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De Stichting VZZ, onderdeel van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming is niet
aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten
van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van de VZZ; opdrachtgever vrijwaart de VZZ voor
aanspraken van derden in verband met deze toepassing.
© Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)

Deze notitie is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets uit deze notitie
mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan
ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en de Vereniging voor
Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ), noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig
ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.
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Inleiding
De Stichting Dudok Wonen is voornemens de panden Otto’slaan 16-18 te slopen
alsmede een deel van omringende groenstructuren te kappen om nieuwbouw op de
planlocatie te kunnen realiseren. De huidige aanwezige bebouwing bestaat uit een
koetshuis bestaande uit drie gebouwdelen: de stal, de koetswoning en een
tussenliggende werkruimte. Het gebouw dateert van voor 1930, waardoor er geen
spouwmuren aanwezig zijn. De panden zijn een groot aantal jaren niet of nauwelijks
onderhouden, waardoor veel ruimte aanwezig is tussen houtdelen en de muren. Her
en der is dit eenvoudig gerepareerd door de gaten deels op te vullen. De ruimten in de
panden hebben sterk verschillende gebruiksfuncties. Enkele worden intensief voor
bewoning gebruikt, andere worden niet of nauwelijks gebruikt, alleen voor opslag. In
opdracht van de omwonenden heeft er op 28 september een Quickscan
plaatsgevonden met betrekking tot mogelijkheden en aanwezigheid van sporen van
vleermuisgebruik in en aan de drie gebouwdelen, alsmede is een beoordeling
gegeven ten aanzien van de groenstructuren om het terrein heen.
De gebouwdelen zijn beoordeeld op geschiktheid als
* winterverblijfplaats
* zomerverblijfplaats
* paarverblijfplaats
De groenstructuren op het terrein zijn beoordeeld op mogelijke functies als
verblijfplaats, vliegroutes en jachtgebied.
Tevens is er een avond gecontroleerd op in- en uitvliegende vleermuizen en
aanwezigheid van paarverblijfplaatsen van gewone en ruige dwergvleermuis.
De Quickscan en beoordeling zijn uitgevoerd door E.A. Jansen.

Ligging plangebied
Het plangebied ligt in de wijk Boomberg. Deze villawijk kenmerkt zich door veel groen
waaronder diverse oude bosstructuren en oude bomen. De planlocatie ligt op relatief
korte afstand van water, parken en heeft een groene verbinding met het Corversbos.
De planlocatie is een half open terrein dat aan alle zijden windbeschut is. Op de
planlocatie zijn diverse groenstructuren aanwezig van verschillende leeftijden. Aan de
voorzijde van het gebouw staan enkele geknotte lindes waarin enkele holten aanwezig
zijn. Aan de noord- en oostzijde van planlocatie bevindt zich een jonge groenstrook
deels bestaande uit esdoorns. Aan de westzijde staat nog een deel van een oude
laan of bomensingel.
Op de planlocatie is een enkel gebouw aanwezig bestaande uit drie gebouwdelen;
een koetshuiswoning, een werkplaats en een stal ruimte. Alle drie hebben een
zolderruimte, waarvan delen bewoond zijn. Onder de koetswoning is een kelder
aanwezig, in de werkplaats een onderhoudsput en in de tuin een oude gemetselde
bezinkput.
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Resultaat
Beoordeling van de gebouwdelen
Potentie planlocatie als vleermuiswinterverblijfplaatsen
Allereerst is de kelderruimte visueel geïnspecteerd en beoordeeld op geschiktheid als
overwinterplaats van vleermuizen. Deze middelgrote ruimte is van buitenaf voor
vleermuizen nauwelijks toegankelijk. Het klimaat in de ruimte is muf en redelijk droog,
en daarmee ongeschikt als winterverblijfplaats voor vleermuizen.
