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Nader onderzoek vleermuizen, Huismus en 
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1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding en doel 
Het voornemen van Woonservice Meander is een herontwikkeling. Hiertoe wordt de bestaande 

bebouwing en een groot deel van de groenvoorzieningen verwijderd en wordt nieuwbouw 

gepleegd. Uit een door Tauw uitgevoerde natuurtoets (R001-4626940SIM-mya-V01) en uit de 

verspreidingsgegevens [Limpens et al, 1997] bleek dat op basis van het aanwezige biotoop het 

gebied mogelijk een rol speelt voor vleermuizen en de Gierzwaluw. In opdracht van Woonservice 

Meander heeft Tauw in 2009 een vleermuisinventarisatie en een inventarisatie naar de 

Gierzwaluw uitgevoerd rondom het zorgcentrum de Notenhoff te Andel en daarover 

gerapporteerd (notitie met kenmerk N001-4653518SIM-mya-NL).  

 

Inmiddels is een nieuw ontwerp beschikbaar gekomen (juli 2010). Ook is tijdens de natuurtoets 

de Huismuis waargenomen. Ten tijde van de natuurtoets was de huismus en diens nesten niet 

jaarrond beschermd. Vanaf 25 augustus 2009 is de Huismus op de lijst geplaatst van soorten 

waarvan het nest jaarrond beschermd is. Daarnaast is voor een aantal andere vogelsoorten een 

aparte beschermingscategorie in het levengeroepen. Rust- en verblijfplaatsen van deze 

zogenaamde categorie vijf soorten zijn onder bepaalde omstandigheden jaarrond beschermd (zie 

bijlage drie voor uitgebreide beschrijving van de Flora- en faunawet). 

 

Deze notitie geeft een korte beschrijving van het plangebied, de gebruikte onderzoeksmethodiek, 

de resultaten en de conclusie van het onderzoek op basis van het nieuwe ontwerp van juli 2010, 

inclusief een antwoord op de vraag of er ontheffing van de Flora- en faunawet noodzakelijk is 

voor het verstoren en/of verdwijnen van (onderdelen van leefgebieden van) beschermde soorten. 

Tevens worden de implicaties van het veranderde beleid ten aanzien van vogels behandeld. 

 

Notitie 
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2 Beschrijving plangebied 
 
2.1 Huidige situatie 
Het plangebied is gelegen in stedelijk gebied, aan de rand van het dorp. Het plangebied bestaat 

uit het zorgcomplex de Notenhoff en de omliggende seniorenwoningen (figuur 2.1). In het zuiden 

van het plangebied bevindt zich een hertenkamp met vijver. De seniorenwoningen staan veelal 

rondom ‘hofjes’ met bomen en sierplantsoen. De straten door de wijk worden vrijwel allemaal 

geflankeerd door sierplantsoen met daarin bomen. Aan de noord- en westkant wordt het 

plangebied geflankeerd door grote bomen 

 

In het zuiden grenst het plangebied aan de Hoofdgraaf, waarachter het landelijke gebied begint. 

In het noorden grenst het plangebied aan de Koningin Emmastraat, welke op circa 100 m ligt van 

de rivier (Afgedamde maas). In het westen en oosten grenst het plangebied aan de bebouwing 

van het dorp Andel. 

 

 

 
Figuur 2.1 Plangebied 
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2.2 Beoogde ontwikkeling 
Bebouwing in het plangebied wordt gefaseerd afgebroken (zie bijlage 1) en na sloop wordt direct 

nieuwbouw gepleegd. De werkzaamheden zijn gepland van 2010 tot en met 2014. Het 

hertenkamp als ook de groenvoorzieningen maken plaats voor bebouwing en nieuwe 

groenvoorzieningen (zie bijlage 2). Enkele bestaande bomen blijven gehandhaafd, met name de 

bomen langs de Langenhof, bij het hertenkamp en het Nachtegaallaantje. Centraal in de wijk 

komt een vijver met bomen er omheen. 

 

3 Inventarisatiemethodiek en ecologie 
 
3.1 Vleermuizen 
Het nader onderzoek naar de rol van het plangebied voor vleermuizen is uitgevoerd door 

gedurende één seizoen het gebruik van het plangebied door vleermuizen te inventariseren. 

De vleermuisinventarisatie is uitgevoerd met behulp van een batdetector (type: Petterson D100 

en Petterson D240X). Een batdetector is een apparaat dat ultrasone geluiden, die een vleermuis 

maakt, omzet in voor de mens hoorbare tikkende geluiden. Aan de hand van het soort geluid en 

de frequentie waarop de vleermuis het beste wordt gehoord, de zogenaamde “piekfrequentie”, 

kan in veel gevallen worden bepaald om welke vleermuissoort het gaat. 

In totaal zijn vijf veldinventarisaties uitgevoerd op meerdere delen van het leefgebied van 

vleermuizen. Meerdere bezoeken zijn nodig, omdat vleermuizen gebruik maken van een netwerk 

van verblijfplaatsen en jachtgebieden die in verschillende perioden in het jaar worden gebruikt 

(zie tabel 3.1). Het aantal bezoeken, tijdstip en periode zijn gebaseerd op het vleermuisprotocol 

[Gegevensautoriteit Natuur, 2009]. 

 

 

Tabel 3.1 Globale jaarcyclus van de meeste vleermuizen in Nederland¹ 

 

Jan. Feb. Mrt. April Mei Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

Winterslaap Migratie Kraamtijd Paartijd / Migratie Winterslaap 

Winterverblijfplaats 
Zomerverblijfplaats: 

Tussenverblijf 

Zomerverblijfplaats: 

kraamverblijf of 

mannenverblijfplaats 

Paarverblijfplaats Winterverblijfplaats 

¹: naar [Zoogdiervereniging, 2009]. De precieze duur van de verschillende perioden is o.a. afhankelijk van 

weeromstandigheden. De precieze cyclus is afhankelijk van de soort vleermuis. 

 

De inventarisatie richt zich op het mogelijke voorkomen van eventuele verblijfplaatsen voor in de 

regio voorkomende gebouw- en boombewonende vleermuizen zoals: 

• Laatvlieger 

• Gewone dwergvleermuis 

• Gewone grootoorvleermuis 

• Ruige dwergvleermuis  
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Ook is onderzocht of het plangebied een rol speelt als foerageergebied, migratieroute of 

onderdeel van een vliegroute voor in de regio voorkomende vleermuissoorten: 

• Watervleermuis 

• Ruige dwergvleermuis 

• Gewone dwergvleermuis 

• Laatvlieger 

• Gewone grootoorvleermuis 

 

Het tijdstip en periode van de veldbezoeken is afgestemd op het mogelijke gebruik van het 

plangebied door de genoemde soorten. De onderzoeksperiode viel tussen half april en begin 

oktober. Elk veldbezoek is door twee personen afgelegd teneinde objecten en van meerdere 

zijden te kunnen onderzoeken, op meerdere plaatsen in het plangebied aanwezig te kunnen zijn 

op dezelfde tijd zodat een beter beeld wordt verkregen. 

