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1
1.1

INLEIDING
Aanleiding
BPD Ontwikkelingen is voornemens een nieuwbouwwijk te realiseren in het plangebied Duingeest
te Monster. Het plangebied Duingeest betreft een braakliggend terrein ten zuiden van een
woonwijk gelegen tussen de N211 en het duingebied Solleveld & Kapittelduinen. Het plangebied
omvat de straten Marmerschelp, Tweetandschelp, Tapijtschelp en Hartschelp (figuur 1.1).

Figuur 1.1. Plangebied Duingeest

In 2017 heeft Aqua Terra Nova BV onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde
soorten in het plangebied(1). Uit het ecologisch onderzoek1 is gebleken dat het plangebied deel
uitmaakt van de functionele leefomgeving van de rugstreeppad en de gewone dwergvleermuis.
Binnen het plangebied zijn terrestrische zomer- en winterverblijfplaatsen van de rugstreeppad
aanwezig. Hiernaast maakt het plangebied deel uit van een migratie en dispersieroute van de
rugstreeppad. De watergangen in het plangebied maken deel uit van een foerageergebied en
vliegroute van de gewone dwergvleermuis.
Om verstoring en negatieve effecten en verstoring te voorkomen moeten maatregelen genomen
worden. Deze maatregelen worden beschreven in een ecologisch werkprotocol. Dit is het
ecologisch werkprotocol voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het protocol is op locatie
aanwezig en alle betrokken partijen zijn op de hoogte van de inhoud van dit document.

1.2

Doel van het werkprotocol

Om verstoring van de rugstreeppad en gewone dwergvleermuis tijdens en door de geplande
werkzaamheden te voorkomen is onderliggend ecologisch werkprotocol opgesteld.
Het ecologisch werkprotocol is een praktische uitwerking van de maatregelen zoals deze worden
gesteld in het Kennisdocument voor de rugstreeppad(2) en het Kennisdocument voor de gewone
dwergvleermuis(3). Het protocol geeft aan welke maatregelen tijdens de uitvoering van het project
genomen dienen te worden, om overtreding van de Wet Natuurbescherming te voorkomen.
Dit is het ecologisch werkprotocol voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het protocol is op
locatie aanwezig en alle betrokken partijen zijn op de hoogte van de inhoud van dit document.

1.3

Ecologische begeleiding

Het project wordt begeleid door een ter zake deskundig ecoloog van Aqua-Terra Nova BV. De
ecologen van Aqua-Terra Nova BV hebben ruime ervaring met het uitvoeren van inventarisaties
van beschermde soorten en het begeleiden van werkzaamheden in het kader van de Wet
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Natuurbescherming. De ecologen voldoen aan de eisen van deskundigheid vastgesteld door het
bevoegd gezag.

1.4

Overzicht
Werkzaamheden
Categorie werkzaamheden
Periode uitvoering
Startdatum
Locatie
Uitgevoerd onderzoek

Gedragscode van toepassing
Gebiedsbescherming Wet
Natuurbescherming
Ontheffing Wet
Natuurbescherming

Realisatie nieuwbouwwijk Duingeest te Monster
Eenmalige ingreep
Nader te bepalen
Nader te bepalen
Marmerschelp, Tweetandschelp, Tapijtschelp en
Hartschelp te Monster
- Ecologisch onderzoek Duingeest te
Monster, Aqua-Terra Nova, 20 juli 2017
Ja, Gedragscode Flora- en faunawet Ruimtelijke
ontwikkeling & inrichting van Vereniging
Stadswerk
Nee, niet voor uitvoeringswerkzaamheden.
Ja, rugstreeppad.

Voorkom verrassingen: Neem het werkprotocol regelmatig en vooral tijdig
door. Zorg dat de maatregelen op tijd worden genomen.
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2

PLANGEBIED EN WERKZAAMHEDEN

2.1

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de zuidkant van de dorpskern Monster in de gemeente Westland,
provincie Zuid-Holland. Het plangebied betreft een braakliggend terrein ten zuiden van een
woonwijk gelegen tussen de N211 en het duingebied Solleveld & Kapittelduinen. Het plangebied
omvat de straten Marmerschelp, Tweetandschelp, Tapijtschelp en Hartschelp. Aan de platschelp
zijn twee vrijstaande woningen aanwezig. Zie figuur 2.1 voor de ligging van het
onderzoeksgebied.