Vervolgens is de onderhoudsput in de werkplaats visueel geïnspecteerd. Deze ruimte
ruikt sterk naar diesel en heeft een ongunstige temperatuur. De onderhoudsput is
beoordeeld als ongeschikt als overwinteringsplek voor vleermuizen.
Buiten is een oude gemetselde bezinkput aanwezig, deze is matig geschikt als
overwinteringsplek voor vleermuizen. Deze put is pas in 2006 blootgelegd. Het is
daarom onwaarschijnlijk dat deze al als vleermuiswinterverblijfplaats gebruikt wordt.
Deze dient vooraf aan de sloop wel grondig geïnspecteerd te worden, aangezien
vestiging van een of enkele vleermuizen in tussenliggende periode mogelijk is. Indien
vleermuizen aanwezig zijn dient de sloop van dit deel na 15 april plaats te vinden.

Potentie planlocatie als zomerverblijfplaatsen
Alle bovengrondse en minder door mensen gebruikte gebouwdelen zijn geïnspecteerd
op aanwijzingen van gebruik door vleermuizen. Tijdens deze inspectie werden een
groot aantal nachtvllindervleugels gevonden op de zolderverdieping van de stal. Het
betreft hier een nachtelijke zomerverblijfplaats van een of enkele gewone
grootoorvleermuizen.
Door de grote hoeveelheid opgeslagen materialen en slechte vloergedeelten van de
zolder kon niet de gehele zolder geïnspecteerd worden, waardoor niet uitgesloten kan
worden dat er op deze zolder in de zomermaanden meer gewone
grootoorvleermuizen verblijven. In de zomermaanden dient er in de ochtenduren een
controle op zwermende en invliegende vleermuizen plaats te vinden.
Bij een visuele inspectie kunnen nauwe ruimten, welke zoal door gewone
dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen bewoond worden, vaak niet of maar
deels visueel ingezien worden. Om aan- of afwezigheid te kunnen vast stellen worden
detector inventarisaties uitgevoerd in tenminste drie verschillende seizoenen (15-30
april / 7-30 juni /15 juli-30 augustus). In vergelijkbare bouwconstructies, d.w.z.
koetshuizen op diverse buitenplaatsen en landgoederen, zijn regelmatig kolonies
gewone dwergvleermuizen en gewone grootoren aangetroffen (van Vliet et al 1997) .
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Potentie van de groensingel
De bomen hebben een leeftijd waarbij boomholten aanwezig kunnen zijn, maar dit is
door het vele blad in deze periode niet te beoordelen. De bomen dienen na de bladval
beoordeeld te worden op hun kwaliteit als verblijfplaats voor boombewonende
vleermuissoorten en eventueel in de zomer en najaar te worden gecontroleerd op hun
gebruik. De westelijke bomensingel is van dien aard dat deze ook een functie kan
hebben als belangrijke vliegroute van eventuele naburige vleermuiskolonies. Het
geheel groenomzoomde plangebied kan een belangrijk jachtgebied zijn voor
verschillende soorten vleermuizen. Intensiteit van het gebruik hangt sterk af van in de
omgeving aanwezige populaties en de grootte van deze populaties. Voor een goede
afweging van het belang zijn meerdere detectorcontroles nodig (Limpens & Twisk
2004).

Avondcontrole op paarverblijfplaatsen
Aanvullend op de visuele inspectie is vanaf de schemering aan de voorzijde van beide
panden gepost met een vleermuisdetector type Pettersson D240 om eventueel
uitvliegende vleermuizen vast te kunnen stellen. Hierbij werd een baltsende gewone
dwergvleermuis waargenomen, welke twee verschillende gebouwdelen bij het
koetshuis aanvloog. Dit is een sterke aanwijzing dat op deze locatie gedurende
tenminste de nazomer een tot enkele gewone dwergvleermuizen hun verblijfplaats
hebben.
Tenminste enkele individuen gebruikten de groenstructuur van het plangebeid als
vliegroute naar andere jachtgebieden. Voor een goede beoordeling van deze functie
zijn tenmiste drie bezoeken in andere perioden noodzakelijk (Limpens & Roschen
2002, Limpens & Twisk 2004).
