun leefomgeving en voor alle planten en 
hun groeiplaats. 
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3 WERKWIJZE EN WAARDERING 
 
 
Ten behoeve van de actualiserende quick scan Flora- en faunawet van Singelwonen te Borne zijn totaal 
vijf veldbezoeken (4, 11, 26 mei, 17, 25 juni 2010) afgelegd aan het plangebied en de directe omgeving. 
Gedurende deze bezoeken zijn het gebied en de directe omgeving beoordeeld op het mogelijk voorkomen 
van beschermde en bedreigde planten- en diersoorten en is tevens gezocht naar deze soorten.  
Naast dit veldonderzoek zijn aanwezige ecotopen geïnventariseerd en is een inschatting gemaakt van de 
kans op het voorkomen van beschermde soorten.   
Ten derde is het uitgebreide natuuronderzoek dat ten grondslag lag aan de ruimtelijke procedure voor 
geheel Bornsche Maten, waar Singelwonen onderdeel van is, gebruikt (BRO / Adviesbureau Mertens, 
2003). Hoewel dit onderzoek gedateerd is, geeft het wel inzicht in de kans op het voorkomen van 
beschermde soorten.  
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4 RESULTATEN EN BEOORDELING 
 
 

4.1 Flora 
 
In 2003 (BRO / Adviesbureau Mertens, 2003) is de tweestijlige meidoorn aangetroffen in het plangebied 
van Singelwonen te Borne. Tweestijlige meidoorn staat op de Rode lijst van bedreigde soorten van 1990. 
Op de Lijst van 2000 en 2004 ontbreekt de soort daar echter. In het gebied van Singelwonen zijn in 2003 
verder geen vermeldenswaardige soorten zoals bedreigde soorten, vastgesteld.  
De vegetatie op de weiden, akkers, bermen, randen en overhoeken is sinds 2003 verruigt. De kans op 
beschermde soorten is derhalve verkleind. De vestiging van beschermde soorten in oudere ecotopen 
zoals bossages en houtwallen wordt niet verwacht aangezien de vestiging van vermeldenswaardige 
soorten in ecotopen in het eindstadium zeer traag verloopt.  
Gedurende het veldwerk in 2010 zijn dan ook geen vermeldenswaardige vegetaties aangetroffen of 
beschermde soorten vastgesteld.  
 

4.2 Broedvogels 
 
In 2003 (BRO / Adviesbureau Mertens, 2003) is buizerd aangetroffen in het gebied van Singelwonen te 
Borne. De buizerd is vrij honkvast en is gedurende onderhavig onderzoek tevens vastgesteld. Er zijn 
echter geen nesten aangetroffen in 2010. De buizerd is geen vogel waarvoor de jaarrond bescherming 
geldt (LNV-DLG, 2009). In en rond het gebied Singelwonen komen verder geen vogels voor met jaarrond 
beschermde nesten.  
 
Ter voorkoming van overtreding van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet dient bij de realisatie 
van Singelwonen rekening gehouden te worden met gebruikte nesten van vogels. Dit kan worden 
bewerkstelligd door werkzaamheden buiten het broedseizoen van vogels uit te voeren of door te 
voorkomen dat vogels tot nestelen komen.  
 
Op basis van de zorgplicht van de Flora- en Faunawet wordt aanbevolen om voor vervangende 
nestlocaties in de nieuwbouw te zorgen voor de bedreigde huismus (Rode lijst 2009; gevoelig). De 
voormalige boerderijen langs de Europalaan bieden nestgelegenheid aan ca. 10 koppels huismussen. Het 
is derhalve wenselijk om minimaal 10 vervangende nestlocaties voor huismus te realiseren.  
 
Voor het voorkomen van huismussen is het noodzakelijk dat zij beschikken over geschikte nestplaatsen. 
Onder dakpannen is de meest geschikte plaats. De voorschriften in het Bouwbesluit, welke verplichten om 
openingen in gebouwen groter dan 10 mm dicht te maken, vormen hiervoor een tegenstrijdigheid. De 
Vogelvide biedt echter mogelijkheden.  
 
De Vogelvide biedt huismussen een veilige nestelplek onder dakpannen. Het product kan worden 
aangebracht bij de onderste rij dakpannen, ter hoogte van de dakvoet. Simpel gezegd is het een prefab 
nestkast die over de gehele breedte van het dak kan worden aangebracht. De Vogelvide voldoet aan de 
eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit. De Vogelvide kent een aantal geïntegreerde functies zoals: 
- Past onder vrijwel alle soorten pannen en alle soorten pannendaken;  
- Waarborgt een goede ventilatie van het dak;  
- Voorkomt dat vogels verder onder de pannen kruipen, zodat vervuiling wordt tegengegaan;  
- Duurzaam en eenvoudig, zowel in de professionele bouwwereld als door particulieren toe te passen.  
 