Figuur 2.1. Ligging plangebied Duingeest (rood omlijnt).

2.2

Bestaande situatie
Het plangebied bestaat uit een braakliggend terrein. Het terrein ligt ten zuidwesten van een
nieuwbouwwijk. Aan de zuidzijde van het plangebied is de N211 gelegen. Aan de zuidwestzijde
van het plangebied staan woningen en een watergang welke deel uit maakt van de Ecologische
Verbindingszone Poelzone (figuur 2.2). Ten westen van het plangebied is een watergang en nog
een braakliggend grasveld gelegen, met direct daarachter het beschermde Natura 2000-gebied
Solleveld & Kapittelduinen (figuur 2.2).

Figuur 2.2. Ligging van het plangebied (rood omlijnt) ten opzichte van de Ecologische
verbindingszone en Natura 2000-gebied Solleveld en Kapittelduinen.
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Op het terrein zijn geen bomen aanwezig. Het bestaat in zijn geheel uit braakliggend terrein met
gras- en kruidensoorten. Op het terrein liggen enkele bouwmaterialen. De aanwezige
watergangen liggen binnen de begrenzing van het plangebied, maar er vinden geen
werkzaamheden plaats aan de watergangen. In het plangebied zijn enkele verharde fietspaden en
bouwwegen aanwezig. Aan de zuidzijde van het plangebied staan enkele woningen en een
doorgaand verhard fietspad.

2.3

Voorbereidende werkzaamheden

2.4

Bouwfase

In het plangebied wordt een nieuwbouwwijk gerealiseerd. Voor de realisatie van deze wijk wordt
het gehele plangebied vergraven en bouwrijp gemaakt. Het aanwezige groen wordt verwijderd en
er worden bouwwegen aangelegd. De aanwezige woningen en watergang aan de zuidzijde blijven
behouden.

Er wordt een duinvallei gecreëerd. Hier komen vrijstaande woningen, tweekappers en rijwoningen
op een verhoogd maaiveld, dat in de voortuinen afloopt tot straatniveau. In het midden komen
twee clusters patiowoningen met daartussen een groene ontmoetingsplek. Tegen de wal aan de
’s-Gravenzandseweg zijn patiowoningen gepland.
Er wordt een ecologische zone gecreëerd welke aansluit op de Poelzone (figuur 2.3).

Figuur 2.3. In rood aangegeven de huidige Poelzone. In geel het gehele plangebied Duingeest en
in blauw ecologische zone welke de verbinding vormt tussen de Poelzone en het Natura 2000gebied Solleveld & Kappittelduinen.

Langs de rand van de ecologische zone komen appartementen. Het appartementencomplex
bestaat uit twee appartementenblokken. Blok één bestaat uit 36 huurappartementen en blok
twee bestaat uit 16 koopappartementen. In de eerste bouwlaag bevinden zich 56 parkeerplekken
en bergingen. De begane grondlaag van het gebouw heeft een grondoppervlakte van circa 2146
m² en een hoogte van ongeveer 16 meter. Parkeren vind half verdiept plaats op de begane
grondlaag van het gebouw.
Ten zuidwesten van de poelzone komt een wooneiland. Op het eiland worden zes vrijstaande
woningen gerealiseerd. Aan de oostzijde van het eiland komt een nieuwe watergang. De oevers
van de watergang worden natuurlijk ingericht en tussen de watergang en de woningen worden
bomen geplant. Aan de andere zijde van de watergang bevind zich het appartementencomplex.
De watergang aan de zuidwestzijde van het eiland blijft behouden.