 
3.2 Gierzwaluw 
De Gierzwaluw verblijft van mei tot en met juli (soms tot september) in ons land als broedvogel. 

Het zijn sociale vogels die tijdens het broedseizoen in dichte zwermen rondvliegen. Gierzwaluwen 

hebben gebouwen nodig om in te nestelen, maar enkele maken hun nesten in bomen of rostsen 

[Hume, 2004]. De nesten bevinden zich onder dakpannen, achter daklijsten en dergelijke, vaak 

zijn dit oudere gebouwen. Ze zijn duidelijk te zien als ze ’s morgens en ’s avonds tijdens de 

jaagvluchten door de straten snellen [Gierzwaluwbescherming - Nederland, 2009] . Door op deze 

verschillende tijdstippen te luisteren of gierzwaluwen binnen het plangebied worden 

waargenomen kan aan het gedrag bepaald worden of er zich broedende dieren in het plangebied 

bevinden. Tijdens de veldinventarisaties van de vleermuizen is tevens geïnventariseerd of 

broedende gierzwaluwen binnen het plangebied voorkomen. 
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4 Resultaten 
 
4.1 Vleermuizen 
De weersomstandigheden en de focus van de veldbezoeken zijn weergegeven in tabel 4.1. 

Hieronder worden de waarnemingen per veldbezoek beschreven. 

 

 

Tabel 4.1 Afgelegde veldbezoeken en weersomstandigheden 

 

Veld-

bezoek  

Nummer 

Focus¹ Datum Tijdstip Weersomstandigheden 

1 Tussenverblijven, 

Kraamverblijven, 

Mannenverblijfplaatsen 

Eind april 2009 Avond ±12ºC, nagenoeg windstil, geen neerslag 

2 Kraamverblijven, 

Mannenverblijfplaatsen 

Eind mei 2009 Ochtend ±10ºC, nagenoeg windstil, geen neerslag 

3 Kraamverblijven, 

Mannenverblijfplaatsen 

Begin juli 2009 Ochtend ±16ºC, nagenoeg windstil, geen neerslag 

4 Paarverblijfplaatsen Eind augustus 2009 Avond ±20ºC, nagenoeg windstil, geen neerslag 

5 Paarverblijfplaatsen, 

Winterverblijfplaatsen 

Begin oktober 2009 Avond ±15ºC, matige wind, geen neerslag 

¹ tijdens alle bezoeken worden vliegroutes en foerageergebieden in kaart gebracht 

 
4.1.1 Werkzaamheden 

De eerste drie bezoeken zijn gericht op het lokaliseren van zomerverblijfplaatsen 

(kraamkolonies), vliegroutes en foerageergebieden. Zomerverblijfplaatsen zijn vast te stellen door 

vleermuizen aan het begin van de nacht te zien uitvliegen en aan het einde van de nacht / begin 

van de ochtend te zien invliegen in hun verblijfplaats. Kort cirkelen voor een muur door 

gebouwbewonende vleermuissoorten, is een duidelijke aanwijzing voor een verblijfplaats. Vaak 

“verdwijnt” de vleermuis daarna, bijvoorbeeld in een stootvoeg of onder de dakrand. De overige 

twee bezoeken zijn gericht op het voorkomen van paarplaatsen en winterverblijfplaatsen. De 

paartijd van vleermuizen begint aan het eind van de zomer en loopt bij sommige soorten door tot 

aan de winterslaap. Een winterverblijfplaats kan in september / begin oktober worden 

gelokaliseerd door het vaststellen van “zwermende” vleermuizen rondom een potentieel 

winterobject. Ook uitvliegende dieren zijn in deze periode een indicatie voor een 

winterverblijfplaats. Ook tijdens de bezoeken in deze periode is gekeken of belangrijke 

vliegroutes of foerageergebieden in of nabij het plangebied aanwezig zijn. 
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Of een foerageergebied wel of niet van essentieel belang is voor een vleermuiskolonie laat zich 

moeilijk definiëren. Tauw heeft de volgende definitie gehanteerd: indien het reëel is te 

veronderstellen dat een groot deel van een kolonie gebruik maakt van een bepaald gebied als 

foerageergebied of vliegroute, dan wordt het gebied als van essentieel belang voor de kolonie 

beschouwd. Een aantasting van dit gebied betekent immers dat de kolonie daar negatief door kan 

worden beïnvloed. 

 
4.1.2 Eerste veldbezoek 

Het doel van het eerste veldbezoek is het lokaliseren van zomerverblijfplaatsen 

(kraamverblijfplaatsen), vliegroutes en foerageergebieden. Dit veldbezoek is begonnen met door 

één persoon te posten in de achtertuin van het zorgcomplex en met een looproute door het 

plangebied. Tijdens deze avond zijn enkel gewone dwergvleermuizen waargenomen. 

De eerste waarneming was van een Gewone dwergvleermuis om 21:15 uur in het 

Nachtegaallaantje. De vleermuis vloog foeragerend door het plangebied. Bij het oude 

schoolgebouw werden verschillende gewone dwergvleermuizen waargenomen, die niet 

foeragerend ongeveer een kwartier in de buurt rond bleven vliegen om vervolgens weg te vliegen 

via het Lijsterplein. Bij het zorgcomplex is op dezelfde tijd één Gewone dwergvleermuis 

waargenomen op vliegroute. Uit het zorgcomplex zelf, aan de tuinzijde, zijn geen uitvliegende 

vleermuizen waargenomen. 

Om omstreeks 21:30 uur werden bij de bomen aan de Langenhof en Koningin Emmastraat vier 

foeragerende Gewone dwergvleermuizen waargenomen vliegend in respectievelijk noordelijke en 

oostelijke richting. Tegelijkertijd zijn enkele foeragerende Gewone dwergvleermuizen 

waargenomen boven de vijver en tussen de bomen in het hertenkamp. Deze vleermuizen 

foerageerden daar tot het einde van de ronde. Nabij het oude schoolgebouwtje foerageerden om 

21:45 uur circa vijf dieren. Zij vlogen weg richting het hertenkamp, Langenhof (via 

Nachtegaallaantje) en Koningin Emmastraat (via Lijsterplein). In de tuin van het zorgcomplex is 

nog één op afstand langsvliegende Gewone dwergvleermuis gehoord om omstreeks 22:30 uur. 

 
4.1.3 Tweede veldbezoek 

Het doel van het tweede veldbezoek is het lokaliseren van zomerverblijfplaatsen 

(kraamverblijfplaatsen), vliegroutes en foerageergebieden. 

Dit veldbezoek is begonnen met het posten in de achtertuin van het zorgcomplex en bij het oude 

schoolgebouw. Tijdens deze ochtend zijn enkel Gewone dwergvleermuizen waargenomen. 

