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1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 

Voor het wijkvernieuwingsproject "De Stokerij" te Gorredijk is in 2009 ecologisch onder-
zoek in het kader van de Flora- en faunawet verricht (Tauw, 2009). Hieruit is naar voren 
gekomen dat het voorkomen van enkele middelzwaar en strikt beschermde soorten niet op 
voorhand uitgesloten kunnen worden, aangezien delen van het gebied geschikt leefgebied 
vormen voor deze soorten. Naar deze soorten is in 2010 door Buro Bakker aanvullend on-
derzoek naar verricht. In deze rapportage worden de uitkomsten en consequenties van het 
onderzoek gepresenteerd. 
 
Ten behoeve van het vernieuwingsplan zullen de huizen met de nummers 33 t/m 71 worden 
gesloopt, om er vervolgens nieuwbouw te realiseren. Daarnaast zal de watergang ten noorden 
van de bebouwing worden verbreed. Enkele bomen rondom deze watergang zullen worden 
gekapt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figuur 1. Ligging plangebied 'De Stokerij'. Inzet: toekomstige inrichting. Bron: Google Earth. 

 

 

1.2 ONDERZOCHTE SOORTGROEPEN EN OPZET 

Op basis van de ecologische verkenning (Tauw, 2009) komen mogelijk de volgende soorten 
in het plangebied voor: Kleine modderkruiper, Grote modderkruiper, Huismus en meerdere 
soorten vleermuizen. Voor deze soorten is aanvullend onderzoek verricht.  
 
Broedvogels 

Het huizenblok is geïnspecteerd op het voorkomen van broedende Huismussen. Zowel tij-
dens het vleermuisonderzoek als het vissenonderzoek als in een later bezoek (begin septem-
ber), is hier aandacht aan besteed.  
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Vissen 

Op 10 augustus 2010 zijn de watergang parallel langs de Stationsweg en de vijverpartij aan de 
westzijde van de bebouwing gecontroleerd op het voorkomen van de beschermde vissoor-
ten. De aandacht ging met name uit naar de streng beschermde Grote modderkruiper. Hier-
bij zijn steeknetten van het RAVON-type gebruikt. Omdat Grote modderkruiper een lastig 
te vangen soort is, is dit onderzoek met twee personen tegelijkertijd uitgevoerd.  
 

Vleermuizen 

Door middel van vier veldbezoeken; 13 juli (avondbezoek), 7 augustus (ochtendbezoek), 10 
september (ochtendbezoek) en 20 september (avondbezoek), is de te slopen bebouwing in 
het plangebied (zie figuur 1) gericht geïnventariseerd op aanwezigheid van vleermuizen. De 
veldbezoeken zijn uitgevoerd volgens het vleermuisprotocol van Netwerk Groene Bureaus1. 
Dat wil zeggen dat alle veldbezoeken zijn uitgevoerd onder voor vleermuizen geschikte om-
standigheden; bij temperaturen van minimaal 11ºC, weinig wind (<4 Bft) en droog tot slechts 
licht regenachtig weer. 
 
Aan het begin van de avonden is de aandacht gericht op het mogelijk uit de bebouwing vlie-
gen van vleermuizen. Vervolgens is onderzocht hoe vleermuizen gebruikmaken van het 
plangebied (foerageergebied en eventuele vliegroutes). Om de aanwezigheid van vleermuizen 
in het onderzoeksgebied te bepalen is gebruik gemaakt van een heterodyne batdetector type 
Pettersson D240x. Met behulp van deze batdetector is het mogelijk om de ultrasone geluiden 
die vleermuizen produceren, om te zetten in voor mensen hoorbare geluiden. Aan de hand 
van het ritme en frequentie van het geproduceerde geluid is het mogelijk om, soms in com-
binatie met zichtwaarnemingen, vleermuizen op soort te herkennen. 
 
Gezien de betrekkelijk late start van het onderzoek (gunning dd. 25-6-2010) is een deel van 
het kraamseizoen gemist en is geen volledig beeld over het hele seizoen ontstaan. Hierdoor 
zullen ten aanzien van de aanwezigheid van kraamverblijfplaatsen op grond van een goede 
onderbouwing aannames moeten worden gedaan. Conform het voorzorgsbeginsel zal er 
worden uitgegaan van een 'worst case scenario', wat inhoudt dat bij onzekerheid uit wordt 
gegaan van het meest zorgvuldige scenario.  
 
