Veldbiologische Werken
Ecologisch onderzoek en advies

Memo

Actualisatie Quickscan Wet natuurbescherming
Smalriemseweg 39 te Beusichem

d.d. 21 april 2018
Naar aanleiding van de vraag d.d. 7 april jl. van René van Arnhem van Chr. Van
Arnhem & Zn. BV, Culemborg voor een actualisatie van de Quickscan Wet
natuurbescherming aan de Smalriemseweg 39 te Beusichem (ZIE RAPPORT: QUICKSCAN WET
NATUURBESCHERMING SMALRIEMSEWEG 39 TE BEUSICHEM RAPPORT VBW 2017-16 R) is op zaterdag 14 april 2018
een ecologische controle hiertoe uitgevoerd. Deze actualisatie betreft een deel van het
plangebied van de oorspronkelijke Quickscan zoals aangegeven op onderstaande kaart.
Reden voor deze actualisatie is de ambitie van de initiatiefnemer om op dit deel een
nieuwe woning te realiseren.
Beschrijving onderzocht plangebied
Na sloop van de bebouwing aan de
Smalriemseweg 29 te Beusichem (medio 2017) is
het betreffende perceel ontdaan van opgaande
begroeiing. Twee grote Zomereiken zijn
gespaard gebleven. Het perceel bestaat nu uit
een ruderale ruigtevegetatie met soorten als:
Grote Brandnetel, Herik, Fluitenkruid, Kropaar,
Gestreepte witbol, Vogelmuur, Raket, Bijvoet,
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Ridderzuring, Vogelmuur, Kruipende
boeterbloem, Paarse Dovenetel, Witte klaver, Witte dovenetel, Kweek, Kruldistel,
Speerdistel, Akkerdistel, Engels raaigras, Speenkruid, Kleefkruid, Klein kruiskruid,
Zevenblad, Rode klaver, etc. Er is geen open water op het perceel aanwezig.

© Ontwerp en Design - Veldbiologische Werken

2018-56 m

1 van 3

Resultaat ecologische controle
Op het perceel waar de initiatiefnemer van zins is een nieuwe woning te realiseren zijn
geen soorten conform de Wet natuurbescherming aangetroffen. Het is redelijkerwijs
niet aannemelijk dat beschermde soorten op het perceel voorkomen of waarvan het
perceel een essentieel onderdeel uitmaakt van het leefgebied. Geschikt biotoop voor
dergelijke soorten ontbreekt op het perceel en is tevens niet aanwezig in de directe
nabijheid van het perceel.
In de twee Zomereiken zijn geen nesten van broedende vogels aangetroffen. In deze
bomen zijn ook geen holtes, kieren of spleten aangetroffen die duiden op mogelijk
verblijf van vleermuizen.
Conclusie en advies
Gezien de huidige aard en hoedanigheid van het perceel is het realistisch niet
aannemelijk dat beschermde soorten aanwezig kunnen zijn of als onderdeel van hun
leefgebied hebben. Een ontheffing Wet natuurbescherming is aldus niet aan de orde.
Geadviseerd wordt het perceel regelmatig te maaien om struweelvorming (Braam) te
voorkomen. Indien bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden dient het perceel vooraf
gecontroleerd te worden op aanwezigheid van broedende vogels.
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Zevenblad en Kleefkruid

Klein kruiskruid
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LEGENDA

Kaart 1

Actualisatie Quickscan
Wet natuurbescherming
Smalriemseweg 39 te Beusichem
d.d. 21-04-2018
plangebied
reeds gesloopte woning en schuur
kruinprojectie bestaande
Zomereiken
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