.
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Discussie
Vleermuizen gebruiken een vast netwerk van verblijfplaatsen, vliegroutes en
jachtgebieden. Alleen de nabijheid en kwaliteiten van deze deelleefgebieden
alsmede een goede groene dooradering maken het mogelijk dat populaties
vleermuizen kunnen voortbestaan. Verschillende soorten vleermuizen zijn
aangewezen op menselijke bebouwing/bouwwerken als slaapplek gedurende de
dag of gedurende de winterslaapperiode, voor de paring en voor het
grootbrengen van hun jongen. Om de instandhouding van populaties van
bedreigde diersoorten te garanderen heeft de wetgever de flora & faunawetgeving
en de natuurbeschermingswet ingesteld. Deze verplicht alle burgers in hun
handelen zorgvuldig om te gaan met beschermde diersoorten of beschermde
gebieden (artikel 2).
Dit betekent ook dat wanneer aanwezigheid van beschermde planten - en/of
diersoorten wordt vermoedt of te verwachten is de initiatiefnemer actie dient te
ondernemen, d.w.z. hiervoor gepast onderzoek laat uitvoeren om aan- of
afwezigheid vast te laten stellen en voldoende mitigatie maatregelen neemt om
voortbestaan van de beschermde planten- of diersoorten te garanderen.
Met deze Quickscan is aan de onderzoeksinspanning maar deels aan voldaan en
in het huidige uitvoeringsplan zijn weinig mitigatie mogelijkheden. Het is mogelijk
dat betreffende planlocatie in de zomermaanden gebruikt wordt als (kraam-)
verblijfplaats van verschillende soorten vleermuizen. Daarnaast is het in deze
periode onmogelijk om vast te stellen of het betreffende plangebied een
belangrijke functie heeft als jacht- of vliegroute van aanwezige of naburige
kolonies vleermuizen.
Indien de aanwezigheid van beschermde dier- of plantensoorten wordt
vastgesteld is de initiatiefnemer verplicht hiervoor voldoende zorg in acht te
nemen. In het plangebied is een verblijfplaats van gewone grootoren aanwezig
en zeer waarschijnlijk ook een paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuizen.
Of deze verblijfplaatsen onttrokken kunnen worden en onder welke voorwaarden
moet ter beoordeling worden voorgelegd aan het Ministerie van Landbouw.
Hierbij worden nut en noodzaak van de ingreep afgewogen tegen de mogelijke
schade aan populaties van beschermde diersoorten. Hiervoor dient de
initiatiefnemer een verzoek tot ontheffing Flora & Faunawetgeving Artikel 10 en 11
in te dienen.
Verzoeken tot ontheffingverlening worden alleen in behandeling genomen als alle
informatie met betrekking tot aanwezigheid van diersoorten, grootte van
aanwezige populaties en relatief belang van het gebied voor deze populaties
compleet is.
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Conclusie
Het is uit te sluiten dat een winterverblijfplaats van vleermuizen aanwezig is op de
planlocatie.
Het is echter niet uit te sluiten dat op de planlocaties vleermuizen gebruik maken
van gebouwdelen of de westelijke bomenlaan/singel.
Om een goede indruk te krijgen van het gebruik van de gebouwen en bomen
door groepen vleermuizen dienen er tenminste nog drie terreinbezoeken in de
periode april-augustus plaats te vinden, waarvan tenminste een ter controle op
zwermende en invliegende vleermuizen. Tijdens de Quickscan werd een
verblijfplaats van gewone grootoren vastgesteld, evenals een zeer waarschijnlijk
paarverblijf van gewone dwergvleermuizen. Dit zijn vaste rust- en verblijfplaatsen
zoals bedoeld in artikel 11 van de Flora & Faunawetgeving zoals gepubliceerd in
staatsblad 402 (1998).
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