Leeswijzer 

In de paragraaf hieronder (§1.3) wordt beknopt de voor dit project van belang zijnde aspec-
ten van de Flora- en faunawet uitgelegd. In hoofdstuk 2 wordt per soort(groep) de resultaten 
en bevindingen weergegeven. Hoofdstuk 3 beschrijft de te nemen maatregelen om negatieve 
effecten op de aangetroffen beschermde soorten te voorkomen danwel te beperken. Tenslot-
te worden kort de conclusies en consequenties in hoofdstuk 4 samengevat.  
 
 

1.3 DE FLORA- EN FAUNAWET 

Door de in april 2002 in werking getreden Flora- en faunawet is de verplichting ontstaan om 
ruimtelijke plannen aan deze wet te toetsen. Het doel van de wet is om in het wild levende 
planten en dieren te beschermen. Voor dit project zijn de volgende artikelen van de wet rele-
vant: 

•••• Artikel 2 legt een zorgplicht op. Dat houdt in dat ingrepen zodanig worden uitgevoerd 
dat de beïnvloeding van de in het wild levende soorten planten en dieren minimaal is.  

•••• Artikel 8 verbiedt het plukken, verzamelen, afsnijden, uitsteken, vernielen, beschadigen, 
ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen van be-
schermde inheemse planten. 

•••• Artikel 9 verbiedt het doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop 
opsporen van beschermde inheemse dieren. 

                                                      
1 GaN, NGB en Zoogdiervereniging, 2010. Vleermuisprotocol versie 5 maart 2010, Gegevensautoriteit Natuur, 
Netwerk Groene Bureaus en Zoogdiervereniging, www.gegevensautoriteitnatuur.nl, Utrecht. 
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•••• Artikel 10 verbiedt het verontrusten van beschermde dieren. 

•••• Artikel 11 verbiedt het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van 
nesten of holen van beschermde inheemse dieren. 

•••• Artikel 75 biedt de mogelijkheid ontheffing aan te vragen van de verbodsbepalingen.  
 
Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) omtrent artikel 75 is gepubliceerd in het 
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 501 op 19 oktober 2004 en is op 23 februari 
2005 van kracht geworden. Dit houdt in dat de Flora- en faunawet meer mogelijkheden biedt 
voor het verkrijgen van vrijstellingen, mits aan voorwaarden wordt voldaan. In de nieuwe 
opzet van de Flora- en faunawet zijn beschermde soorten onderverdeeld in drie tabellen, elk 
met hun eigen beschermingsregime, en worden vogels apart behandeld. De volgende drie 
beschermingsregimes worden onderscheiden: 
 
Categorie 1: Hieronder vallen de zogenaamde licht beschermde tabel 1-soorten. Dit be-

treft een aantal beschermde, maar algemene soorten in Nederland, waarvan 
de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is. Voor deze soor-
ten geldt op voorhand een vrijstelling, mits bij ingrepen sprake is van een 
bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwik-
kelingen. Als hier niet aan voldaan is, moet er een ontheffingsaanvraag 
worden gedaan, waarbij getoetst wordt volgens het criterium 'doet geen af-
breuk aan de gunstige staat van in standhouding van de soort' (de zgn. lich-
te toets).  

Categorie 2: Hieronder vallen de zgn. tabel 2-soorten: middelzwaar beschermde soorten 
waarvoor niet op voorhand vrijstelling wordt verleend, maar waarvoor eerst 
een gedragscode moet worden opgesteld. Deze gedragscode wordt door de 
sector of de ondernemer opgesteld, en door de minister van LNV getoetst. 
Totdat deze gedragscode is goedgekeurd zal voor soorten uit deze categorie 
ontheffing aangevraagd moeten worden.  

Categorie 3: Hieronder vallen de zgn. tabel 3-soorten. Dit zijn strikt beschermde soor-
ten die vermeld zijn in bijlage 1 van bovengenoemde AMvB, alsmede soor-
ten die voorkomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en die daardoor een 
strikte bescherming genieten. Een ontheffingsaanvraag voor deze soorten 
wordt getoetst aan drie criteria: 1) er is sprake van een in of bij de wet ge-
noemd belang, 2) er is geen alternatief, 3) doet geen afbreuk aan de gunsti-
ge staat van in standhouding van de soort. Aan alle drie de criteria moet 
worden voldaan. Deze vormen gezamenlijk de zgn. uitgebreide toets.  