Indien de Vogelvide echter niet (meer) kan worden toegepast, dan kunnen nestkasten een alternatief 
bieden. Deze kunnen bijvoorbeeld bij de overdracht van de woning worden gegeven.  
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Figuur 4. Beeld van huismus, Vogelvide en huismussenkast. 
 

4.3 Vleermuizen 
 
In 2003 (BRO / Adviesbureau Mertens, 2003) werden met name boven en nabij de Bornsche Beek 
foeragerende gewone dwergvleermuizen en watervleermuizen vastgesteld. Singelwonen is gelegen nabij 
de Bornsche Beek maar komt hiermee niet in aanraking.  
 
In het verleden zijn in en rond het plangebied Singelwonen geen verblijfplaatsen van vleermuizen 
vastgesteld. De kans hierop wordt ook nu weer uitgesloten. In de bomen in het gebied Singelwonen zijn 
geen gaten vastgesteld en rond de gebouwen aan de Europalaan werden geen hoge dichtheden aan 
gewone dwergvleermuizen vastgesteld.  
 
In 2003 werden geringe aantallen foeragerende vleermuizen vastgesteld in en rond het gebied 
Singelwonenen. Ook gedurende onderhavige verkennende actualiserende scan werden slechts enkele 
foeragerende vleermuizen aangetroffen. Singelwonen en de omgeving vormen derhalve geen belangrijk 
foerageergebied voor vleermuizen.  
 
Aangezien er in en rondom Singelwonen geen verblijfplaatsen zoals kolonies voorkomen en het gebied 
geen belangrijk foerageergebied is, is de kans gering dat er vliegroutes voorkomen. Gedurende het 
verkennend onderzoek zijn er dan ook geen aanwijzingen gevonden van vliegroutes. In 2003 werden ook 
geen vliegroutes vastgesteld.  
 
De realisatie van Sigelwonen kan ook een bijdrage leveren aan de vestiging van vleermuizen. De straten 
en lanen binnen het gebied zullen ruim van opzet worden, waardoor het gebied foerageergebied zal 
blijven. De woningen binnen het gebied zullen daarnaast kleine gaten gaan bevatten die een functie 
kunnen gaan vervullen voor dwergvleermuizen. Lanen en straten kunnen daarnaast een functie krijgen als 
vliegroute omdat dit lijnvormige elementen zijn.  
 

4.4 Overige zoogdieren  
 

Rond Borne komt de steenmarter voor. De steenmarter is matig beschermd via de Flora- en faunawet en 
niet bedreigd via de Rode lijst van bedreigde diersoorten. In het verleden (BRO / Adviesbureau Mertens, 
2003) is de steenmarter daadwerkelijk vastgesteld in de Bornsche Maten. Op grond hiervan is ontheffing 
van de Flora- en Faunawet verleend (zie bijlage 2).  
De Steenmarter komt voornamelijk voor in en rondom gebouwen. In het gebied Singelwonen bevinden 
zich op twee plaatsen gebouwen langs de Europalaan. Rond deze gebouwen zijn geen aanwijzingen 
gevonden van de steenmarter. Binnen en rond het gebied zijn verder geen aanwijzingen gevonden 
gedurende onderhavige actualiserende quick scan van het voorkomen van steenmarter.  
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Er zijn geen aanwijzingen gevonden in 2003 of 
gedurende onderhavig onderzoek van het 
voorkomen van zwaar beschermde 
grondgebonden zoogdieren zoals das.  
 
Binnen en rond Singelwonen komen wel licht 
beschermde soorten voor zoals bosmuis, 
huisspitsmuis en bruine rat. Voor deze soorten 
bestaat een algemene vrijstelling van de Flora- 
en faunawet.   
 

4.5 Amfibieën 
 
In het verleden zijn alleen algemene amfibieën waargenomen (BRO / Adviesbureau Mertens, 2003). Deze 
amfibieën zijn alle licht beschermd via de Flora- en faunawet en niet bedreigd via de Rode lijst van 
bedreigde diersoorten. Met de realisatie van de Bornsche Maten, is de situatie voor de meeste amfibieën 
niet verbeterd. Wateren zijn vergraven en / of geïsoleerd komen te liggen. Voor de zwaar beschermde 
rugstreeppad biedt zo’n pionierbiotoop kansen. De rugstreeppad is echter, durende het ’s avonds afspelen 
van koorgeluiden, gedurende onderhavig onderzoek niet vastgesteld.  

