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In de oksel van de Kilderseweg en de 

Europaweg is Van der Vlak voorne-

mens een hotel te ontwikkelen. Op dit 

moment is het perceel in agrarisch be-

heer en staat er anno 2015 maïs. Voor 

geplande ontwikkelingen wordt een 

ruimtelijke procedure gevoerd. Onder-

zocht is of er een effect op beschermde 

natuurwaarden is te verwachten als 

gevolg van de ontwikkelingen. 

Vanwege het ontbreken van de be-

schermde soorten is er met zekerheid 

geen effect op deze soorten te ver-

wachten. Bij de bouw van het hotel 

moet rekening worden gehouden met 

de natuurwaarden van de berm en de 

bermsloot. 

Op de overige natuurwaarden worden 

geen effecten verwacht. Er is geen ver-

gunning van de Natuurbeschermings-

wet of een wijziging van de ruimtelijke 

verordening nodig.

In de oksel van de Kilderseweg en de Europaweg is Van der Vlak voornemens 

een hotel te ontwikkelen. Op dit moment is het perceel in agrarisch beheer 

en staat er anno 2015 maïs. Voor geplande ontwikkelingen wordt een ruim-

telijke procedure gevoerd. Onderdeel van de procedure is een onderzoek 

naar de effecten op beschermde natuurwaarden.  

Het onderzoek is uitgevoerd als een quick scan ecologie. Voor zo`n onderzoek 

wordt door een ecoloog beoordeeld of er een kans is op aanwezigheid van 

beschermde soorten. Daarbij wordt gelet op de structuur van de omgeving, 

aanwezige habitats en landschapselementen. Gezocht wordt naar sporen 

van beschermde soorten. Een quick scan is tevens bedoeld als afbakening 

van eventueel afdoend onderzoek. Op basis van een quick scan kan worden 

beoordeeld of een ontheffing van de Flora en Faunawet, of een vergunning 

van de Natuurbeschermingswet en of een wijziging van de provinciale ver-

ordening (waarschijnlijk) noodzakelijk is. Echter voor het aanvragen van een 

ontheffing c.q. vergunning is een meer nauwkeurig onderzoek - het afdoen-

de onderzoek - noodzakelijk.

Om een goed oordeel te kunnen geven is op 11 september 2015 door een eco-

loog een bezoek gebracht aan het terrein en is onderzocht wat de potentieel 

aanwezige natuurwaarden zijn, In de voorliggende notitie worden de resul-

taten van het oriënterend onderzoek besproken.
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Het terrein is volledig onbebouwd en ingeplant met maïs. Langs de Europaweg ligt een 

brede kruidenrijke grasberm. Tussen de maïsakker en de Europaweg ligt een smalle on-

diepe sloot met een weke bodem. Naast het kruispunt met de Kilderseweg staan enkele 

bomen met struweel.       

Op grote afstand liggen uiterwaarden van de IJssel, die zijn aangewezen als Natura 2000 

gebied. De afstand is ongeveer 11 kilometer tot het plangebied. Gebieden die zijn aange-

wezen als Natuurnetwerk Nederland liggen op iets meer dan 250 meter ten zuiden van 

de A18. Oostelijk van Doetinchem ligt het beschermd natuurmonument De Zumpe.

De Zumpe 
De Zumpe is gelegen in een glaciaal bekken, dat na de saale-ijstijd is opgevuld met 

grove grindhoudende zanden, afkomstig uit de zijtakken van de Rijn en later de Oude 

IJssel. Het aldus gevormde rivierterras is overstoven met leemhoudende dekzanden, die 

als ruggen zijn afgezet. De dikte van dit pakket varieert.

In hydrologisch opzicht vormen de grove rivierzanden het enige watervoerende pak-

ket, waarboven de dekzanden als een afdekkend pakket functioneren en de gestuwde 

zanden de ondoorlatende basis vormen. In dit watervoerende pakket vindt een regionale 

grondwaterstroming plaats vanuit het oosten van de Achterhoek in de richting van de 

IJssel. Dit water is rijk aan ijzer en kalk en zuurstof- en voedselarm.