De eerste waarneming was van 04:15 uur in de achtertuin van het zorgcomplex. Het betrof een 

exemplaar op vliegroute. Vervolgens zijn om 04:30 uur bij de Koningin Emmastraat drie gewone 

dwergvleermuizen op vliegroute waargenomen. Tegelijkertijd zijn bij het oude schoolgebouw 

verschillende exemplaren van de Gewone dwergvleermuis op vliegroute waargenomen die via 

het Nachtegaallaantje het plangebied in kwamen vliegen en via het Leeuweriklaantje het 

plangebied verlieten. Twee exemplaren bleven niet foeragerend rond vliegen bij het 

schoolgebouw tot 04:45 uur. Omdat één van deze vleermuizen richting het zorgcomplex vloog 

(via Lijsterplein), is meteen daarna in de achtertuin en de afgesloten binnentuin geïnventariseerd.  
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Daar zijn geen vleermuizen waargenomen (ook niet overvliegend). Na terugkomst bij het 

schoolgebouw was één Gewone dwergvleermuis nog steeds rond aan het vliegen bij het 

schoolgebouw. Dit dier verdween richting het Putterplein. Het kon niet worden achterhaald of dit 

exemplaar een verblijfplaats opzocht of het plangebied verliet. Nabij de hoek van de Langenhof 

en Koningin Emmastraat zijn in dezelfde tijdsperiode geen vleermuizen waargenomen. 

Tot 05:15 uur zijn foeragerende gewone dwergvleermuizen waargenomen boven de vijver en 

onder de bomen in het hertenkamp. Deze dieren hebben via de Hoofdgraaf het plangebied 

verlaten. Na 05:15 uur zijn geen vleermuizen meer waargenomen. 

 
4.1.4 Derde veldbezoek 

Het doel van het derde veldbezoek is het lokaliseren van zomerverblijfplaatsen 

(kraamverblijfplaatsen), vliegroutes en foerageergebieden. Tijdens deze ochtend zijn gewone 

dwergvleermuizen en een Laatvlieger waargenomen. 

Het veldbezoek is begonnen met een looproute door het plangebied om activiteit welke duidt op 

de aanwezigheid van een verblijfplaats op te sporen. De eerste waarneming was van 03:00 uur 

boven de vijver in het hertenkamp. Het betrof twee foeragerende gewone dwergvleermuizen. 

Vervolgens is om 03:15 uur bij het schoolgebouw een foeragerende Gewone dwergvleermuis 

waargenomen. 

Langs de Langenhof en Koningin Emmastraat zijn tussen 03:30 uur en 04:00 uur twee 

foeragerende en één langsvliegende Gewone dwergvleermuis gehoord. Buiten het plangebied bij 

de Huiswerf is een Laatvlieger op vliegroute waargenomen. Deze vloog over het plangebied. 

In de achtertuin van het zorgcomplex zijn geen vleermuizen waargenomen rond 04:15 uur. Om 

04:30 uur werd de sociale roep van de Gewone dwergvleermuis waargenomen bij het Putterplein. 

Al snel daarna kwamen vanuit onder andere het plangebied (via de Langenhof, Nachtegaallaantje 

en Putterplein) verschillende gewone dwergvleermuizen aangevlogen. Circa 10 exemplaren 

zwermden vervolgens rondom een huis aan de Langenhof (nummer 15). Zij vlogen om 04:45 uur 

weg naar de (achterkant) van huizen aan de Prins Bernhardstraat.  

Na 04:45 uur is teruggelopen naar het schoolgebouw. Aldaar bleek er één Gewone 

dwergvleermuis rond te vliegen, deels foeragerend.  

 

Een tweede Gewone dwergvleermuis voegde zich bij dit dier. Vervolgens zijn geen 

foerageeractiviteiten meer waargenomen bij deze twee vleermuizen. De vleermuizen vlogen het 

Lijsterplein in en weer terug naar het schoolgebouw. Na 05:15 uur zijn zij niet meer 

waargenomen, vermoedelijk vlogen zij over het schoolgebouw of zijn in of nabij het 

schoolgebouw ingevlogen.  

 
4.1.5 Vierde veldbezoek 

Het doel van het vierde veldbezoek is het lokaliseren van paarplaatsen, vliegroutes en 

foerageergebieden. Dit veldbezoek is begonnen door te posten nabij de hoek van de Langenhof 

en Koningin Emmastraat en bij het oude schoolgebouw. Tijdens deze avond is enkel de Gewone 

dwergvleermuis waargenomen.  
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De eerste waarneming is van 21:00 uur bij het oude schoolgebouw. Het betrof twee Gewone 

dwergvleermuizen die vanuit het Putterplein aan kwamen vliegen en bij het schoolgebouw 

foerageerden. Een drietal gewone dwergvleermuizen op vliegroute vloog vanaf het Putterplein, 

via het schoolgebouw naar het hertenkamp. Iets later tijd werden foeragerende dieren en dieren 

op vliegroute, waargenomen onder de bomen aan de Langenhof. Wat later bleken boven de 

vijver in het hertenkamp minimaal drie gewone dwergvleermuizen te foerageren. Eén van deze 

dieren vloog via de Julianastraat naar het landelijke gebied ‘achter’ de Hoofdgraaf. Tussen 

omstreeks 21:30 uur en 22:00 uur zijn er in het plangebied geen vleermuizen waargenomen. 

Tijdens deze periode zijn bij de Huiswerf tegen de Hoge Maasdijk aan, ook geen foeragerende 

vleermuizen waargenomen. Bij aankomst om 22:00 uur werden Gewone dwergvleermuizen op 

vliegroute vanaf het hertenkamp naar het Putterplein gehoord en werd er ook weer gefoerageerd 

boven de vijver van het hertenkamp. Hier is een baltsroep gehoord. Ook foerageerden er 

verschillende dieren bij de Langenhof en Koningin Emmastraat. 

 
4.1.6 Vijfde veldbezoek 

Het doel van het vijfde veldbezoek is het lokaliseren van paarplaatsen, winterverblijfplaatsen, 

vliegroutes en foerageergebieden. Omdat tijdens de vorige bezoeken de vliegroutes en 

foerageergebieden in het plangebied goed in kaart zijn gebracht, lag de nadruk tijdens dit 

veldbezoek meer op vliegroutes buiten het plangebied, teneinde een beter beeld te krijgen hoe de 

vliegroutes in het plangebied aansluiten op vliegroutes buiten het plangebied. 

Tijdens deze avond zijn twee soorten vleermuizen waargenomen, namelijk de Gewone 

dwergvleermuis en de Ruige dwergvleermuis.  

Vanaf omstreeks 19:45 uur tot 20:15 uur zijn bij grasveld tussen het Koolmeespad en Vinkenpad 

paarroepen van de Gewone dwergvleermuis waargenomen. Iets verder richting het zorgcomplex, 

is een Ruige dwergvleermuis op vliegroute waargenomen. Na 20:15 uur is hier geen activiteit 

meer waargenomen. Evenals tijdens de vorige veldbezoeken werd in het hertenkamp 

gefoerageerd. Na 20:30 uur werd het echter rustig in het plangebied en is om het plangebied 

heengelopen en de activiteit aldaar in kaart gebracht. Tijdens deze ronde werd veel 

foerageeractiviteit waargenomen boven de watergang achter de Hoflaan, haaks op de 

Hoofdgraaf.  

 

Op de Hoofdgraaf zelf werden verschillende Gewone dwergvleermuizen op route gehoord naar 

het westen, richting het landelijk gebied. Bij de Hoge maasdijk werd geen activiteit geconstateerd. 

