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Natuurbescherming in een notendop 

• Flora- en faunawet: beschermt soorten (overal) 

• Natuurbeschermingswet 1998: beschermt gebieden: 

• Natura 2000-gebieden 

• Beschermde natuurmonumenten 

• Ecologische hoofdstructuur 

• Vanaf vml. 1-1-2017: Wet natuurbescherming 

• Deels andere soorten beschermd 

• Beschermde natuurmonumenten vervallen 

• Bevoegd gezag wordt (bijna altijd) provincie 



Flora- en faunawet – beschermde soorten 

• Beschermt een groot aantal soorten planten en dieren 

• Beschermt het ‘habitat’ van soorten 

• Het is o.a. zonder ontheffing niet toegestaan: 

• Vogels tijdens het broedseizoen te verstoren 

• Beschermde soorten te doden, te verwonden of opzettelijk te 

verontrusten 

• Groeiplaatsen van beschermde planten te vernietigen 

• Nesten/ vaste verblijfplaatsen te vernielen/ verstoren 

• Driedeling in zwaarte van bescherming: 

• ‘licht beschermde soorten’: vrijstelling (tabel 1) 

• Zwaarder beschermde soorten: ontheffing (tabel 2) 

• Strikt beschermde soorten: ontheffing (tabel 3) 

 



Beschermde soorten in gemeente 

Hellendoorn? 

• Veldonderzoek: 
• Door allerlei natuurorganisaties 

• Door/ in opdracht van gemeente, projectontwikkelaars of 

andere overheden 

• NDFF: Nationale Databank Flora en Fauna (ndff.nl) 

 



Natuurbeschermingswet 1998 

• Beschermt o.a. Natura 2000-gebieden: 

• Sallandse Heuvelrug 

• Wierdense Veld 

• Boetelerveld 



Ecologische hoofdstructuur (EHS) 

• Na 1/1/2017: Nationaal Natuur Netwerk 

• Ruimtelijke bescherming: (bestemmings)plan 

mag ‘kernkwaliteiten’ niet schaden 



Windmolens en natuurbescherming 

• Onderzoek doen naar effecten van: 

• Plaatsen van windmolens (Aanleg) 

– Graafwerkzaamheden (verstoring) 

– Bemaling grondwater (verdroging) 

– Funderen (heien, trillingen, verstoring) 

– Aanvoer materialen (verstoring) 

• ‘Het draaien’ van windmolens (Exploitatie) 

– ‘Aanvaringsslachtoffers’ (rotor, luchtstroming) 

– Geluid 

• Onderzoek doen naar: 

• Effecten op beschermde soorten 

• Effecten op beschermde gebieden 

• Effecten op kernkwaliteiten EHS 



Mogelijke effecten op vogels 

• Tijdens aanlegfase: 

• Vernietiging leefgebied 

• Verstoring 

• Schade vaak goed te voorkomen: planning, locatiekeuze, 

ontwerp windmolens 

• Tijdens exploitatiefase: 

• Barrièrewerking vliegroutes 

• Aanvaringsslachtoffers 

 



Vogels bij windenergieprojecten 



Vliegbewegingen van vogels 
 

• Meerdere Natura 2000-gebieden op korte afstand van 

elkaar: netwerkrelatie 

• Veel pendelende vogels: slapen in Natura 2000-gebied 

en foerageren in ruime omgeving 

• Confrontatie vliegbewegingen met infrastructuur en 

objecten (bv. windmolens): kans op aanvaringen 

• Simulatietool ‘Simflux’ ontwikkeld om effecten te bepalen 

 



Gebieden met veel en weinig  

vliegbewegingen 

 



Vogels in midden Overijssel 

• Natura 2000 Sallandse heuvelrug: Soorten van heiden 

en zandverstuivingen 

• Korhoen 

• Nachtzwaluw 

• Roodborsttapuit 

 

 



Mogelijke effecten op vleermuizen 

• Bescherming: 
• Flora- en faunawet: alle vleermuizen strikt beschermd 

• Sommige Natura 2000-gebieden zijn ook ‘aangewezen’ 

vanwege de waarde voor vleermuizen, echter niet gebieden in 

de wijde omgeving van Nijverdal 

• Drie basisfuncties: 

• verblijfplaatsen / vliegroutes / foerageergebieden 

• Per soort en per functie o.a. onderzoeken: 

• Groenstructuren 

• Bebouwingscontouren 

• Oppervlaktewateren 

 

 



Functies van het landschap 

• ‘Functies’ van het landschap voor 

vleermuizen:  
• Verblijfplaats 

• Vliegroute 

• Foerageergebied 

• Watervleermuis: ● 

• Gewone dwerg- 

Vleermuis: ● 

• Rosse vleermuis: ● 

 

 

    

 



De ene vleermuis is de andere niet… 

1 = Rosse vleermuis  

2 = Laatvlieger 

3 = Gewone dwergvleermuis 

4 = Watervleermuis 

5 = Gewone grootoorvleermuis 

 



Knelpunt 



Beperken effecten op vogels en 

vleermuizen 

• Locatiekeuze: op ruime afstand van geschikt habitat 

(‘ruim’ verschilt per soort) 

• Opstelling windmolens: vliegroutes niet doorsnijden: 

• ‘dagelijkse’ vliegroutes (voorbeeld: brandgans, vleermuizen) 

• Vliegroutes naar overwinteringsgebieden 

• Hoogte van turbines kan aantallen slachtoffers 

reduceren 

• ‘Norm’: de natuurlijke sterfte (vaak enkele tientallen 

procenten per jaar) mag met niet meer dan 1 % 

toenemen 



Dank voor uw aandacht! 