Vogels: Vogels zijn niet in één van deze tabellen opgenomen en worden in de 
nieuwe opzet van de Flora- en faunawet apart behandeld. Alle vogels zijn 
gelijk beschermd. Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels 
worden gedood of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- of 
verblijfplaatsen worden verstoord, zijn verboden. Een vrijstelling hiervoor 
is mogelijk als een gedragscode wordt toegepast. In de praktijk betekent dit 
dat met name het broedseizoen ontzien dient te worden aangezien juist in 
deze periode sprake zal zijn van verontrusting, doden of verstoren van nes-
ten of vaste rust- of verblijfplaatsen. Als de werkzaamheden buiten het 
broedseizoen plaatsvinden zal in het algemeen niet snel een ontheffing no-
dig zijn. Indien deze gedragscode achterwege blijft is een ontheffing nood-
zakelijk en zal de uitgebreide toets worden toegepast (zie categorie 3). Nes-
ten van sommige roofvogels, uilen en kolonievogels zijn jaarrond be-
schermd en vallen buiten de gedragscode (Min. LNV, 2009).  
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2 BESCHERMDE FAUNA OP DE LOCATIE  

2.1 BROEDVOGELS 

Enkele algemene broedvogels zullen in het opgaand groen binnen en in de directe omgeving 
van het projectgebied tot broeden kunnen komen. In de smalle watergang aan de noordzijde 
van het plangebied zullen, gezien de aanzienlijke verstoring, geen watervogels tot broeden 
komen. Er zijn in en rond het plangebied geen activiteiten van jaarrond beschermde Huis-
mussen waargenomen, waardoor hun voorkomen kan worden uitgesloten. Ook jaarrond 
beschermde nesten van overige soorten kunnen worden uitgesloten. 
 

2.2 VISSEN 

De watergang aan de noordzijde van het plangebied is uitgebreid bemonsterd door twee 
personen. Hierin zijn geen vissen of amfibieën gevangen. In de bredere vijverpartij aan de 
westzijde van het plangebied zijn naast de algemene soorten Snoek en Tiendoornig stekel-
baars, de licht beschermde Kleine watersalamander en een viertal strikt beschermde Grote 
modderkruipers gevangen (categorie 3-soort Flora- en faunawet, tevens Rode lijst: kwets-
baar). Het betrof 1-jarige (8-15cm) dieren, waardoor het aannemelijk is dat deze waterpartij 
dienst doet als voortplantingshabitat van deze soort.  
 
De Grote modderkruiper heeft een voorkeur voor wateren met structuurrijke verlandingsve-
getaties. 's Winters is de Grote modderkruiper in de bodem ingegraven. Vanaf maart-april 
begint een periode van grote activiteit. In de zomer kan een rustperiode intreden. Als gedu-
rende zomer de omstandigheden verslechteren door bijvoorbeeld droogte, graaft de Grote 
modderkuiper zich in en komt bij verbeterde omstandigheden weer tevoorschijn uit de bo-
dem. De soort paait in ondiepe zones langs oevers, tussen Pitruspollen en rietstengels of 
onder de beschutting van overhangende begroeiing of drijvende watervegetatie. De vangstlo-
caties zijn aangegeven in figuur 2.  
 

 
Figuur 2. Gevangen Grote modderkruipers op twee locaties (E.P. de Boer) 

 

2.3 VLEERMUIZEN 

In het plangebied werden zes soorten vleermuizen vastgesteld. In tabel 1 worden de soorten, 
het type waarneming (gedrag) en de functies die het plangebied heeft voor deze soorten, 
weergegeven. In figuur 3 worden de locaties van de waarnemingen weergegeven.  
 
Verblijfplaatsen 

Van de Gewone dwergvleermuis zijn drie zomerverblijfplaatsen vastgesteld. Daarnaast is een 
paarverblijfplaats van Ruige dwergvleermuis en vermoedelijk een paarverblijfplaats van Ge-
wone dwergvleermuis aanwezig. 
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� De eerste verblijfplaats van de Gewone dwergvleermuis werd op 13 juli vastgesteld. Hier 
vlogen twee dieren uit en kort hierna weer één dier in. Deze verblijfplaats zit onder de 
nok van woning Stokerij nr. 37 (meest linker asterisk in figuur 3). Gezien het kleine aan-
tal dieren zal dit een zomerverblijf betreffen.  

