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Aanleiding en voorgenomen activiteiten

Op verzoek van Woonbron heeft Ecoresult B.V. een quickscan uitgevoerd in het plangebied 

genaamd Oranjerie Weizigtpark. De aanleiding van deze quickscan is de verplaatsing van de

Oranjerie Weizigt. Deze Oranjerie wordt verplaatst van het Woonbron-terrein naar de 

naastgelegen landschapstuin, waardoor een gedeelte van deze tuin verloren gaat. 

Voorliggende quickscan zoomt in op de (mogelijk) negatieve effecten door de activiteiten en 

op welke wijze (eventueel) gehandeld dient te worden. Dit onderzoek is in het kader van de 

Wet natuurbescherming en de Verordening ruimte uitgevoerd. In deze memo worden de 

onderzoeksresultaten van de quickscan kernachtig (als gevolg van de gewenste voortgang) 

beschreven.

Werkwijze

Op 23 maart en op 9 april heeft ecologisch adviseur M. van der Neut en B. Verhoeven (die 

laatste alleen op 29-03) van Ecoresult B.V. het verkennend veldonderzoek voor de quickscan 

uitgevoerd. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden met halfbewolkt weer. Het complete 

plangebied (de verplaatsingslocatie) en aangrenzende omgeving is onderzocht op potenties 

en aanwezigheid van groeiplaatsen, vaste rust- en verblijfplaatsen, voortplantingsplaatsen en 

essentieel functioneel leefgebied voor beschermde planten en dieren. In 2017 is de vegetatie 

van de gehele landschapstuin door de KNNV in samenwerking met het IVN onderzocht1. 

Deze rapportage vormt een waardevolle bron van voorliggende quickscan. 

1 KNNV & IVN (2017). Inventarisatie landschapstuin van Duurzaamheidscentrum Weizigt, Dordrecht. 

1



Omschrijving plangebied

Het plangebied is gelegen aan de westkant van Landschapstuin Weizigt, Gemeente 

Dordrecht (zie Afbeelding 1). De quickscan heeft uitsluitend betrekking op de beoogde 

verplaatslocatie van de oranjerie, welke bestaat uit zandige grond met vegetatie. Gezien de 

aard van de landschapstuin en het beheer kan er aangenomen worden dat een groot deel 

van de aanwezige plantensoorten zijn aangeplant. De vegetatie binnen het plangebied 

bestaat uit typische tuinsoorten als Amerikaans krentenboompje, vingerhelmbloem en kleine 

maagdenpalm in combinatie met wilde planten als look-zonder-look, grote brandnetel en 

kleefkruid. Enige vorm van water is in het plangebied afwezig. Grenzend aan het plangebied 

bevindt zich een watertuin met natuurvijver. 
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Afbeelding 1. Ligging plangebied. De twee fotonummers corresponderen met de twee 
locatienummers. 



Onderzoeksresultaten

Beschermde soorten 

De door de Wnb beschermde soorten zijn opgesplitst in 3 groepen: Habitatrichtlijnsoorten, 

Vogelsoorten en Nationaal (Andere) beschermde soorten. Op basis van het veldbezoek en 

bronnenonderzoek worden potenties voor beschermde soorten, behorende tot de drie 

genoemde groepen, uitgesloten. Het gebied is te klein en biedt geen geschikt habitat voor 

dergelijke soorten. Ecologische potenties voor de drie genoemde groepen worden hieronder 

kort behandeld. 

Habitatrichtlijnsoorten 

De landschapstuin kent een rijke en afwisselende vegetatie en wordt met dat doel ook 

onderhouden, maar geen van de plantensoorten aangetroffen in het plangebied geniet 

bescherming van de Wnb. De bomen in het plangebied zijn ongeschikt voor 

boombewonende vleermuizen, omdat ze  geen geschikte holen of scheuren bezitten. Overige

Habitatrichtlijnsoorten, te weten grondgebonden zoogdieren, amfibieën, libellen, vissen, 

dagvlinders, kevers, kreeftachtigen en weekdieren worden in het plangebied niet verwacht. 

Geschikte habitats voor o.a. voortplanting en overwintering zijn in en rondom het plangebied 

afwezig.

Vogelrichtlijnsoorten

Het plangebied is per definitie ongeschikt voor jaarrond beschermde vaste rust- en 

verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen van gebouwbewonende vogels (onder andere 

gierzwaluw, huismus, kerkuil, steenuil). Boombewonende vogels met jaarrond beschermde 

nesten zijn niet aangetroffen in de onderzochte bomen. In de bomen aangrenzend aan het 

plangebied zijn eveneens geen grotere boomnesten aangetroffen die door vogels met 

jaarrond beschermde nesten in bomen gebruikt kunnen worden. Potentieel essentieel 

functioneel leefgebied voor al deze vogels met jaarrond beschermde nesten is in het 

plangebied afwezig. Tevens zijn er geen nesten aangetroffen van vogels met niet jaarrond 

beschermde nesten en algemene vogels.  