2.5

Afrondende fase

In de afrondende fase van de werkzaamheden worden de tuinen ingeplant, het gebied verder
ingericht, de verlichting geplaatst en worden ten slotte de bouwmaterialen weggehaald.
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3

BESCHERMDE NATUURWAARDEN

3.1

Beschermde natuurgebieden
Het plangebied Duingeest grenst aan het Natura 2000-gebied Solleveld & Kappittelduinen. Er
loopt tevens een verbindingszone van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) de Poelzone, door het
plangebied. In figuur 2.2 is de ligging van het plangebied ten opzichte van de Poelzone en Natura
2000-gebied Solleveld en Kapittelduinen weergegeven.

3.2

Beschermde soorten en effecten
In 2012-2013 heeft Aqua-Terra Nova soortgericht onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van
de rugstreeppad, vleermuizen en vogels met jaarrond beschermde rust- en/of verblijfplaatsen in
het plangebied Duingeest. Uit dit onderzoek is gebleken dat in het plangebied Duingeest:
•
Een vliegroute aanwezig is van de gewone en ruige dwergvleermuis en watervleermuis;
•
Er verblijfplaatsen van de huismus aanwezig zijn in de woningen. Het betreft ca. 4
verblijfplaatsen aan de Platschelp 110a en Marmerschelp;
•
Het plangebied Duingeest maakt deel uit van de functionele leefomgeving van de
rugstreeppad.
Het
betreffen
zomeren
winterverblijfplaatsen.
Er
zijn
geen
voortplantingswateren aangetroffen.
In het voorjaar en de zomer van 2017 heeft er binnen de begrenzing van het plangebied een
actualisatie van het ecologisch onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten in het
kader van de Wet Natuurbescherming plaatsgevonden. Uit dit onderzoek is gebleken dat de
voorgenomen werkzaamheden in het plangebied mogelijk een negatief effect hebben op de
functionele leefomgeving van:
•
Gewone dwergvleermuis (vliegroute en foerageergebied);
•
Rugstreeppad (zomer- en winterverblijfplaatsen en migratie).
Negatieve effecten op overige beschermde soorten en habitatten zijn niet aanwezig.

3.3

Gewone dwergvleermuis
De watergangen in het plangebied hebben een functie als vliegroute en foerageergebied voor de
gewone dwergvleermuis. Er zijn geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig in het
plangebied. De groene zone in het plangebied maakt deel uit van de Ecologische Verbindingszone
Poelzone (NNN). Deze verbindt de beschermde duingebieden Solleveld & Kapittelduinen met de
groen gebieden en dorpskernen in het Westland. De Poelzone maakt deel uit van een belangrijk
leefgebied (migratieroute en foerageergebied) van vleermuizen.

3.3.1 Effecten werkzaamheden op gewone dwergvleermuis

De watergangen in het plangebied blijven behouden en tussen het deelgebied ‘het eiland’ en ‘het
appartementen complex’ wordt een ecologische zone (deel van de Poelzone) gerealiseerd. De
ecologische zone bestaat uit een watergang met natuurlijk ingerichte oevers en extensief beheerd
grasland.
Effecten op lange termijn zijn uitgesloten mits geen uitstraling
appartementencomplex naar de ecologische verbindingszone plaatsvindt.

van

licht

vanaf

het

Uitstraling van licht wordt voorkomen door armaturen zodanig te richten dat deze alleen het pad
verlichten of door een afscherming te creëren met behulp van opgaand groen.
De werkzaamheden hebben een tijdelijk verstorend effect op de aanwezige vliegroute en het
foerageergebied van de gewone dwergvleermuis. Deze effecten worden voorkomen door:
•
De werkzaamheden bij daglicht uit te voeren;
•
Uitstraling van licht naar de watergang te voorkomen.
Gewone dwergvleermuizen zijn opportunistisch en in staat zich (tijdelijk) aan te passen. De
verstorende werkzaamheden door verlichting zijn niet zodanig van aard dat de vliegroute of het
foerageergebied verloren gaan. Verlichting naar de watergang tijdens de werkzaamheden wordt
zoveel mogelijk voorkomen. Dit wordt gedaan door bouwlampen zo te richten en af te stellen dat
de watergang en langs liggend groen donker blijven of door schermen of opgaand groen langs de
watergang te plaatsen tijdens de werkzaamheden. Hiernaast wordt verlichting nabij de watergang
uitgezet als deze niet noodzakelijk is.
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3.4