Nabij De zumpe bevindt zich een zogeheten kwelvenster, waardoor het genoemde die-

pere regionale grondwater naar boven treedt. Dit verschijnsel is waarneembaar aan de 

bruine kleur (ijzerrijk) van het water. Lokaal treedt er een bacterievlies op, hetgeen duidt 

op het voorkomen van kwel. Voorts komt in De Zumpe ondiep grondwater uit de directe 

omgeving naar boven. Tot het begin van deze eeuw werd het gebied regelmatig geïnun-

deerd door een oude beek loop (waarschijnlijk de Beneden-Slinge), zodat De Zumpe een 

zeer nat gebied was. Dit waterhuishoudingsregiem was oorzaak van de vorming van 

veen- en beekeerdgronden.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Op relatief geringe afstand liggen terreinen die vallen binnen het natuurnetwerk Neder-

land, de voormalige ecologische hoofdstructuur. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, 

kunnen natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Zo kunnen planten zich over 

verschillende natuurgebieden verspreiden en dieren van het ene naar het andere gebied 

gaan. Het totaal van al deze gebieden en de verbindingen ertussen vormt het Natuur-

net-werk van Nederland.
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H 03 Waarnemingen: veldgegevens en gegevens uit de literatuur

Om te kunnen beoordelen of er eventueel effecten zijn te verwachten op beschermde 

soorten is het gebied bezocht door een ecoloog. Tijdens het veldbezoek van 11 septem-

ber 2015 is onderzocht of er in potentie beschermde planten en dieren aanwezig zijn 

binnen het plangebied. Daarvoor is gezocht naar sporen en andere aanwijzingen van 

planten en dieren. Op basis van de aanwezige herkenbare begroeiing en habitats is be-

oordeeld of er leefgebieden aanwezig zijn voor beschermde soorten. Aanvullend is een 

bureaustudie uitgevoerd naar de potentieel voorkomende dieren en planten in de di-

recte omgeving van het plangebied. Hierbij is een bronnenonderzoek uitgevoerd waarbij 

de verschillende relevante en actuele informatiebronnen zijn geraadpleegd. 

Planten
Het onderzoeksgebied bestaat uit een maïsakker. Langs de akker zijn enkele ruigtkrui-

den als grote brandnetel (Urtica dioica), ridderzuring (Rumex obtusifolius) en smeerwortel 

(Symphytum officinale) aangetroffen. Op het perceel zelf zijn geen bijzondere soorten 

aangetroffen. Op de oever en in de wegberm zijn meer soorten aangetroffen, zoals kat-

testaart (Lythrum salicaria), gewone brunel (Prunella vulgaris) en knolboterbloem (Ranun-

culus bulbosus). In de sloot staan enkele planten zoals pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) en 

witte waterkers (Nasturtium officinale).    

Zoogdieren
Boven een maïsakker vliegen over het algemeen geen vleermuizen. In maÎsakker kun-

nen wel dassen (Meles meles) voedsel zoeken, vooral in het najaar als de maïs rijp is. De 

das is echter slechts bekend op grote afstand van het gebied, zodat de kans op dassen 

in het gebied als erg klein wordt beschouwd. Limpens & van der Loo (2003) melden 

voor de wegberm enkele vleermuizen. Ondermeer een paarterritorium van de gewone 

dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus). De waarnemingen dateren van voor de bouw 

van Wijnbergen. Op basis van de huidige veldopbouw worden geen vleermuizen (meer) 

verwacht.

Vogels
Op de maïsakker zijn met zekerheid geen broedene vogels aanwezig of te verwachten.