Nationaal beschermde soorten

Het plangebied is ongeschikt voor vaste voortplantingsplaatsen, rustplaatsen, groeiplaatsen 

en functioneel leefgebied van Nationaal beschermde soorten die niet zijn vrijgesteld in Zuid-

Holland. Aanvullend onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk. Het plangebied is 

redelijkerwijs ook niet geschikt voor vaste voortplantingsplaatsen, rustplaatsen, groeiplaatsen 

en functioneel leefgebied voor in de provincie Zuid-Holland vrijgestelde soorten (egel, bruine 

kikker, gewone pad). Wel geldt te allen tijde de zorgplicht. Dit houdt in dat indien mogelijk 

schadelijke effecten op soorten zoals gewone pad, egel, konijn en muizen zoveel mogelijk 
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dienen te worden voorkomen. Te denken valt aan het verplaatsen van dieren naar veilige 

locaties buiten het werkgebied indien zij aangetroffen worden tijdens de werkzaamheden, of 

daar direct aan voorafgaand.

Beschermde natuurgebieden

• Het meest dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is de Biesbosch op 5,2 kilometer 

afstand ten zuiden van het plangebied2. 

• Rivier de Oude Maas is het dichtstbijzijnde gebied behorende tot het Natuurnetwerk 

Nederland op meer dan 1 kilometer3. 

• De dichtstbijzijnde ecologische verbindingszone bevindt zich ten noorden van 

Papendrecht en langs de rivier de Noord, op circa 3,7 kilometer van het plangebied. 

Invloeden mogen de instandhoudingsdoelstellingen van hierboven genoemde beschermde 

natuurgebieden niet in gevaar brengen. Negatief effect (door o.a. emissie, aanpassing 

watersysteem, geluid, trilling of verlichting) op bovengenoemd gebied valt uit te sluiten op 

basis van de afstand van deze gebieden tot het plangebied en de aard van de activiteiten die

hier zullen plaatsvinden. Aanvullend (veld)onderzoek is niet noodzakelijk evenals het 

aanvragen van een ontheffing of vergunning. 

Conclusie

• Voorliggende quickscan toetst de verplaatsing van de Weizigt oranjerie naar de 

Landschapstuin Weizigt en onderzoekt de verplaatsingslocatie op mogelijk aanwezige

beschermde ecologische potenties. Deze toetsing is in het kader van de Wet 

natuurbescherming en  Verordening ruimte.  

• Aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van vogels en hun essentieel 

functioneel leefgebied is in en grenzend aan het plangebied afwezig.  Aanvullend 

onderzoek is niet nodig. Er hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden. 

• Binnen en grenzend aan het plangebied wordt de aanwezigheid van vaste rust en of 

verblijfplaatsen en essentieel functioneel leefgebied van Habitatrichtlijnsoorten 

uitgesloten. Aanvullend onderzoek is niet nodig. Er hoeft geen ontheffing aangevraagd

te worden. 

2  http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Natura_2000

3 http://pzh.b3p.nl/viewer/app/NNN
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• Het plangebied is redelijkerwijs ongeschikt als voortplantings- en verblijfsplaats  voor 

Nationaal beschermde soorten waarvoor in de provincie Zuid-Holland geen vrijstelling 

geldt. Aanvullend onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk. Wel geldt voor 

deze soorten te alle tijde de algemene zorgplicht.

• Op basis van de afstand tot het plangebied en de aard van de werkzaamheden valt 

voorhand uit te sluiten dat de activiteiten de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-

gebieden, NNN-gebieden en/of ecologische verbindingszones zullen aantasten. 

Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. Het aanvragen van een ontheffing of 

vergunning is niet nodig.

Aanbeveling 

• De landschapstuin vervult in Dordrecht op het gebied van stadsnatuur, 

vrijetijdsbesteding en natuureducatie een belangrijke rol. De aanwezige bijzondere en 

uiteenlopende vegetatie is voor de genoemde functies onmisbaar. Om deze reden 

wordt ten zeerste aanbevolen om tijdens de verplaatsingswerkzaamheden zo 

nauwkeurig mogelijk te werken waardoor andere delen van de landschapstuin 

nauwelijks hinder ondervinden en de waardevolle vegetatie hier ongemoeid blijft.

Contact Ecoresult B.V.

Van Ravesteyn-erf 156

3315 DK Dordrecht

078 75 184 12

info@ecoresult.nl
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