Rugstreeppad

Het plangebied maakt deel uit van de functionele leefomgeving van de rugstreeppad. Het
betreffen vaste rust- of verblijfplaatsen van het terrestrische habitat: zomerverblijfplaatsen en
winterverblijfplaatsen. Hiernaast wordt het gebied gebruikt door migrerende dieren. Dit betreft
zowel seizoensgebonden migratie als dispersie.

3.4.1 Effecten werkzaamheden op rugstreeppad

Door het bouwrijp maken van het plangebied kunnen verblijfplaatsen van rugstreeppadden
verstoort worden. Na de realisatie van de nieuwbouw is het plangebied minder geschikt als
leefgebied voor de rugstreeppad als in de huidige situatie (braakliggend terrein). In de omgeving
zijn alternatieve leefgebieden aanwezig. Dit betreft het duingebied Solleveld & Kappittelduinen,
de ecologische verbinding Poelzone en andere braakliggende terreinen in de gemeente Westland.
De naastliggende ecologische zone Poelzone wordt in de eerste fase van het traject verder
ontwikkeld waardoor de verbinding met het achterliggende duingebied verbeterd. Door het
vermogen van rugstreeppadden om zich snel te verplaatsen over grotere afstanden hebben de
aanwezige rugstreeppadden de mogelijkheid zich te verplaatsen naar alternatieve gebieden.
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4

MAATREGELEN

4.1

Algemene maatregelen
•

•
•

•
•
•
•

4.2

Het ecologisch werkprotocol Duingeest dient te allen tijde aanwezig te zijn op het werk. Het
protocol wordt tijdens een bouwvergadering, voorafgaand aan de start van de verschillende
werkzaamheden, en/of toolboxmeeting besproken te worden met alle bij het werk betrokken
partijen;
Alle werkzaamheden die voortkomen uit het protocol, zoals het schouwen van beplanting en
controleren op broedende vogels, worden op het Waarnemingenformulier (Bijlage 2)
geregistreerd.
Dit ecologisch werkprotocol is bij de werknemers bekend. Alle leidinggevenden geven middels
een handtekening aan dat zij en de uitvoerende werknemers van de inhoud van het
werkprotocol op de hoogte te zijn, hetzij bij een werkinstructie hierover aanwezig zijn
geweest. Zie bijlage 1.
De start van de werkzaamheden Duingeest wordt aan de ecologisch adviseur gemeld.
De werknemers worden erop gewezen alert te zijn op het verschijnen van dieren tijdens de
werkzaamheden. Aangetroffen dieren worden niet opzettelijk gedood.
De ecoloog schrijft een kort verslag van alle uitgevoerde controles en handelingen.
Door middel van ecologisch toezicht dan wel ecologische begeleiding kan de uitvoering van
deze maatregelen worden gewaarborgd en kan aan het bevoegd gezag kenbaar worden
gemaakt dat overtreding van de Nederlandse natuurwetgeving wordt voorkomen.

Maatregelen vanwege zorgplicht
Te allen tijde dient er rekening gehouden te worden met de algemene zorgplicht, Artikel 1.11 van
de Wet Natuurbescherming. Dit houdt in dat er altijd rekening met in het wild levende dieren en
planten gehouden moet worden:
•
•
•
•
•
•

4.3

Tijdens de werkzaamheden en de herinrichting moet er gelet worden op de aanwezigheid van
beschermde planten en dieren. Bij het aantreffen van beschermde planten en dieren moet
worden voorkomen dat deze worden gedood, verwond of onnodig worden aangetast;
Bij grondwerkzaamheden (ontgraven van grond, dempingen en ophogingen) dient één kant
op worden gewerkt, zodat dieren de werkzaamheden kunnen ontvluchten;
Het aantal werkpaden en de breedte van de paden dienen zo beperkt mogelijk te worden
gehouden, om zo min mogelijk holen en dieren te vernielen c.q. doden;
Verstoren mag alleen worden toegepast ter voorkoming van de vestiging van soorten, maar
niet ter bestrijding van al aanwezige soorten;
Dieren die tijdens de werkzaamheden worden aangetroffen en niet uit zichzelf vluchten,
moeten op zorgvuldige wijze gevangen en verplaatst worden naar een vergelijkbaar gebied in
de omgeving;
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.