� Op 20 september werden twee verblijfplaatsen van Gewone dwergvleermuis vastgesteld 
in de woningen aan de oostzijde van het plangebied. De meest noordelijke (7 uitvliegers) 
bevindt zich in de nok en de zuidelijke (2 uitvliegers) bevindt zich onder het westelijk 
onderste dak-eindpunt. Beide zullen als zomerverblijfplaats fungeren.  

� Op 7 augustus en 20 september werd een baltsende Gewone dwergvleermuis waarge-
nomen. Beide keren vloog het dier langdurig roepend binnen het plangebied rond. Om-
dat deze beide keren uitsluitend vliegend werd waargenomen, is niet duidelijk waar de 
paarverblijfplaats zich exact bevindt, maar aangenomen kan worden dat deze zich in het 
plangebied bevindt. 

� Rond de nok van de woning aan de westzijde van het fietspad werd op 7 augustus een 
baltsend mannetje Ruige dwergvleermuis gehoord. Het dier was aan het roepen vanuit 
het dak van de woning. De exacte in/uitvliegopening van de paarverblijfplaats kon niet 
worden vastgesteld, maar het dier zat vermoedelijk vanonder een dakpan te roepen (gele 
asterisk).  

 
Aangezien in de bebouwing in het zomerseizoen meerdere verblijfplaatsen gebruikt worden 
door Gewone dwergvleermuis, is het aannemelijk dat Gewone dwergvleermuizen zich ook in 
de winterperiode in de te slopen bewoning ophouden. Gewone dwergvleermuizen zoeken 
namelijk bij vorst vaak verwarmde huizen op. Met name spouwmuren zijn voor deze soort 
interessant als overwinteringsplaats. De huizen in het plangebied zijn nog bewoond en hierin 
kunnen ze de gewenste variatie aan temperaturen vinden. Voor meer dan 95% van de Ge-
wone dwergvleermuizen ligt zowel het zomer- als winterverblijf binnen een gebied met een 
straal van 15 kilometer.  
 
Als paarverblijfplaatsen gebruiken Ruige dwergvleermuizen een grote variëteit aan mogelijk-
heden; vogelnest- en vleermuiskasten, boomholtes, achter daklijsten en betimmeringen, maar 
ook onder pannen of in spouwmuren. Als winterverblijfplaats zijn gebouwen (spouwmuur, 
dakpannen, betimmering), houtstapels, maar ook boomholtes en nest-/vleermuiskasten be-
kend. Ze kiezen winterslaapplaatsen waarin de temperaturen sterk kunnen variëren. Bij vorst 
zoeken ze dan vaak verwarmde huizen op. In Europa overwinteren Ruige dwergvleermuizen 
voornamelijk solitair.  
 

Foerageergebied 

Binnen het plangebied zijn Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger en 
eenmaal een Gewone grootoorvleermuis foeragerend waargenomen. Deze soorten foerage-
ren vooral rond het opgaand groen en struikgewassen.  
 

Vliegroute 

Er zijn geen vaste vliegroutes binnen het plangebied vastgesteld. Er zijn enkele passanten 
(Rosse vleermuizen, Gewone grootoorvleermuis en Watervleermuis) waargenomen, maar 
deze toonden geen bepaalde binding met het plangebied.   
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Tabel 1. Waargenomen soorten, gedag en functie van het plangebied voor deze soorten.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3. Waarnemingen vleermuizen in het plangebied.  
 
Levenswijze 

Vleermuizen hebben een vaste cyclus die gedurende het jaar wordt gevolgd. In tabel 2 wordt 
deze cyclus weergegeven. Afhankelijk van het weer houden vleermuizen van oktober tot 
maart winterslaap in een winterverblijf. Na de winterslaap verblijven vleermuizen vaak tijde-
lijk in kleine groepen in tussenverblijven. Vanaf mei verzamelen de vrouwtjes zich in kraam-
kolonies en worden de jongen geboren en gezoogd. De mannen leven dan gezamenlijk of 
solitair in zomerverblijven. In augustus, wanneer de jongen min of meer zelfstandig zijn, 
breekt de paartijd aan. De grote kolonies vallen dan meestal uiteen. Mannetjes van een aantal 
soorten bezetten tijdens de paartijd een verblijfplaats binnen een territorium, van waaruit ze 
vrouwtjes aantrekken om mee te paren. Afhankelijk van het weer zet dit door tot september 
of oktober, waarna vleermuizen weer naar hun winterverblijf vertrekken.  
 