Herpetofauna en vissen
In de bermsloot zijn geen vissen of amfibieën gezien. Wat betreft de amfibieën kan dat 

veroorzaakt worden door de tijdstip van onderzoek. Algemeen voorkomende amfibieën 

kunnen daarom niet worden uitgesloten. Er zijn geen aanwijzingen voor meer bijzon-

dere of zeldzame soorten.

Atlassen
Voor verschillende diergroepen en voor planten zijn regionale atlassen geraadpleegd. In 

geen van deze atlassen zijn aanwijzingen voor beschermde soorten gevonden die op de 

locatie zijn te herleiden. 
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Bij de analyse wordt gelet op de effecten als gevolg van het veranderde gebruik en de 

veranderde inrichting. Daarnaast wordt gelet op de effecten als gevolg van de werk-

zaamheden om de veranderingen te bereiken. Voor zover planlocaties binnen het Na-

tuurnetwerk Nederland, het weidevogelleefgebied, Natura 2000 of andere beschermde 

natuurgebieden liggen, worden de effecten op deze beschermde natuurgebieden ge-

toetst. Voor de Natura 2000 gebieden is de externe werking eveneens van belang; de 

belangrijkste externe effecten worden veroorzaakt door toename van depositie, geluid 

en licht. Daarnaast kunnen veranderde grondwaterstromen een effect veroorzaken.

Flora en Faunawet
Er zijn met zekerheid geen beschermde soorten aanwezig binnen de maïsakker aange-

troffen. Vanwege het ontbreken van beschermde soorten is er geen effect te verwach-

ten. Er is daarom geen ontheffing van de Flora en Faunawet noodzakelijk, een afdoend 

onderzoek is evenmin nodig. 

Geadviseerd wordt om bij de bouw van het hotel rekening te houden met de natuur-

kwaliteit van de berm en de bermsloot. Bijvoorkeur wordt het hotel ontsloten via de 

Kilderseweg

Natuurbeschermingswet 
Beschermde Natura 2000 gebieden en het Beschermd Natuurmonument liggen op grote 

afstand van de planlocatie. Gelet op de afstand en de omvang van het voornemen, is een 

kans op een effect uitgesloten

Natuurnetwerk Nederland 
De gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland liggen op een 

flinke afstand van het plangebied en bovendien ligt er een rijksweg tussen de bouwlo-

catie en het natuurgebied. Gelet op de afstand en de omvang van het voornemen, is een 

kans op een effect uitgesloten.
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In de oksel van de Kilderseweg en de Europaweg is Van der Vlak voornemens 

een hotel te ontwikkelen. Op dit moment is het perceel in agrarisch beheer 

en staat er anno 2015 maïs. Voor geplande ontwikkelingen wordt een ruim-

telijke procedure gevoerd. Onderzocht is of er een effect op beschermde 

natuurwaarden is te verwachten als gevolg van de ontwikkelingen. 

Door een ecoloog van bureau Els & Linde B.V. is op 11 september het terrein 

bezocht en beoordeeld of er beschermde planten- en diersoorten aanwezig 

zijn binnen het plangebied en of deze soorten schade ondervinden van de 

gewenste ontwikkelingen.

Flora en Faunawet
Vanwege het ontbreken van de beschermde soorten is er met zekerheid geen 

effect op deze soorten te verwachten. Bij de bouw van het hotel moet re-

kening worden gehouden met de natuurwaarden van de berm en de berm-

sloot. 

Natuurbeschermingswet en ruimtelijke verordening
Een effect op de natura 2000 gebieden en Natuurnetwerk Nederland wordt, 

door de aard en de omvang van de geplande ontwikkelingen, niet verwacht.

Conclusie
Er is geen afdoend onderzoek nodig en er is geen ontheffing van de Flora en 

Faunawet nodig. Een verklaring van geen bedenkingen hoeft niet te worden 

gevraagd.

Er is geen vergunning van de Natuurbeschermingswet nodig en er is geen 

afwijking van de ruimtelijke verordening Gelderland nodig.
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