Maatregelen voorafgaand aan de werkzaamheden

4.3.1 Rugstreeppad
•
•
•

•

Het gehele werkgebied wordt vanaf begin oktober 2017 uitgerasterd door het plaatsen van
schermen van stevig plastic of worteldoek van 50 centimeter hoog en minimaal 10 centimeter
ingegraven in de grond;
De uitrastering wordt zodanig geplaatst en beheerd dat er geen rugstreeppadden in het
werkgebied kunnen komen. De uitrastering wordt regelmatig gecontroleerd op kieren en
overhangende vegetatie;
Alle aanwezige rugstreeppadden binnen de uitrastering worden weggevangen met ingegraven
emmers. De emmers worden dagelijks geleegd en de gevangen rugstreeppadden worden
uitgezet in geschikt habitat aangrenzend aan het oorspronkelijke habitat, maar buiten de
invloedsfeer van de werkzaamheden;
Vanwege inperken risico op overbrengen van amfibieziektes, waaronder chytridiomycose en
ranavirus, moeten schepnetten, opvangemmers en laarzen voor- en achteraf ontsmet
worden.
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4.4

Maatregelen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden

4.4.1 Rugstreeppad

Onderstaande maatregelen worden genomen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden:
•
De werkzaamheden vinden plaats buiten de kwetsbare perioden van de rugstreeppad. De
periode waarin gewerkt wordt in plangebied Duingeest betreft april tot omstreeks half oktober
(zie figuur 4.1);
•
De werkzaamheden vinden plaats tussen zonsopkomst en zonsondergang;
•
Er wordt bij de uitvoering van de activiteiten apparatuur gebruikt waarmee de hoeveelheid
slachtoffers onder rugstreeppadden zo beperkt mogelijk zal zijn. De werkwijze wordt zodanig
aangepast dat de hoeveelheid slachtoffers onder rugstreeppadden zo beperkt mogelijk zal
zijn.
•
De werkzaamheden worden uitgevoerd onder toezicht en begeleiding van een deskundige op
het gebied van rugstreeppadden en conform een ecologisch werkprotocol dat is opgesteld
voor deze specifieke situatie.

Figuur 4.1. Kwetsbare periode voor de rugstreeppad

4.4.2 Gewone dwergvleermuis

Gewone dwergvleermuizen zijn opportunistisch en in staat zich (tijdelijk) aan te passen. De
verstorende werkzaamheden door verlichting zijn niet zodanig van aard dat de vliegroute of het
foerageergebied verloren gaan. Verlichting naar de watergang tijdens de werkzaamheden wordt
zoveel mogelijk voorkomen. Tijdelijke verstoring wordt voorkomen door:
•
De werkzaamheden bij daglicht uit te voeren;
•
Uitstraling van licht naar de watergang te voorkomen.

4.5

Na afloop van de werkzaamheden

4.5.1 Rugstreeppad
•
•

Het verbeteren van de kwaliteit van bestaand leefgebied als overwinteringshabitat voor
rugstreeppadden (bijvoorbeeld in de randen, tuinen en groenzones binnen het plangebied);
Realisatie van nieuw leefgebied van vergelijkbare oppervlakte en van een voor de
rugstreeppad vergelijkbare of betere kwaliteit als hetgeen verloren gaat door de activiteiten
(bijvoorbeeld in de Poelzone).