 

Soort 
 

 

Activiteit 
 

Functie plangebied 

Gewone dwergvleermuis Foeragerend, baltsroep en passe-
rend 

Foerageergebied, zomerverblijfplaats, paarver-
blijf, overwintering  
 

Ruige dwergvleermuis Foeragerend en baltsroep  Foerageergebied, paarverblijfplaats, (mogelijk 
overwintering) 
 

Laatvlieger Passerend en foeragerend Foerageergebied 
 

Rosse vleermuis Passerend Geen 
 

Watervleermuis Passerend  Geen  
 

Gewone grootoorvleermuis Passerend en foeragerend Beperkt belang als foerageergebied 
 

Gewone grootoorvleermuis - passerend 

 

Laatvlieger - passerend/foeragerend 

 

Ruige dwergvleermuis - paarverblijfplaats 

 

Gewone dwergvleermuis - foeragerend 

 

Gewone dwergvleermuis - verblijfplaats 
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Jan  
 

 

Feb  
 

Mrt  
 

Apr  
 

Mei  
 

Jun  
 

Jul  
 

Aug  
 

Sep 
 

Okt  
 

Nov  
 

Dec  

 

♀ Winterverblijf Tussenverblijf Kraamverblijf Tijdelijk verblijf Winterverblijf 

♂ Winterverblijf Tussenverblijf Zomerverblijf Paarverblijf Winterverblijf 

Tabel 2. Jaarcyclus van vleermuizen, onderverdeeld tussen mannetjes en vrouwtjes. De fasen zijn in de praktijk 
niet zo scherp begrensd. De start en eindpunt van een fase is sterkt afhankelijk van het weer. 

 
Gedurende een jaar maken vleermuizen dus gebruik van verschillende soorten verblijfplaat-
sen. Het is belangrijk om te realiseren dat deze verschillende typen verblijfplaatsen zich in 
een netwerk van verschillende gebouwen, maar ook in één en hetzelfde gebouw kunnen 
bevinden. Dit heeft te maken met het feit dat elk type verblijfplaats een ander microklimaat 
vereist. De plek in een gebouw waar zich bijvoorbeeld een kraamverblijfplaats kan vormen, 
moet flink kunnen opwarmen en gedurende de nacht ook warm blijven. Voor een winterver-
blijf moet het microklimaat heel stabiel en vochtig zijn. Een gebouw kan dus meerdere func-
ties tegelijk vervullen. 
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3 EFFECTEN EN DE TE NEMEN MAATREGELEN 

In dit hoofdstuk worden de effecten van de werkzaamheden op de aanwezige beschermde 
soorten beschreven. Vervolgens worden mitigerende maatregelen gepresenteerd die uitge-
voerd worden om negatieve effecten te voorkomen danwel te beperken. De gemeente Op-
sterland werkt volgend de Gedragscode Flora- en faunawet, ruimtelijke ontwikkeling & in-
richting (Stadswerk, 2010) die ook op dit project van toepassing is. 
 

3.1 BROEDVOGELS 

Effecten 

Het plangebied biedt broedgelegenheid voor enkele soorten broedvogels. Werkzaamheden 
die tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen leiden tot verstoring of vernietiging 
van (nesten van) broedende vogels. Dergelijke verstorende werkzaamheden zijn niet toege-
staan (artikelen 10/11 van de Flora- en faunawet) en hier wordt bovendien in de regel geen 
ontheffing voor verleend. Vogels met een jaarrond beschermde nestplaats zijn niet aanwezig 
binnen het plangebied.  
 
Maatregelen 

De Flora- en faunawet hanteert geen vaststaande periode als broedseizoen; het gaat om indi-
viduele broedgevallen. Ook broedgevallen buiten deze periode genieten derhalve een strikte 
bescherming. Het broedseizoen loopt globaal van begin maart tot eind juli.  
Om te voorkomen dat vogels het plangebied uitkiezen als broedplaats, zullen bomen en 
struiken voor (of na) het broedseizoen worden verwijderd. Wanneer de werkzaamheden 
voor het broedseizoen worden opgestart en continue voortduren, kan er vanuit worden ge-
gaan dat vogels een rustigere broedplaats opzoeken en zich niet in het plangebied zullen 
vestigen tijdens de werkzaamheden.  
Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het werkgebied gecontroleerd op broedgevallen. 
Indien deze niet aanwezig zijn, kan binnen het globale broedseizoen worden gewerkt. Moch-
ten er toch broedgevallen aanwezig zijn, zal er een beschermingszone van 20 meter rondom 
het nest worden gehanteerd waarin geen werkzaamheden worden uitgevoerd.  
 