 
Figuur 4. Beeld dode bruine rat in Singelwonen. 
 

 

4.6 Reptielen 
 
Op basis van regionale verspreiding en ligging is het niet aannemelijk dat zich op het tracé of rond de 
Bornsche Beeklaan reptielen ophouden. Het voorkomen van reptielen wordt uitgesloten. Het gebied ligt te 
geïsoleerd en er treedt te veel verstoring op. In het verleden zijn ook geen reptielen waargenomen (BRO / 
Adviesbureau Mertens, 2003). 

  

4.7 Vissen 
 

In het verleden is bermpje aangetroffen (BRO / Adviesbureau Mertens, 2003). Voor bermpje is ontheffing 
verleend voor de Bonsche Maten in 2004 (zie bijlage 2).  
 
Gedurende onderhavig onderzoek is het bermpje opnieuw vastgesteld in de beek langs de weg 
Brittanielaan / Europalaan. Daarnaast is de niet beschermde riviergrondel aangetroffen. Zowel bermpje als 
riviergrondel indiceren een goede waterkwaliteit. Bermpje is matig beschermd via de Flora- en faunawet 
en niet bedreigd volgens de Rode lijst. Het bermpje en de riviergrondel leven in stromend water met een 
zandige tot stenige bodem.  
 

   
Figuur 5. Beeld van de vangst van bermpje (l) en riviergrondel (r). 
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Navraag bij de gemeente Borne, met betrekking tot de plannen aan en rond deze beek, leert dat de komende 
vijf jaar geen plannen zijn voorzien aan en rond de beek. Op grond hiervan worden effecten uitgesloten.  
 

4.8 Overige 
 
Er is geen potentieel leefgebied van beschermde of bedreigde ongewervelden vastgesteld in 2003 of 
gedurende onderhavig onderzoek. Effecten op beschermde ongewervelden worden dan ook niet voorzien.  
Langs de beek grenzend aan de Brittanielaan / Europalaan komt wel weidebeekjuffer voor die 
vermeldenswaardig is. Deze libel (juffer) zal echter geen effect ondervinden omdat er geen 
werkzaamheden aan en rondom de beek zijn voorzien.  
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5 BEOORDELING EN CONCLUSIES 
 
 

In 2003 is uitgebreid natuuronderzoek verricht in het gebied de Bornsche Maten te Borne. Dit woongebied 
wordt momenteel gerealiseerd. Momenteel staat de realisatie van Singelwonen gepland. Voor deze 
realisatie is het noodzakelijk dat het natuuronderzoek geactualiseerd wordt. Dit heeft plaatsgevonden op 
basis van veldonderzoek en inschatting op basis van best professional judgement heeft dit plaats 
gevonden.  

In en rond het gebied Singelwonen komen diverse licht beschermde soorten voor (o.a. grondgebonden 
zoogdieren en amfibieën). Voor deze soorten bestaat een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet. 
Het is aannemelijk dat deze soorten kunnen blijven voorkomen in het gebied gedurende en na realisatie 
van het plan. Singelwonen wordt gefaseerd gebouwd en er is een relatief extensieve bouwdichtheid met 
veel groen.  

In het verleden zijn twee matig beschermde soorten vastgesteld. Dit betreft de steenmarter en de vissoort 
bermpje. Het voorkomen van steenmarter in Singelwonen is niet aannemelijk. Bermpje is daadwerkelijk 
vastgesteld gedurende onderhavig onderzoek. Bempje komt voor in de beek langs de weg Brittanielaan / 
Europalaan. Rond en aan deze beek vinden geen werkzaamheden plaats. Op grond hiervan worden 
effecten op het bermpje uitgesloten.  

Vleermuizen zijn de enige zwaar beschermde soorten die voorkomen in de Bornsche Maten. Voor 
Singelwonen is vastgesteld gedurende onderhavig onderzoek dat het marginaal foerageergebied is. De 
realisatie van de plannen zal hierin geen verandering brengen.  

In verband met het voorkomen van huismus is het noodzakelijk dat vervangende nestlocaties worden 
aangeboden. Er dient verder in de aanlegfase rekening gehouden te worden met het voorkomen van 
broedvogels.  

Geconcludeerd kan dan ook worden dat de aanleg en het gebruik van de Woonwijk Singelwonen plaats 
kan vinden zonder ontheffing van de Flora- en faunawet. Hiermee vormt de flora- en fauna geen 
belemmering voor de uitvoerbaarheid van onderhavig plan.  
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