Om omstreeks 21:30 uur is teruggekeerd naar het plangebied. Nabij het schoolgebouw zijn 

vervolgens paarroepjes geconstateerd van de Gewone dwergvleermuis. Boven de vijver in het 

hertenkamp werd tevens foeragerende exemplaren van de Gewone dwergvleermuis 

aangetroffen.. 
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4.1.7 Conclusie veldbezoeken 

Uit de verschillende waarnemingen tijdens de veldbezoeken kunnen conclusies worden 

getrokken ten aanzien van de rol van het plangebied voor vleermuizen. Figuur 4.1 geeft de 

resultaten weer. 

• Het plangebied wordt vrijwel uitsluitend gebruikt door de Gewone dwergvleermuis 

• Er bevindt zich een zomerverblijfplaats van de Gewone dwergvleermuis, in de Prins 

Bernhardstraat, nabij het plangebied. Minimaal 10-15 dieren maken hier gebruik van tijdens 

de zomermaanden. In deze periode groeperen de vrouwtjes dieren zich tot grotere groepen 

en zoeken kraamverblijfplaatsen op. Mannetjes verblijven dan vaak solitair of in kleine 

groepjes in aparte verblijfplaatsen. Deze verblijfplaatsen zijn vaak gelokaliseerd nabij 

vliegroutes en/of foerageergebieden. Gezien het aantal dieren dat gebruik maakte van de 

verblijfplaats betreft hier vermoedelijk een mannenverblijfplaats 

• Het grasveld tussen het Koolmeespad en Vinkenpad en de bomenrij aldaar langs de 

Langenhof en het oude schoolgebouw met het hertenkamp zijn onderdeel van paarterritoria. 

Mannetjes van de Gewone dwergvleermuis bezetten een paarterritorium. Ergens binnen dit 

territorium bevindt zich een paarverblijfplaats. De precieze locatie hiervan is vaak zeer 

moeilijk vast te stellen. Het is aannemelijk dat paarverblijfplaatsen aanwezig zijn nabij de 

verblijfplaats in de Prins Bernhardstraat en in de huizen aan de Langenhof en aan het 

grasveld in het plangebied. Afgaande op de baltsroepen bij het oude schoolgebouw en het 

hertenkamp bevinden zich aldaar ook één of meerdere paarverblijfplaatsen 

• In het plangebied bevinden zich foerageergebieden bij het grasveld tussen het Koolmeespad 

en Vinkenpad en de bomenrij aldaar langs de Langenhof, in het hertenkamp, bij het oude 

schoolgebouw en bij de bomenrij aan de Koningin Emmastraat 

• Door het plangebied lopen een aantal vliegroutes: van de Langenhof via het 

Nachtegaallaantje naar het hertenkamp en via het Putterplein over het schoolgebouw naar 

het hertenkamp, en van het hertenkamp via het Lijsterplein naar de Koningin Emmastraat. 

Deze vliegroutes zijn van groot belang vanwege de aanwezige zomerverblijfplaats in de Prins 

Bernhardstraat en in het oude schoolgebouw en de aanwezige paarverblijfplaatsen 

• In de directe omgeving van het plangebied lopen vliegroutes via de Hoofdgraaf, via de 

Langenhof en via de Koningin Emmastraat 

• De activiteit in het plangebied concentreert zich tijdens de periode rondom zonsondergang 

(uitvliegmoment) en rondom zonsopkomst (invliegmoment). Na het uitvliegmoment is het 

gedurende ongeveer een half tot een uur erg rustig in het plangebied, waarna de activiteit 

weer iets toeneemt. De samenhang van de activiteit in het plangebied met het in- en 

uitvliegmoment, duidt erop dat het plangebied tot de functionele omgeving van één (of 

meerdere) verblijfplaats(en) gerekend dient te worden 
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Figuur 4.1 Gebruik van het plangebied door vleermuizen (Gewone dwergvleermuis)   

    Groene pijlen:     Vliegroutes      

    Gele vlakken:      Foerageergebieden      

    Rode stippen:     Zomerverblijfplaatsen (kraam- of mannenverblijfplaats)   

    Blauwe valkken: Paarverblijfpklaatsen 

 
4.2 Gierzwaluw 
 
4.2.1 Eerste veldbezoek 

Het eerste veldbezoek voor de Gierzwaluw valt samen met het tweede veldbezoek voor de 

vleermuizen (eind mei 2009). Tijdens dit bezoek zijn geen gierzwaluwen in en in de omgeving van 

het plangebied waargenomen. 

 
4.2.2 Tweede veldbezoek 

Het tweede veldbezoek voor de Gierzwaluw valt samen met het derde veldbezoek voor de 

vleermuizen (eind mei 2009). Tijdens dit bezoek zijn geen gierzwaluwen in en in de omgeving van 

het plangebied waargenomen. 
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4.2.3 Conclusie veldbezoeken 

Er zijn in het plangebied in 2009 geen gierzwaluwen aangetroffen. Tijdens een controletelling van 

Huismussen op 4 juni 2010 werden in de avonduren echter wel enkele broedverdachte 

Gierzwaluwen gezien die roepend laag over de daken van de leegstaande appartementen 

vlogen. Tijdens een aanvullend onderzoek in de avonduren werd op 7 juni vastgesteld dat hier 

inderdaad Gierzwaluwen invlogen. Op basis van deze waarneming kan worden geconcludeerd 

dat er minimaal 3 broedparen gebruik maken van deze locatie. 

 

 
4.3 Huismus 
In het plangebied zijn tijdens een soortgerichte inventarisatieronde op 4 juni 2010 minimaal 30 

Huismussen aangetroffen. Op basis van gedrag en de verhouding tussen het aantal roepende 

mannetjes en vrouwtjes is geconcludeerd dat het vermoedelijk om minimaal 15 broedpaar gaat.  

 

5 Effectbeschrijving 
 
5.1 Vleermuizen 
De invloed van de herontwikkeling kan tijdelijk zijn en/of permanent. Mogelijke permanente 

effecten van de voorgenomen herontwikkeling worden per onderdeel van het netwerk van 

vleermuizen behandeld. 

 

Tijdelijke effecten 

Omdat de voorgenomen werkzaamheden naar verwachting vier jaar aanhouden is het belang van 

mogelijk negatieve tijdelijke effecten groot. Tijdelijke negatieve effecten van de herontwikkeling op 

foerageergebieden, vliegroutes en verblijfplaatsen kunnen optreden door een veranderd 

lichtregime tijdens de werkzaamheden. Dit kan voorkomen worden door tussen zonsondergang 

en -opkomst verstrooiing van eventuele bouwverlichting te voorkomen. Door de verlichting naar 

beneden te richten en naar de lucht af te schermen wordt verstrooiing van licht, en daarmee een 

negatief effect voorkomen. 

 

Permanente effecten 

 

Zomerverblijfplaatsen 

In het plangebied zijn geen zomerverblijfplaatsen vastgesteld. 