3.2 GROTE MODDERKRUIPER 

Effecten 

In de vijverpartij ten westen van het plangebied zijn een aantal Grote modderkruipers gevan-
gen. Naar verwachting vormt dit water voortplantingsbiotoop voor deze soort. Deze vijver-
partij blijft behouden en wordt niet aangetast door de werkzaamheden. Deze vijverpartij 
heeft een open verbinding met de smalle watergang aan de noordzijde van het plangebied. 
De soort kan van deze sloot gebruik maken door zich er door te verplaatsen naar andere 
watergangen. Zonder het nemen van tijdelijke mitigerende maatregelen bestaat de kans op 
het verstoren en doden van exemplaren (overtreding van artikelen 9 en/of 10 van de Flora- 
en faunawet). 
Op de langere termijn ontstaat er, mits op een goede wijze uitgevoerd, extra leefgebied voor 
de Grote modderkruiper (zie hieronder). 
 
Maatregelen 

Door het nemen van de volgende maatregelen treden er geen negatieve effecten op en komt 
de lokale gunstige instandhouding van de soort niet in het geding.  
Aan beide zijden van de te verbreden watergang zal een tijdelijke aarden dam worden ge-
plaatst danwel behouden. In de periode tussen het plaatsen van de dam en de aanvang van de 
graafwerkzaamheden zal de watergang worden leeggevist door een deskundige. Eventueel 
gevangen Grote modderkruipers worden overgezet in de vijverpartij, waar de soort eerder is 
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gevangen (zie figuur 2). Ook overige soorten vissen en amfibieën zullen hierbij in het kader 
van de zorgplicht worden overgezet.  
Vervolgens wordt de bodem uitgediept en daarna gevuld met water van vergelijkbare (of 
betere) kwaliteit uit de naastliggende vijverpartij. Daarna zullen de aarden dammen worden 
verwijderd, zodat de waterpartijen met elkaar in verbinding komen te staan. Door het gegra-
ven deel reeds te vullen met water wordt voorkomen dat de vijverpartij droogvalt en de Gro-
te modderkruiper alsnog negatieve effecten ondervindt.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figuur 4. Mitigatie Grote modderkruiper. Sterren: vangstlocaties Grote modderkruiper, roze strepen: globale   
 positie te plaatsen/behouden dammen. De watergang binnen de witte cirkel dient leeg gevist te worden. Inzet:  
 toekomstige situatie. 
 

Doordat het wateroppervlak wordt uitgebreid, zal op den duur een groter oppervlakte bio-
toop voor Grote modderkruiper ontstaan. De waterpartij wordt zo ecologisch mogelijk inge-
richt, door aanleg van een flauw talud, een behoorlijk sliblaag voor de Grote modderkruiper 
en veel water- en oevervegetatie.  
 

3.3 VLEERMUIZEN 

Effecten 

De levenswijze en ecologie van vleermuizen (langzame voortplanting, hoge concentratie van 
vleermuizen in de verblijfplaatsen en traditioneel gebruik van deze verblijfplaatsen) maakt ze 
erg kwetsbaar voor ruimtelijke ingrepen als sloop en renovatie van gebouwen. Alle in Europa 
voorkomende vleermuizen zijn daarom strikt beschermd onder de Europese Habitatrichtlijn 
en de Flora- en faunawet. Aantasting van vleermuizen en hun leefgebied is niet toegestaan. 
Ook het aantasten van de functionaliteit van hun verblijfplaatsen (de vaste verblijfplaats) is 
verboden. Binnen het plangebied zijn verblijfplaatsen van de strikt beschermde Gewone 
dwergvleermuis en Ruige vleermuis aangetroffen. Als gevolg van de sloop zullen deze verlo-
ren gaan. Ook kunnen exemplaren gedood worden tijdens de sloopwerkzaamheden. Het 
plangebied is voor verschillende soorten vleermuizen van beperkt belang als foerageergebied. 
Tijdens en na de werkzaamheden zijn er voldoende soortgelijke uitwijkmogelijkheden in de 
directe omgeving. Er zijn geen vliegroutes vastgesteld binnen het plangebied. 



 buro bakker 2010/P10165 10 

 
Voor vleermuizen kan geen ontheffing van de Flora- en faunawet worden verkregen. Schade 
aan vleermuizen moet daarom te allen tijde moet worden voorkomen om ervoor te zorgen 
dat de Flora- en faunawet niet overtreden wordt. 
 