4.5.2 Gewone dwergvleermuis

Na afloop van de werkzaamheden wordt de uitstraling van straatverlichting en verlichting van de
bebouwing naar de ecologische zone voorkomen. Dit wordt gerealiseerd door:
•
Het plaatsen van opgaande begroeiing tussen de zone en bebouwing en/of;
•
Gebruik van speciale armaturen die uitstraling van licht voorkomen en/of;
•
Het creëren van donkere hoekjes en beschutte in de ecologische zone en/of;
•
Afscherming van licht vanuit met name het appartementen complex.
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4.6

Aanwezigheid niet-verwachte beschermde soorten

Als bij de werkzaamheden onverwacht een beschermde soort van de Habitatrichtlijn Bijlage IV,
van de Wet Natuurbescherming, of een broedende vogel wordt ontdekt waarvan het voorkomen
in het werkgebied niet bekend was, worden de volgende gedragsregels gevolgd:
•
•
•

•
•

De werkzaamheden worden onmiddellijk onderbroken (voor zover het risico bestaat dat er
een overtreding ten aanzien van de betreffende soort kan optreden);
De onderbreking van de werkzaamheden wordt gebruikt om advies van een deskundig
ecoloog in te winnen over de beste wijze om de soort te ontzien;
De onderbreking is niet nodig als een deskundig ecoloog in redelijkheid kan vaststellen dat de
soort geen negatieve effecten van de werkzaamheden ondervindt en er geen
verbodsbepalingen voor de nieuw aangetroffen soort worden overtreden. Het kan ook zijn dat
de ecoloog vaststelt dat de zorg voor de soort juist de voortgang van de werkzaamheden
vereist;
Als het gaat om een beschermde soort die niet in dit werkprotocol wordt genoemd, wordt
voor deze soort ontheffing aangevraagd. Behalve als een deskundig ecoloog kan vaststellen
dat de nieuw aangetroffen soort geen nadelige effecten van de werkzaamheden ondervindt;
De ecoloog legt in overleg met de uitvoerder nauwkeurig vast om welke soort het gaat, hoe
de effectbepaling is, welke voorzorgsmaatregelen worden getroffen, hoe deze worden
uitgevoerd en wat het resultaat daarvan is.

4.7

Overtreding Wet Natuurbescherming

4.8

Registratie en rapportage

De mogelijkheid bestaat dat er, ondanks de zorgvuldige maatregelen, overtreding van de
verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming plaatsvindt in onverwachte situaties. Als dit
gebeurt wordt de ecoloog altijd op de hoogte gebracht van het incident, zover dit nog niet
gebeurd is. De ecoloog zal hierna de overtreding vaststellen en documenteren. Vervolgens wordt
dit middels telefonisch of digitaal contact gemeld bij het bevoegd gezag.

Alle ecologische werkzaamheden en controles worden uitgevoerd en geregistreerd door de
ecoloog, zie bijlage 2. De waarnemingsformulieren worden doorgesproken met de uitvoerder en
projectleider zodat er tijdig en correct gehandeld kan worden waar dit nodig is.
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BIJLAGE 1 KENNISNAME ECOLOGISCH WERKPROTOCOL
Project:

Herinrichtingswerkzaamheden Duingeest in Monster

Uitvoering:

............................... t/m ..........................................................

Initiatiefnemer:

Opdrachtgever, in deze:…………………………………………………………
(tel nr.:…………………………………………………)

Ecologisch adviseur:

..................................................................................................

Datum instructie:

...................................................................................................

Opmerkingen:

...................................................................................................

Deelnemers:

Naam (tel)

handtekening

Projectleider

…………………………………………………………………………

…………………………

Toezichthouder

…………………………………………………………………………

…………………………

Ploegleider

…………………………………………………………………………

…………………………

…………………………

…………………………………………………………………………

…………………………

…………………………

…………………………………………………………………………

…………………………

…………………………

…………………………………………………………………………

…………………………

…………………………

…………………………………………………………………………

…………………………

…………………………

…………………………………………………………………………

…………………………

…………………………

…………………………………………………………………………

…………………………
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BIJLAGE 2 LOGBOEK
Datum & waarnemer

Waarneming / afwijking werkprotocol

* door ecologisch adviseur of projectleider
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Paraaf*
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