 

Paarverblijfplaatsen 

Het oude schoolgebouw moet gezien worden als een paarverblijfplaats en daarmee als een vaste 

verblijfplaats. De bebouwing aan het aan het Vinkenpad en Koolmeespad en de daaraan 

grenzende huizen aan de Langenhof herbergen waarschijnlijk paarverblijfplaatsen. Sloop van 

deze bebouwing resulteert in de vernietiging van paarverblijfplaatsen voor de Gewone 

dwergvleermuis. 
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Winterverblijfplaatsen 

In het plangebied zijn geen winterverblijfplaatsen vastgesteld. 

 

Foerageergebieden 

De bomenrij aan de Koningin Emmastraat blijft gehandhaafd, zodat aantasting van het 

foerageergebied niet te verwachten is. Het grasveld tussen het Koolmeespad en Vinkenpad wordt 

bebouwd. Omdat de bomenrij langs de Langenhof blijft bewaard, blijft ter plekke wel deels 

foerageer gelegenheid voor de Gewone dwergvleermuis beschikbaar. Het oude schoolgebouw 

wordt gesloopt en de aanwezige bomen grotendeels verwijderd. Dit is een verlies van 

foerageergebied. Ter plekke is in het ontwerp wel voorzien in een vijver met enkele bomen er om 

heen. Tevens blijven de bomen langs het Nachtegaallaantje behouden. Deze vijver kan als 

foerageergebied dienen, mits aan enkele ecologische voorwaarden wordt voldaan (zoals 

voldoende leeftijd van de - aan te planten - bomen en voor vleermuizen gunstig lichtregime). Het 

hertenkamp wordt opgeruimd en op deze plaats is geen nieuwe groenstrook voorzien.  

 

Dit is een verlies van foerageergebied. De totale oppervlakte foerageergebied wordt na de 

herontwikkeling kleiner dan nu, zodat er sprake is van aantasting van foerageergelegenheid.  

De foerageergebieden in het plangebied worden vooral aan het begin en einde van de nacht door 

de Gewone dwergvleermuis gebruikt. Waarschijnlijk liggen de intensief en gedurende de hele 

nacht gebruikte foerageergebieden in het landelijk gebied en/of ten westen van het plangebied, 

boven de watergang haaks op de Hoofdgraaf. In het plangebied zijn de foerageergebieden meer 

als onderdeel van vliegroutes op te vatten dan als primair foerageergebied. Vermindering van de 

oppervlakte foerageergelegenheid binnen het plangebied heeft een negatief effect op de functie 

van vliegroute. 

 

Vliegroutes 

In het plangebied loopt een vliegroute van het hertenkamp, via het Nachtegaallaantje en 

Putterplein naar de Langenhof. Door de herontwikkeling gaat deze vliegroute niet verloren. Deze 

vliegroute wordt gebruikt om de verblijfplaats in de Prins Bernhardstraat te bereiken. Alternatieve 

vliegroutes zijn ook aanwezig, hiervoor zijn de routes via de Hoofdgraaf en Langenhof, en via het 

Lijsterplein, Koningin Emmastraat en Langenhof.  

In het ontwerp zijn bomen gepland aan het Lijsterplein, en de vijverpartij ligt in het verlengde van 

het Lijsterplein. De vliegroute via het Lijsterplein wordt niet aangetast mits met de beplanting en 

openbare verlichting rekening wordt gehouden met de functie als vliegroute.  

De vliegroutes om het plangebied heen (Langenhof, Koningin Emmastraat en Julianastraat) 

worden door de herontwikkeling niet aangetast. 

 

Samenvatting 

De voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling resulteert in de vernietiging van paarverblijfplaatsen / 

territoria. Daardoor wordt afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de 

populatie gewone dwergvleermuizen, zoals bedoeld in de Flora- en faunawet. Daarnaast is 

directe schading van dieren niet uit te sluiten. 
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5.2 Gierzwaluw 
In 2010 is het broeden van Gierzwaluw binnen de planlocatie vastgesteld. Sinds eind augustus 

2009 staat deze soort op de lijst van vogels met jaarrond beschermde nesten. De beoogde 

ontwikkeling heeft een directe negatieve invloed op het aantal Gierzwaluwen dat op deze locatie 

broedt. Zonder maatregelen is de sloop van de huizen daarom in overtreding met de Flora- en 

faunawet.  

 
5.3 Overige vogels 
 
5.3.1 Huismus 

Tijdens de natuurtoets is ook de Huismus waargenomen. Sinds eind augustus 2009 staat deze 

soort op de lijst van vogels met jaarrond beschermde nesten. De Huismus broedt in nesten onder 

dakpannen en dergelijke. Tijdens de controletelling in juni 2010 zijn minimaal 30 vogels 

aangetroffen. Interpretatie van deze telling resulteert in het aantal van 15 broedpaar. 

De beoogde ontwikkeling heeft een directe negatieve invloed op het aantal Huismussen dat op 

deze locatie broedt. Zonder maatregelen is de sloop van de huizen daarom in overtreding met de 

Flora- en faunawet.  

 
5.3.2 Categorie vijf vogels 

Tijdens het veldbezoek in 2009 zijn verschillende categorie vijf vogels aangetroffen, zoals 

Pimpelmees, Koolmees en Spreeuw. De Huiszwaluw, Ekster, Zwarte kraai zijn ook 

waargenomen, echter van deze soorten zijn geen nesten aangetroffen. Ook is het aannemelijk 

dat de Boomkruiper voorkomt in het plangebied (met name in de bomen aan de Langenhof en 

Koningin Emmastraat). Omdat de huidige beplanting in fases wordt verwijderd, en in fases wordt 

terug geplant en de bomen aan de Langenhof en Koningin Emmastraat niet worden verwijderd, 

blijft er geschikt (broed)habitat aanwezig gedurende en na de werkzaamheden. Ook in de directe 

omgeving van het plangebied is voldoende geschikt habitat. Omdat van ‘ecologische 

omstandigheden of zwaarwegende redenen’ (zie ook bijlage drie) geen sprake is, zijn de nesten 

van deze vogels niet als jaarrond beschermd op te vatten. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 
In opdracht van Woonservice Meander heeft Tauw soortgericht onderzoek gedaan naar de 

functie van plangebied voor vleermuizen en gierzwaluwen. Het soortgericht onderzoek is gericht 

op het lokaliseren van vaste verblijfplaatsen, foerageergebieden en vliegroutes in en in de directe 

omgeving van het plangebied.  