Maatregelen 

Vermoedelijk maken Gewone dwergvleermuizen jaarrond gebruik van de bebouwing en 
gebruiken enkele Ruige dwergvleermuizen de bebouwing als paarverblijf en winterverblijf.  
De maatregelen op de korte termijn betreffen het ophangen van vleermuiskasten in de direc-
te omgeving. Omdat vleermuizen gebruik maken van een netwerk van verblijfplaatsen, kun-
nen omliggende woonhuizen (hetzelfde type huizen als de te slopen woonhuizen) soortgelij-
ke uitwijkmogelijkheden bieden. Door het nemen duurzame maatregelen, zoals het inmetse-
len van vleermuisstenen, wordt de aanwezigheid van voldoende verblijfplaatsen gewaar-
borgd. Door het uitvoeren van de hieronder beschreven mitigerende maatregelen komt de 
lokale gunstige staat van instandhouding niet in het geding. 
 
Ruim voorafgaand aan de sloop moeten in de directe omgeving vleermuiskasten worden 
opgehangen ter vervanging van de ongeschikt gemaakte of gesloopte verblijfplaatsen. In 
overleg met een deskundige wordt het aantal kasten, het type en formaat van de kasten en de 
locaties bepaald. Voor iedere aangetroffen verblijfplaats moeten 4 tot 6 vervangende ver-
blijfplaatsen worden aangeboden. Op deze manier is de kans het grootst dat vleermuizen de 
kasten vinden en gaan gebruiken. Dit moet worden uitgevoerd door een vleermuiskundige. 
De kasten moeten opgehangen worden aan gevels van gebouwen, om zo de oorspronkelijke 
verblijfplaatsen zo veel mogelijk te imiteren. Een kast waarvan de werking voor Gewone 
dwergvleermuizen is aangetoond, is de zogenaamde 'broedkast' van Vivara.  
 

Mitigerende maatregelen moeten werken voordat de oorspronkelijke verblijfplaats wordt 
vernietigd. Oftewel, de vleermuizen moeten de vervangende verblijfplaats hebben gevonden 
en geaccepteerd voordat de sloop plaatsvindt. Dit duurt in het geval van individuele dieren of 
kleine (zomer)groepen vaak één volledig seizoen. Het is dus belangrijk om in een zo vroeg 
mogelijk stadium te beginnen met het aanbieden van verblijfplaatsen (vleermuiskasten) om 
zo vertraging van het project te voorkomen. Voor dit project zullen kasten voor april moeten 
hangen, zodat vleermuizen, wanneer ze actief worden na de winterslaap, deze kasten kunnen 
vinden..  

 
De bebouwing moet, voordat het geheel gesloopt, ongeschikt gemaakt worden voor vleer-
muizen. Zodoende worden de vleermuizen gestimuleerd om andere verblijfplaatsen te zoe-
ken. Het ongeschikt maken kan gerealiseerd worden door tochtgaten in de spouwmuren aan 
te brengen. Daarnaast kunnen sterke bouwlampen die gericht worden op de gevels het ge-
bouw onaantrekkelijk voor vleermuizen maken. 
Het ongeschikt maken en het slopen moet in de minst gevoelige periode plaatsvinden. De 
meest schadelijke perioden om vleermuizen te verstoren is tijdens de winterslaap en tijdens 
de kraam- en paartijd. Aangezien verblijfplaatsen van de Gewone dwergvleermuis jaarrond te 
verwachten zijn, zijn de beste perioden voor sloop de maanden oktober en april. In tabel 3 
wordt dit weergegeven. 
Binnen deze periodes zal de sloop in een relatief warme periode moeten gebeuren zodat de 
eventueel aanwezige vleermuizen niet lethargisch (een soort winterslaap) zijn en een grote 
kans hebben veilig andere verblijfplaatsen op te zoeken. Deze periode valt duidelijk buiten de 
kraamtijd, zodat er nog geen jongen of zwangere vrouwtjes te verwachten zijn.  
De uiteindelijke sloop van de bebouwing wordt gefaseerd uitgevoerd. Het wordt met zorg 
'gestript': als eerst worden dakpannen en dakranden en dergelijke voorzichtig verwijderd.  
 