 
6.1 Conclusies 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling worden de 

volgende conclusies getrokken: 

 

Vleermuizen 

• De in en om het plangebied voorkomende vleermuizen zijn de Gewone dwergvleermuis, 

Laatvlieger en Ruige dwergvleermuis 

• In het plangebied bevinden zich paarverblijfplaatsen van de Gewone dwergvleermuis bij het 

schoolgebouwtje, en nabij het Vinkenpad, Koolmeespad en de Langenhof. Sloop van deze 

bebouwing zonder verdere maatregelen is in overtreding van de Flora- en faunawet (artikelen 

9 en 11) en daarmee ontheffingsplichtig 

• De foerageergebieden in het plangebied zijn op te vatten als een onderdeel van vliegroutes 

en niet als essentiële foerageergebieden voor de Gewone dwergvleermuis. Daarnaast zijn in 

de directe omgeving meerdere geschikte foerageergebieden aanwezig 

• Vliegroutes in het plangebied worden niet aangetast door de ruimtelijke ontwikkeling. Er zijn 

ook alternatieve vliegroutes voorhanden en de vliegroute via het Lijsterplein kan behouden 

blijven mits daar met de inrichting rekening mee wordt gehouden 

 

Gierzwaluw 

• Sloop van de huizen zonder maatregelen resulteert in schading van rust- en verblijfplaatsen 

van de Gierzwaluw en mogelijk directe schade aan de vogels zelf. Dit is in overtreding met de 

Flora- en faunawet (artikelen 9 en 11) 

 

Huismus 

• Sloop van de huizen zonder maatregelen resulteert in schading van rust- en verblijfplaatsen 

van de Huismus en mogelijk directe schade aan de vogels zelf. Dit is in overtreding van de 

Flora- en faunawet (artikelen 9 en 11) 

 

Categorie vijf soorten 

• Nesten van deze soorten zijn niet als jaarrond beschermd op te vatten (in dit specifieke geval) 
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6.2 Aanbevelingen 
 

Vleermuizen 

• Voorkom overtreding van de Flora- en faunawet door het treffen van mitigerende maatregelen 

in het plangebied, zodat paarverblijfplaatsen behouden blijven. Dit kan door het plaatsen van 

speciale stenen in de muur (figuur 6.1) en het bereikbaar maken van de spouwmuren 

(stootvoegen) 

• Het realiseren van de verblijfplaatsen dient meteen na de eerste sloop te worden gedaan, 

zodat er verblijfplaatsen aanwezig blijven gedurende de gehele planperiode 

• Voorkom overtreding van de Flora- en faunawet door het Lijsterplein en de vijverpartij 

zodanig in te richten dat zij als vliegroute beschikbaar blijven/worden. Dit kan door oudere 

bomen te planten en de verlichting te beperken, door middel van naar boven toe af te 

schermen en beperkt te houden 

• De sloopwerkzaamheden van de bebouwing en het kappen van bomen dient buiten het jacht-

en paarseizoen te gebeuren (dus in de periode van november tot en met februari), zodat de 

impact op de vleermuizen beperkt blijft 

• Voor het verwijderen van de bebouwing en bomen dient in principe een ontheffing aan te 

worden gevraagd in verband met de paarterritoria. Wanneer echter afdoende mitigerende 

maatregelen worden getroffen, wordt overtreding van de Flora- en faunawet voorkomen. Door 

dit in de vorm van een ontheffingsaanvraag aan het ministerie van LNV voor te leggen, wordt 

(juridische) zekerheid verkregen dat de maatregelen als afdoende worden beschouwd. De 

ontheffingsaanvraag wordt dan afgewezen omdat van overtreding van de Flora- en faunawet 

geen sprake is (‘positieve afwijzing’) 

• Tauw kan zich inzetten voor het aanvragen van deze ontheffing 

 

 

 
 

Figuur 6.1 Verschillende voorzieningen voor vleermuizen in bebouwing            

     Links: Vleermuiskoker welke in de muur kan worden ingebouwd, met vooraanzicht en 

     dwarsdoorsnede        

     Midden: Winterverblijfplaats door middel van goede isolatie    

     Rechts: Mogelijke zomerverblijfplaatsen voor vleermuizen    

     bron: [www.waveka.nl] 
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Huismus en Gierzwaluw 

• Voorkom overtreding van de Flora- en faunawet door tijdens de sloop maatregelen te nemen 

zodat dieren niet worden verwond en/of gedood en alternatieve nestgelegenheid aan te 

bieden op locaties waar niet gewerkt wordt. Hierdoor kunnen nadelige effecten op de 

populatie Huismussen en Gierzwaluwen in Andel worden voorkomen (zo genoemde 

mitigerende maatregelen) 

• Het is aan te bevelen om of huismuskasten (mussenflats) of vogelvides© aan te brengen. 

Vogelvides© zijn prefab kasten welke onder de dakpannen worden aangebracht en nest 

gelegenheid bieden voor de Huismus (figuur 6.2). Ook zijn er speciaal voor dat doel 

ontwikkelde dakpannen op de markt die Gierzwaluwen de mogelijkheid biedt om ook bij 

nieuwbouw onder vergelijkbare dakbedekking te broeden 

• Voor het verwijderen van de bebouwing en bomen dient in principe een ontheffing aan te 

worden gevraagd in verband met broedplaatsen van Gierzwaluw en Huismus. De te nemen 

maatregelen tijdens de sloop en de maatregelen voor het aanbieden van alternatieve 

nestgelegenheid dienen vastgelegd te worden in een mitigatie- en activiteitenplan. Een 

belangrijk onderdeel daarvan is het in kaart brengen van de precieze broedlocaties van deze 

twee soorten. Bij het opstellen van de planning van werkzaamheden moet rekening 

gehouden worden met de resultaten van deze inventarisaties. Door dit in de vorm van een 

ontheffingsaanvraag aan het ministerie van LNV voor te leggen, wordt (juridische) zekerheid 

verkregen dat de maatregelen als afdoende worden beschouwd. De ontheffingsaanvraag 

wordt dan afgewezen omdat van overtreding van de Flora- en faunawet geen sprake is 

(‘positieve afwijzing’) 

• Tauw kan zich inzetten voor het in kaart brengen van de precieze broedlocaties van deze 

twee soorten, om zo het mitigatie- en activiteitenplan op te kunnen stellen. Het aanvragen 

van de ontheffingen is ook een activiteit die Tauw kan uitvoeren 

 

 

 
Figuur 6.2 De vogelvide©. Deze wordt onder de eerste dakpannenrij geplaatst. Bron: [www.vivara.nl] 
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Bijlage 1 

Fasering van de sloop- en bouwwerkzaamheden 

 







 



 

 

 

Bijlage 2 

Masterplan Notenhoff (van mei 2010) 

 





MASTERPLAN NOTENHOFF 4ANDEL

VERKAVELING - NIEUW MASTERPLAN 2010

plangebied totaal 36790m²

bestaande bomen te handhaven

nieuwe boom



 



 

 

 

Bijlage 3 

Flora- en faunawet 

De Flora- en faunawet beschermt een groot aantal in Nederland voorkomende wilde dier- en 

plantensoorten. Uitgangspunt van de wet is dat aantasting van de beschermde soorten moet 

worden voorkomen. Wanneer dit niet mogelijk is, kan een ontheffing worden verleend door het 

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De beschermde diersoorten (vogels, 

vissen, zoogdieren, amfibieën, reptielen, insecten, et cetera) en ongeveer 100 plantensoorten zijn 

te vinden in tabellen, die deel uitmaken van de Flora- en faunawet. Niet elke soort is even zwaar 

beschermd, er wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën: 

• Tabel 1: Algemene en niet bedreigde soorten 

• Tabel 2: Schaarse soorten 

• Tabel 3: Meest zeldzame en bedreigde soorten 

 

Naast deze drie groepen zijn alle broedende vogels, hun broedplaatsen én de functionele 

omgeving van de broedplaatsen beschermt tijdens de broedperiode. Tevens zijn vaste rust- en 

verblijfplaatsen en functionele omgeving van een aantal soorten jaarrond beschermd (zie Vogels). 

 

De Flora- en faunawet bevat artikelen met bijbehorende verbodsbepalingen. Deze zijn 

weergegeven in onderstaand overzicht. Activiteiten waarbij de verbodsbepalingen overtreden 

worden dienen voorkomen te worden, bijvoorbeeld door het treffen van mitigerende maatregelen. 

Indien dit niet mogelijk is, dan is het uitvoeren van een dergelijke activiteit alléén toegestaan met 

een ontheffing van het ministerie van LNV. De noodzaak tot het daadwerkelijk in bezit hebben 

van een goedgekeurd mitigatieplan of een ontheffing is gekoppeld aan de uitvoeringsfase.  

 

Artikel 2:  Zorgplicht ten aanzien van alle plant- en diersoorten, al dan niet beschermd 

Artikel 8:  Verbod: plukken, uitsteken, vernielen, beschadigen of verwijderen van beschermde planten 

Artikel 9:  Verbod: opsporen, vangen, bemachtigen, doden, verwonden van beschermde dieren 

Artikel 10:  Verbod: opzettelijk verontrusten van beschermde dieren 

Artikel 11:  Verbod: wegnemen, verstoren, aantasten van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen 

Artikel 12:  Verbod: zoeken, rapen, beschadigen, vernielen of uit nesten nemen van eieren 

Artikel 13:  Verbod: onder zich hebben van beschermde planten, dieren, eieren of producten hiervan 

 

Bij bepaalde activiteiten en alleen voor soorten vermeld in tabel 1 geldt een vrijstellingsregeling. 

Voor de tabel 2 en 3 soorten is bij bepaalde activiteiten (zie onderstaand schema) ook geen 

ontheffing nodig wanneer deze worden uitgevoerd op basis van een door de Minister van LNV 

goedgekeurde en door de initiatiefnemer geaccordeerde gedragscode. Wanneer niet volgens een 

gedragscode gewerkt wordt en wanneer tabel 2 of 3-soorten worden aangetast, dan moeten 

mitigerende maatregelen genomen worden ter voorkoming van een overtreding van de 

verbodsbepalingen. Het verdiend de sterke aanbeveling een dergelijk mitigatieplan vooraf te laten 

goedkeuren door het ministerie van LNV (in de vorm van een afwijzing van de 

ontheffingsaanvraag). Wanneer ook het treffen van mitigerende maatregelen niet mogelijk is, 

dient een ontheffing te worden aangevraagd. Onderstaand is een stroomschema opgenomen met 

de bepalingen wanneer een mitigatieplan of ontheffing nodig is. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stroomschema Flora- en faunawet [LNV, 2009] 

 

Zoals weergegeven in het stroomschema, moet wanneer het treffen van mitigerende maatregelen 

niet mogelijk is, een ontheffing worden aangevraagd. Het verkrijgen van een ontheffing is aan 

strikte voorwaarden gebonden. De exacte voorwaarden verschillen afhankelijk van de 

beschermde status van de soort waarvoor ontheffing wordt aangevraagd: 

 

Tabel 1-soorten (algemene en niet bedreigde soorten) 

Begin 2005 is een Algemene Maatregel van Bestuur in het kader van de Flora- en faunawet in 

werking getreden. Hierin is geregeld dat een aantal algemene soorten, vanaf toen de tabel 1-

soorten genoemd, bij bepaalde activiteiten verstoord mogen worden zonder dat daar vooraf een 

ontheffing voor is verkregen. Het gaat daarbij om de werkzaamheden ‘Beheer en onderhoud’, 

‘Bestendig gebruik’ en ‘Ruimtelijke ontwikkeling’. Activiteiten, die binnen deze categorieën vallen, 

kunnen onder voorwaarden zonder ontheffing worden uitgevoerd, óók als dit schadelijke effecten 

heeft voor deze soorten. De zorgplicht is voor deze soorten echter onverminderd van toepassing. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 2-soorten (schaarse soorten) 

Voor de tabel 2-soorten kan een mitigatieplan worden opgesteld (en goedgekeurd door het 

ministerie van LNV in de vorm van een afwijzing van een ontheffingsaanvraag) waarmee een 

overtreding van de verbodsbepalingen voorkomen wordt. Is dit niet mogelijk, dan kan alleen een 

ontheffing worden verleend indien de activiteit een ‘redelijk doel’ dient en er geen afbreuk wordt 

gedaan aan de “gunstige staat van instandhouding” van de soort (effecten op regionaal 

populatieniveau). Indien de gunstige staat van instandhouding van de soort wel in het geding 

komt, dienen altijd mitigerende en/of compenserende maatregelen te worden getroffen. Voor 

initiatiefnemers die beschikken over een door het ministerie van LNV geaccordeerde 

gedragscode die aangeeft op welke wijze rekening wordt gehouden met beschermde soorten 

geldt voor de tabel 2-soorten eveneens een vrijstelling.  

 

Tabel 3-soorten (zeldzame en bedreigde soorten) 

Voor de tabel 3-soorten kan door het ministerie van LNV eveneens een mitigatieplan worden 

goedgekeurd (in de vorm van een afwijzing van een ontheffingsaanvraag) waarmee een 

overtreding van de verbodsbepalingen voorkomen wordt. Is dit niet mogelijk, dan kan alleen een 

ontheffing worden verleend indien aan specifieke criteria wordt voldaan. Deze criteria zijn 

afhankelijk van de status van de betreffende tabel 3-soort1: 

 

Voor tabel 3-soorten afkomstig uit Bijlage 1 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en 

plantensoorten, kan ontheffing aangevraagd worden indien er geen alternatief beschikbaar is, en 

op grond van wettelijke belangen uit deze AMvB. Dit zijn: 

a) Bepalingen inzake vrij verkeer en markt van het Verdrag tot oprichting van de EG 

b) Bescherming van flora en fauna 

c) Veiligheid van het luchtverkeer 

d) Volksgezondheid of openbare veiligheid 

e) Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten 

f) Voorkomen van ernstige schade aan eigendom anders dan gewas, vee, bos en wateren 

g) Belangrijke overlast veroorzaakt door een beschermde inheemse diersoort 

h) Uitvoering van bestendig beheer en onderhoud in landbouw en bosbouw 

i) Bestendig gebruik 

j) Uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 

 
1 De tabel 3-soorten kunnen verdeeld worden in twee categorieën; hetzij Bijlage 1-soorten van de bijlagen van het 
(AMvB) Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, of Bijlage IV-soorten van de bijlagen van de 
Europese Habitatrichtlijn. De aanwijzing van de eerste categorie is nationaal bepaald. Voor de tweede categorie 
gelden Europese verplichtingen om beschermingsmaatregelen te nemen 



 

 

 

 

 

 

 