Daarnaast kunnen als duurzame oplossing in de nieuwbouw kant en klare vleermuisstenen in 
de muur gemetseld worden. Ook relatief simpele oplossingen als het plaatsen van boeibor-
den met enkele centimeters ruimte ertussen is een goede methode om te mitigeren. 
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Jan  
 

Feb  Mrt  Apr  Mei  Jun  Jul  Aug  Sep Okt  Nov  Dec  

 

  Winterslaap   Trek/ tuss.          Kraamtijd      Paarseizoen    Winterslaap  

 Geen sloop als win-
terverblijf aanwezig is 

 
Sloop 

Geen sloop als kraam of 
zomerverblijf aanwez. is 

Geen sloop als 
paarverblijf 
aanwez. is 

 
Sloop 

Geen sloop 
als winterver-
blijf aanw. is 

Tabel 3. Tijdsvenster voor de perioden voor werkzaamheden. 
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4 CONCLUSIES EN CONSEQUENTIES  

4.1 SAMENVATTING BESCHERMDE SOORTEN 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de na onderzoek vastgestelde beschermde fauna 
in het plangebied die zijn opgenomen tabel 3 van de Flora- en faunawet. Tevens is aangege-
ven op welke manier de soort van het plangebied gebruik maakt. Op basis van de Flora- en 
faunawet wordt namelijk niet alleen de soort zelf beschermd, maar ook zijn functionele 
leefomgeving. 
 
 
Soortgroep 
 

 
Soort 

 
Functie plangebied 
 

 
Cat 3 
 

Vogels 
Enkele algemene broedvogels Broedgelegenheid 

 
X 

Vissen 
Grote modderkruiper  
Misgurnus fossilis 

Leefgebied (voortplanting) 
 

X 

Gewone dwergvleermuis 
Pipistrellus pipistrellus  

Foerageergebied, zomerverblijfplaats, 
paarverblijfplaats, winterverblijfplaats  

X 

Vleermuizen 

Ruige dwergvleermuis Pipistrel-
lus nathusii  

Foerageergebied, paarverblijfplaats 
(mogelijk winterverblijfplaats) 

X 

Tabel 4. Overzicht van zwaarder beschermde soorten in het plangebied. Categorie 3=strikt beschermde soorten 
(zie § 1.3). 

 

4.2 CONCLUSIES EN CONSEQUENTIES 

Broedvogels 

Voor broedvogels geldt dat het opgaand groen buiten het broedseizoen wordt verwijderd. 
Wanneer werkzaamheden voor het broedseizoen (begin maart-half juli) worden opgestart en 
continue voortduren, zullen vogels buiten de beïnvloedingsferen van de werkzaamheden tot 
broeden komen. Hiertoe zal voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het plangebied ge-
controleerd op broedgevallen. 
 
Grote modderkruiper 

In de vijverpartij aan de westzijde van het plangebied is de Grote modderkruiper aangetrof-
fen. De watergang binnen het plangebied staat in directe verbinding met de voortplantings-
wateren, waardoor deze soort ook hier kan voorkomen. Door de voorgeschreven mitigeren-
de maatregelen worden negatieve effecten voorkomen en komt de lokale gunstige staat van 
instandhouding niet in het geding. Er is geen ontheffing nodig. 
 
Vleermuizen 

Als gevolg van de sloop zullen verblijfplaatsen van Gewone dwergvleermuis en Ruige vleer-
muis verdwijnen. Wanneer de voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd, zal de ecologi-
sche functionaliteit van de verblijfplaatsen worden behouden en is er geen juridische nood-
zaak om een ontheffingsaanvraag in te dienen. Echter, om er zeker van te zijn dat de voorge-
schreven maatregelen afdoende zijn, kunnen deze worden voorgelegd aan Dienst Regelingen 
(in de vorm van een ontheffingsaanvraag). Middels een schriftelijke goedkeuring kan worden 
aangetoond dat er geen overtredingen van de Flora- en faunawet worden begaan.  
 
De juridische houdbaarheid van dit rapport betreft, gezien de aanwezigheid van strikt be-
schermde soorten, 3 jaar. Na deze periode is een actualiserend onderzoek nodig.  
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