Voor tabel 3-soorten uit de Bijlage IV van de Habitatrichtlijn geldt dat voor ruimtelijke ingrepen 

alleen ontheffing verleend wordt indien er geen alternatief beschikbaar is en op grond van een 

wettelijk belang uit de Habitatrichtlijn. Dit zijn: 

a) Bescherming van wilde flora en fauna en instandhouding van de natuurlijke habitats 

b) Ter voorkoming van ernstige schade aan o.a. gewassen, veehouderijen, bossen en wateren 

c) In het belang van de volksgezondheid of openbare veiligheid of andere dwingende redenen 

van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en 

voor het milieu wezenlijke gunstige effecten 

d) Ten behoeve van onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie van soorten 

e) Onder strikt gecontroleerde omstandigheden vangen, plukken of in bezit hebben van soorten 

 

Vogels 

Vogels nemen in de Flora- en faunawet een bijzondere positie in. De basis hiervoor vormt de 

Europese Vogelrichtlijn, waarin ondermeer de bescherming gereguleerd is voor alle inheemse en 

geregeld voorkomende trekvogels, zodat deze 'kunnen voortbestaan en zich kunnen 

voortplanten'. Voor deze vogels is de Flora- en faunawet van kracht. De Flora- en faunawet geeft 

aan dat álle broedende vogels, hun broedplaatsen én de functionele omgeving van de 

broedplaatsen beschermd zijn tijdens de broedperiode. Ontheffingen voor verstoring tijdens de 

broedperiode worden niet verleend. Daarnaast zijn rust- en verblijfplaatsen van een aantal in 

Nederland kwetsbare vogelsoorten jaarrond beschermd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in vijf 

categorieën, waarbij de nesten van categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn en categorie 5 

alléén tijdens de broedperiode. Hierbij geldt echter dat wanneer ‘zwaarwegende feiten of 

ecologische omstandigheden’ dat rechtvaardigen, ook de nesten van categorie 5 soorten jaarrond 

beschermd kunnen zijn. Voor deze soorten is daarom vaak ook inzicht nodig in de rust- en 

verblijfplaatsen in het plangebied en de omgeving. De onderscheiden categorieën zijn: 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, ook buiten het broedseizoen 

gebruikt worden als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: Steenuil) 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin 

zeer honkvast of afhankelijk van bebouwing of biotoop zijn. De (fysieke) voorwaarden voor de 

nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: Roek, Gierzwaluw en 

Huismus) 

3. Nesten van vogels, zijnde géén koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 

broeden en die daarin zeer honkvast of afhankelijk van bebouwing zijn. De (fysieke) 

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: 

Ooievaar, Kerkuil en Slechtvalk) 

4. Nesten van vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of 

nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: Boomvalk, Buizerd en Ransuil) 

5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor 

hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit 

beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen (voorbeeld: 

Boerenzwaluw, Groene specht en Torenvalk) 



 

 

 

 

 

 

 

 
Het bevoegd gezag hanteert voor categorie 1 t/m 4 de volgende soorten: Boomvalk, Buizerd, 

Gierzwaluw, Grote gele kwikstaart, Havik, Huismus, Kerkuil, Oehoe, Ooievaar, Ransuil, Roek, 

Slechtvalk, Sperwer, Steenuil, Wespendief en Zwarte wouw. De vaste rust- en verblijfplaatsen en 

functionele leefomgeving van deze soorten zijn daardoor jaarrond beschermd. 

De rust- en verblijfplaatsen van de soorten van categorie 5 kunnen echter óók jaarrond 

beschermd zijn wanneer zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat 

rechtvaardigen. Voor deze soorten is daarom ook inzicht nodig in de aanwezige rust- en 

verblijfplaatsen. Voor categorie 5 hanteert het bevoegd gezag de volgende soorten: Blauwe 

reiger, Boerenzwaluw, Bonte vliegenvanger, Boomklever, Boomkruiper, Bosuil, Brilduiker, 

Draaihals, Eidereend, Ekster, Gekraagde roodstaart, Glanskop, Grauwe vliegenvanger, Groene 

specht, Grote bonte specht, Hop, Huiszwaluw, IJsvogel, Kleine bonte specht, Kleine 

vliegenvanger, Koolmees, Kortsnavelboomkruiper, Oeverzwaluw, Pimpelmees, Raaf, Ruigpootuil, 

Spreeuw, Tapuit, Torenvalk, Zeearend, Zwarte kraai, Zwarte mees, Zwarte roodstaart en Zwarte 

specht. 

 

Voor het verstoren van broedende vogels tijdens de broedperiode wordt in principe in het geheel 

géén ontheffing verleend. Voor het aantasten van vogels en/of de jaarrond beschermde vaste 

rust- en verblijfplaatsen geldt een zware toets, vergelijkbaar met die van tabel 3-soorten. Een 

ontheffing wordt alleen verleend indien er geen alternatief beschikbaar is en aan specifieke 

wettelijke criteria wordt voldaan, voortkomend uit de Europese Vogelrichtlijn. Deze criteria zijn: 

a) -Volksgezondheid of openbare veiligheid 

-Veiligheid van het luchtverkeer 

-Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren 

-Bescherming van flora en fauna 

b) In verband met onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie van soorten 

c) Onder strikt gecontroleerde omstandigheden vangen, plukken of in bezit hebben van soorten 

 

In het geval van vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels bestaat de mogelijkheid om 

mitigerende maatregelen te nemen, en daarmee een overtreding van de verbodsbepalingen te 

voorkomen. Hierbij is altijd een zogenaamde omgevingscheck nodig om inzicht te krijgen in de 

lokale omstandigheden. Het verdiend de sterke aanbeveling een dergelijk mitigatieplan vooraf te 

laten goedkeuren door het ministerie van LNV, in de vorm van een afwijzing van een 

ontheffingsaanvraag. 

 

Zorgplicht  

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen; artikel 2, lid 1. De tekst daarvan is als 

volgt: “Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, 

evenals voor hun directe leefomgeving. artikel 2, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in 

ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of 

nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk 

handelen achterweg te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle 

maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen 

te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te 

beperken of ongedaan te maken.”  



 

 

 

 

 

 

 

De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het 

geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent 

niet dat er geen dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige 

wijze gebeurt dat het lijden zo beperkt mogelijk is.”  

 

Over de Rode lijst 

De Rode lijsten hebben geen wettelijke status. Soorten die op de Rode lijst zijn geplaatst, zijn 

alléén beschermd als ze ook in de Flora- en faunawet als beschermde soort zijn opgenomen. 

Soorten kunnen op de Rode Lijst worden opgenomen wanneer zij zeldzaam zijn of wanneer de 

trend negatief is. Voor soorten van de Rode Lijst is niet per definitie een ontheffing vereist. Deze 

lijst heeft een signalerende functie en dient als een instrument ten behoeve van 

beleidsontwikkeling. Het zeldzamer worden van een bepaalde soort en het daarmee in een 

andere categorie terechtkomen, kan wel tot gevolg hebben dat een soort door de minister onder 

het beschermingsregime van de Flora- en faunawet wordt geschaard. Voorts geldt dat voor 

beschermde Rode Lijst-soorten de gunstige staat van instandhouding eerder in het geding kan 

zijn, waardoor eerder compenserende maatregelen kunnen worden geëist. Dit is echter geen 

vaststaand feit. 

 


